
89ste vergadering Dinsdag 16 juni 1992

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 144 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs,
Akkerman, Apostolou, Beckers-de
Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H.
van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Bolkestein,
Brinkman, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Van Erp, Esselink, Feenstra,
Franssen, Frinking, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar–
Maas, De Graaf, Groenman,
Gualthérie van Weezel, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van Heemst,
Van der Heijden, Hermes, Hillen, Van
der Hoeven, Van Hoof, De Hoop
Scheffer, Van Houwelingen, Huibers,
Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat–
Abee, A. de Jong, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Kok, De Korte. Korthals, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lauxtermann, Leerling, Leers, Van
Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van der
Linden, Linschoten, Lonink,
Mateman, Melkert, E. van
Middelkoop, R.M. van Middelkoop,
Van Mierlo, Netelenbos, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Nijland, Van
Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis,
Van der Ploeg-Posthumus, De Pree,
Quint-Maagdenberg, Ramlal,
Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,

Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stoffelen, Swildens–
Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G.
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel, Van
Traa, Tuinstra, Van der Vaart, Valk,
Ter Veer, Te Veldhuis, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Witkamp-Ockels,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en mevrouw Dales, ministervan
Binnenlandse Zaken, de heren Hirsch
Ballin, minister van Justitie, Alders,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer, Wallage, staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen,
Van Voorst tot Voorst, staatssecre–
taris van Defensie, en mevrouw Ter
Veld, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

D

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

Stemerdink en Lansink, wegens
verblijf buitenslands, voor de hele
week;

Middel en Mulder-van Dam, wegens
bezigheden elders;

Achttienribbe-Buijs en Apostolou,
wegens bezigheden elders, voor de
middagvergadering;

M.M. van der Burg, wegens bezig–
heden elders, voor de middag– en
avondvergadering;

Lonink, Netelenbos en Feenstra,
wegens bezigheden elders, voor de
avondvergadering;

Wöltgens, wegens verblijf buiten–
slands.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

De voorzitter: Ik geef het woord
aan de heer Krajenbrink tot het
uitbrengen van verslag namens de
Commissie voor het onderzoek van
de geloofsbrieven.

De heer Krajenbrink, voorzitter der
commissie: Mijnheer de voorzitter!
De Commissie voor het onderzoek
van de geloofsbrieven heeft de eer te
rapporteren, dat zij na onderzoek van
de in haar handen gestelde stukken
eenparig tot de conclusie is
gekomen, dat de heer D. Ramlal te
's-Gravenhage terecht benoemd is
verklaard tot lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. De
commissie heeft derhalve de eer
voor te stellen hem als lid der Kamer
toe te laten, nadat hij de bij de wet
van 27 februari 1992, Stb. 120,
voorgeschreven eden dan wel verkla–
ringen en beloften zal hebben
afgelegd.

De commissie verzoekt u, de
Kamer voor te stellen het volledige
rapport in de Handelingen op te
nemen.

De voorzitter: Ik dank de
commissie voor haar verslag en stel
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voorzitter

voor, dienovereenkomstig te
besluiten.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)1

De voorzitter: De heer Ramlal is in
het gebouw der Kamer aanwezig om
de voorgeschreven eden af te
leggen. Ik verzoek de heer griffier,
hem binnen te leiden.

Nadat de heer Ramlal door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de voorzitter de bij de
Grondwet en het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden voorge–
schreven eden af.

De voorzitter: Ik wens u van harte
geluk met uw lidmaatschap van de
Kamer. Ik verzoek u de presentielijst
te tekenen en in ons midden plaats
te nemen.

(Applaus)

De voorzitter: Ik schors de verga–
dering enkele ogenblikken voor felici–
taties.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal houdende
aanwijzing van leden en plaatsver–
vangende leden van de
CVSE-assemblée.

(De beschikking is opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.)2

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Voor alle duide–
lijkheid stel ik voor, alle vergade–
ringen van deze en volgende week

Het nieuwe lid der Tweede Kamer, de heer Ramlal (CDA); naast hem fractiegenote
mevrouw Van der Ploeg-Posthumus

eventueel ook na 23.00 uur voort te
zetten.

Ik stel voor, donderdag 25 juni te
stemmen over de UCV-motie–
Jorritsma-Lebbink ter zake van
motorvoertuigverlichting overdag
(21043, nr. 14), ingediend tijdens de
UCV van gisteravond.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Voorzitter! U zei dat
donderdag 25 juni over deze motie
zal worden gestemd, maar het is de
bedoeling dat dit aanstaande
donderdag gebeurt, omdat de
minister vrijdag met haar collega van
België overleg moet plegen.

De voorzitter: Dan stel ik voor,
donderdag aanstaande na de lunch–
pauze te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Aarts.

De heer Aarts(CDA): Mijnheer de
voorzitter! De vaste Commissie voor
buitenlandse zaken heeft heden–
middag vergaderd over de wijze van
behandeling en vooral over het
tijdstip van behandeling van de nota
Buitenlanduitgaven. Formeel was de
voorbereiding voltooid, want wij
hebben in de loop van deze ochtend

het antwoord gekregen op de vele
vragen die zijn gesteld.

Desalniettemin heeft de
commissie overwogen dat het niet
zinvol zou zijn om deze week te
vergaderen, omdat de voorbereiding
in de fracties niet is voltooid. Toen
heeft men overwogen of het zin
heeft om volgende week te verga–
deren. De conclusie is, voorzitter, dat
de commissie u verzoekt om dit
onderwerp van de agenda van vóór
het reces af te voeren. Op een ander
tijdstip na het reces, waarover wij
ons nader zullen beraden, zullen wij
u verzoeken, de nota weer op de
agenda te zetten.

De voorzitter: Dan stel ik voor, dit
onderwerp van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Willems.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Gisteren is de Neder–
landse delegatie teruggekeerd uit Rio
de Janeiro waar zij gedurende twee
weken heeft deelgenomen aan de
internationale conferentie over milieu
en ontwikkeling. Het was een zeer
indrukwekkende conferentie en de
resultaten ervan zullen zeer bepalend
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voorzitter

zijn voor wat er in de komende eeuw
op het terrein van milieu en ontwik–
keling en vooral op de samenhang
daarvan, zal plaatsvinden. Ik acht het
van groot belang dat er op zo kort
mogelijke termijn - dat betekent vóór
het zomerreces - een eerste politieke
beoordeling van de resultaten zal
kunnen plaatsvinden in deze Kamer.
Ik hoop dat u daarvoor op de agenda
voor volgende week een beperkte
ruimte kunt vinden. Het lijkt mij niet
nodig om te wachten op een officieel
verslag van de regering over de
conferentie. Daarover kunnen wij op
een later moment spreken. Een
eerste beoordeling van zowel de
uitkomsten van de conferentie als de
inzet van de Nederlandse regermg
lijkt mij echter in ieder geval op zijn
plaats. Wellicht zou dit via een korte
brief van de regering of via een
verklaring van de regering in deze
zaal kunnen worden ingeleid. Het
debat zou dan met een beperkte
spreektijd per fractie kunnen worden
gehouden.

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Wij zouden er op zichzelf
de voorkeur aan geven om aan de
hand van een verslag met de
regering te bespreken wat er in Rio
is gebeurd. Er zijn zoveel verschil–
lende onderwerpen aan de orde
geweest in allerlei deelsessies, dat
een specifieke beoordeling op dit
moment wel heel erg moeilijk is.
Gezien het verzoek van de heer
Willems, zou ik u willen vragen de
regering te vragen met een monde–
linge verklaring te komen, af te zien
van schriftelijke stukken op dit
moment en volgende week een kort
debat aan het onderwerp te wijden;
een en ander voorafgaand aan het
verslag dat wij zullen krijgen, zodat
wij zo mogelijk nog een mondeling
overleg kunnen houden vóór de
VN-vergadering in september.

De heerTommel (D66): Voorzitter!
Het is een buitengewoon belangrijke
conferentie. Willen wij enigszins
recht doen aan hetgeen daar
besloten is, dan moet er een
behoorlijk verslag zijn. Wij moeten
met elkaar kunnen bezien, welke
vervolgacties er nodig zijn. Dat
verslag is er voorlopig nog niet, dat
kan ook niet, dat is absoluut
onmogelijk. Mijn fractie heeft geen
enkele behoefte aan een korte
mondelinge behandeling volgende

week. Dat kan immers toch geen
recht doen aan de materie op
zichzelf. Het zal bovendien de
aandacht afleiden van een echt
inhoudelijk overleg dat wij
waarschijnlijk in september zullen
hebben. Ik steun dat laatste punt van
mevrouw Verspaget. Het lijkt mij
heel verstandig, dat begin september
te doen; al of niet in de vorm van
een mondeling overleg met een
behoorlijke ruime spreektijd. Dan
weten wij ook, wat de regering gaat
doen met de beleidsvoornemens;
niet alleen een feitelijke weergave,
maar ook het vervolg van een en
ander. Naar ons gevoel heeft het
geen zin daarover volgende week
heel kort met elkaar te spreken.

De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
Waar het land bol staat van Rio, lijkt
het mij dat wij niet het zomerreces
moeten ingaan zonder in deze Kamer
kort op hoofdlijnen gesproken te
hebben over hetgeen daar gebeurd
is. Ik zou eraan hechten dat de
regering een korte verklaring aflegt
en dat daarover hier zeer kort
gesproken wordt. Na het reces kan
daarover dan uitvoerig, aan de hand
van een schriftelijke rapportage, op
de wijze die wij alsdan kiezen, verder
gesproken worden. Dus nu kort; ik
vind dat een redelijk verzoek dat ik
zou willen steunen.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Wij denken dat heer
Tommel met zijn inhoudelijke opmer–
kingen gelijk heeft. Aan de andere
kant is er wat voor te zeggen, de
zaak niet over het reces heen te
tillen. Wil het debat echter meer zijn
dan alleen een discussie tussen de
beide ministers en de toevallig
aanwezige kamerleden, dan is het
naar mijn mening nuttig en noodza–
kelijk dat in ieder geval de Kamer in
totaliteit de gelegenheid krijgt,
kennis te nemen van de belangrijkste
besluiten die daar zijn genomen.
Anders wordt het een debat tussen
enkele ter zake geïnformeerden. Ik
denk dat dit niet goed is voor een
algemene beoordeling van het
gevoerde beleid en de resultaten in
Rio.

De voorzitter: Ik wil de Kamer het
volgende voorhouden. Ofschoon
zoëven op verzoek van de vaste
Commissie voor buitenlandse zaken
een punt van de agenda is afgevoerd

en met inachtneming van al de
punten die ik voornemens ben van
de agenda af te voeren, zitten wij
toch voor het probleem dat er deze
en volgende week onvoldoende tijd
ter beschikking is. Het is mij bekend
dat er straks nog een aantal zaken
zullen worden aangemeld, waarbij er
een voorkeur is voor een debat. Ik
moet u zeggen dat ik problemen heb
- zelfs als wij tot na 23.00 uur zullen
doorvergaderen, voor mijn part alle
dagen - met het voorstel wat met
name mevrouw Verspaget heel
specifiek heeft gedaan. Zij vraagt
namehjk een mondelinge verklaring
van de kant van het kabinet en
daarna een debat. Dat zal zeer veel
tijd vergen.

Met inachtneming van het feit dat
het begrip kort in deze Kamer en ook
aan de kant van het kabinet soms
een multi-interpretabel begrip is,
geef ik er toch de voorkeur aan, te
stellen dat, als er een debat moet
worden gevoerd, dit moet gebeuren
aan de hand van een brief. Dat debat
kan deze week niet plaatsvinden. Dat
zal volgende week moeten gebeuren.
Dat betekent dat het kabinet alle tijd
heeft om een korte brief te doen
vervaardigen. Laten wij wel wezen,
bij een verklaring zal de tekst, wil
deze kort en bondig zijn, toch ook
voorbereid moeten zijn. Dat is het
eerste punt.

Ten tweede: gegeven de medede–
lingen die gedaan zijn met betrekking
tot een vervolgdebat via een
mondeling overleg of alleen in een
mondeling overleg na het zomer–
reces en vóór de algemene verga–
dering, zou in een dergelijk debat,
waarbij een eerste impressie van de
kant van de Kamer wordt gegeven,
naar mijn oordeel kunnen worden
volstaan met èén termijn, ook omdat
er een vervolgdebat komt.

Het derde punt is, dat ik de
spreektijden - indien men daarmee
kan instemmen - zou willen
vaststellen op vijf minuten. U moet
er daarbij van uitgaan dat inter–
rupties niet of nauwelijks zullen
worden toegestaan, omdat wij
anders collega's - dit punt kwam
toch vrij onverwacht op de agenda -
in andere commissies in de
problemen zullen brengen.

Mijn voorstel luidt dus:
1. een brief vragen aan het kabinet;
2. volgende week een debat, vijf
minuten per fractie;
3. slechts één termijn en uitermate
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voorzitter

terughoudend met interrupties.
Kunt u daarmee instemmen?

De heer Buurmeijer (PvdA):
Voorzitter! Velen vinden dat wij in
onze werkwijze terdege moeten
kijken waar nou het echte debat van
de Kamer zit. Het voorstel als
illustratie gebruikend, vind ik dat u te
snel zegt: er moet eerst een brief
komen, want anders kan de Kamer
niet kort en bondig debatteren. Ik
vond het wel aantrekkelijk om aan de
hand van een mondelinge verklaring
ook fracties in de gelegenheid te
stellen een verklaring - het is niet
meer dan dat - af te leggen,
waardoor je als parlement je kans
niet laat lopen om zo kort na de
conferentie je geluid te laten horen.
Vervolgens zegt iedereen die ik heb
gehoord dat wij er op een later
tijdstip inhoudelijk veel dieper op in
zullen moeten gaan. Nu zegt u dat er
de nodige tijdsdruk is. Ik wil daar iets
meer inzicht in hebben. Anders
vervallen wij hier te veel en te
gemakkelijk in de geijkte procedure.
Op dit punt zou een andere
procedure zeer raadzaam zijn.

De voorzitter: De heer Buurmeijer
heeft inzicht in de tijden; dat weet
hij. Hij weet dat het zeer krap is en
dat het passen en meten is, ook
gelet op de verzoeken die straks
zullen komen. Dat is de reden dat ik
mijn voorstel heb gedaan, dat ik dan
ook handhaaf.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik ben blij met de steun
van een grote meerderheid van de
Kamer voor het houden van een kort
debat, gelet op het politieke belang
van de UNCED en de uitkomsten
daarvan. Als de regering in staat is
om op korte termijn een brief te
schrijven - ik heb begrepen dat dit
niet op overwegende bezwaren stuit
- dan lijkt mij dat een prima
procedure. Dan zou dat in de plaats
van een verklaring kunnen komen. Ik
zou een mondelinge verklaring ook
prima vinden. Ik denk ook dat het
niet zoveel meer tijd hoeft te kosten.
Het belangrijkste is dat wij volgende
week een kort debat hebben.
Spreektijden van vijf minuten lijken
mij dan ook terecht, juist omdat de
inhoudelijke beoordeling van de
onderdelen in september in een
nader overleg aan de orde kan
komen. Wellicht kunnen wij het ook

aan de regering overlaten om te
kijken wie hier namens de regering
aanwezig zal zijn. Zoals u weet, zijn
er vier bewindslieden naar de confe–
rentie geweest. Misschien kunnen
wij het ook aan de regering overlaten
of zij met een brief bij de Kamer zal
komen en, zo ja, wat de aard van die
brief zal zijn.

De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
Ik wil in èén zin zeggen dat ik met
uw voorstel instem.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

De voorzitter Het woord is aan
mevrouw Netelenbos.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Namens de vaste
Commissie voor de volksgezondheid
wil ik u vragen om volgende week op
de plenaire agenda tijd in te ruimen
voor een kort debat over de brief op
stuk 22393, nr. 20, over de stelsel–
wijziging ziektekostenverzekering. De
commissie is voornemens om daarbij
te betrekken de uitkomsten van het
rapport van de Rekenkamer over de
ontwikkeling van de ziektekosten–
premies en eventueel het regerings–
standpunt daarop. Dit is een
dringend verzoek.

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het verzoek te besluiten met spreek–
tijden van vijf minuten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Het woord is aan
mevrouw Scheltema.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ruim voor
het zomerreces zou aan de hand van
een notitie van de minister van
Binnenlandse Zaken worden
gesproken over de competentie–
uitbreiding van de Nationale
ombudsman. De minister had die
notitie toegezegd voor begin mei.
Ondanks het aandringen van de
vaste commissie en van het commis–
siebureau is de notitie er nog steeds
niet. De vaste commissie begrijpt
niet waar die notitie blijft. Het kan
toch niet zo moeilijk zijn, over een
onderwerp waar al zo lang over
wordt gesproken iets op papier te
zetten. Gaarne verzoek ik u namens
de commissie na te gaan waar de

brief blijft en deze zo spoedig
mogelijk bij de commissie te doen
komen.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de verga–
dering door te geleiden naar de
minister van Binnenlandse Zaken.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de eindstemming
over:

- het wetsvoorste! Regels
inzake een Infrastructuurfonds
(Wet Infrastructuurfonds)
(21912)

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering op stuk nr. 45 voorge–
stelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen vooraf.

D

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Dit wetsvoorstel strekt
ertoe, de huidige compartimentering
van de verkeers– en vervoersfondsen
op te heffen, maar de financiële
middelen worden er niet ruimer door.
In die zin heeft het wetsvoorstel dan
ook geen toegevoegde waarde. Met
een algemeen Infrastructuurfonds
zoals het nu voorligt en in stemming
komt, kunnen we zelfs een paard van
Troje binnenhalen waar het gaat om
de financiering van geplande rijks–
wegen. Het Infrastructuurfonds is
bovendien geen echt fonds. Wij als
VVD-fractie kiezen onomwonden
voor een formele kapitaaldienst,
waarvoor wij eerder al een uitge–
werkt voorstel hebben ingediend.
Zo'n kapitaaldienst stimuleert een
echte integrale afweging tussen
kapitaaluitgaven en consumptieve
bestedingen, en tussen kapitaaluit–
gaven onderling. Afbakenings–
kwesties vormen de kern van de
discussie van dit wetsvoorstel - dat
heeft nogal lang geduurd –; een
formele kapitaaldienst lost dergelijke
kwesties automatisch op. Dit
wetsvoorstel doet dat niet. Daarom
zullen wij tegen dit wetsvoorstel
stemmen.
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In stemming komt het wetsvoorstel.

D

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF, de PvdA en Groen Links voor
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van het Wetboek van
Straf recht en het Wetboek van
Strafvordering en enkele andere
wetten ter verruiming van de
mogelijkheden tot toepassing
van de maatregel van ontneming
van wederrechtelijk verkregen
voordeel en andere vermogens–
sancties (21504)

(Zie vergadering van 4 juni 1992.)

De voorzitter: Mij is meegedeeld
dat de heer Wolffensperger
heropening van de beraadslaging
wenst. Ik stel voor, die heropening te
doen plaatsvinden na de stemverkla–
ringen achteraf.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien
wetsvoorstel 22083 samenhangt met
het voorgaande, stel ik voor daarvoor
dezelfde procedure te volgen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV over
post en telecommunicatie, te
weten:
- de motie A. de Jong over het doel
van het infrastructuurbeleid op het
terrein van de telecommunicatie
(20497 en 21693, nr. 19).

(ZieUCV37 van 11 mei 1992.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Op verzoek van de indiener stel ik
voor, de motie van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV over
de evaluatie Nederlands voorzit–
terschap EG, te weten:
- de motie-Van Dis over de plaats
van de grote en de kleinere lidstaten
in een uitgebreide Europese Unie
(22052, nr. 17).

(ZieUCV38van 18mei 1992.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Ik constateer, dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel voor, de stukken 22052, nrs.
12 t/m 1 5, voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV over
de nota Klimaatverandering, te
weten:
- de motie-Willems over het invoeren
van een energieheffing (22232, nr.
4).

(Zie UCV 39 van 18 mei 1992.)

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Vanwege de samenhang
van deze motie met het UNCED–
debat en het Wereldklimaatverdrag,
wil ik deze motie aanhouden tot na
het debat over de UNCED, waarover
we zojuist afspraken hebben
gemaakt.

De voorzitter: Dan stel ik voor,
volgende week over deze motie te
stemmen, wanneer het debat over
UNCED heeft plaatsgevonden.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regelen inzake beroepen op het
gebied van de individuele
gezondheidszorg (Wet op de
beroepen in de individuele
gezondheidszorg) (19522).

(Zie vergadering van 11 juni 1992.)

De voorzitter: Mevrouw Vriens–
Auerbach trekt de amendementen op
stuk nr. 37 in.

De artikelen 1 t/m 49 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Vriens–
Auerbach/Laning-Boersema (stuk nr.
38).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten en
de SGP voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 51 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 52 t/m 55a worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Vriens–
Auerbach/Netelenbos (stuk nr. 39).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
VVD, de RPF, de PvdA en Groen
Links voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.

Artikel 56, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Vriens–
Auerbach/Netelenbos (stuk nr. 39),
wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 57 t/m 79 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Kohnstamm (stuk nr.
52).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Laning-Boersema/
Netelenbos (stuk nr. 50, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
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voorzitter

andere op stuk nr. 50 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 80, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Kohnstamm
(stuk nr. 52) en het
amendement-Laning-Boersema/
Netelenbos (stuk nr. 50, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 81 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Kohnstamm (stuk nr.
53), strekkende tot invoeging van
twee nieuwe artikelen (81 a en 81 b).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de RPF, de SGP en het GPV
voor het gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het
amendement-Kohnstamm (stuk nr.
43).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de WD voor
het amendement hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 82 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 83 t/m 96 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 97, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Laning-Boersema/
Netelenbos (stuk nr. 50, II), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 98 t/m 108a worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Laning-Boersema/
Netelenbos (stuk nr. 36, I).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de PvdA, de SGP, het GPV,
de RPF en de Centrumdemocraten
voor het amendement hebben
gestemd en die van de ovenge

fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 36 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 109, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Laning-Boersema/
Netelenbos (stuk nr. 36, I en II),
wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 110 t/m 160 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Volgende week
dinsdag zullen wij de eindstemming
houden over dit wetsvoorstel.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV over
militaire oefenterreinen, te
weten:
- de motie-Sipkes over opschorting
van de laagvliegoefeningen in
Canada (16666, nr. 60).

(Zie UCV 32 van 16 maart 1992.)

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Sipkes stel ik voor, deze
motie van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen achteraf over de onder–
werpen, waarover zojuist is gestemd.

Evaluatie Nederlands voorzitter–
schap EG

D
De heer Eisma (D66): Voorzitter! De
fractie van D66 heeft voor de motie
van collega Van Dis gestemd, omdat
zij uiteraard van mening is, dat alle
lidstaten van de EG gelijk en gelijk–
waardig zijn en dat derhalve geen
onderscheid in kleinere en grotere
landen mag worden gemaakt. Dat
neemt niet weg, dat men wat betreft
de samenstelling van de trojka, de
leiding van de EG, ernaar mag
streven, dat ten minste één van de
grote mogendheden daar deel van
uitmaakt. Het gaat erom, dat het

EG-voorzitterschap optimaal wordt
uitgerust en toegerust om haar taak
naar behoren en met voldoende
politiek gewicht te kunnen vervullen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van het Wetboek van Strafrecht
en het Wetboek van Strafvor–
dering en enkele andere wetten
ter verruiming van de mogelijk–
heden tot toepassing van de
maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen
voordeel en andere vermogens–
sancties (21504).

(Zie vergadering van 4 juni 1992.)

De algemene beraadslaging wordt
heropend.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Mijnheer de voorzitter! Sprekend
over wetsvoorstel 21504 over de
ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel, heb ik twee
korte technische opmerkingen
vooraf. Het amendement op stuk nr.
18 heeft exact dezelfde strekking als
het oude amendement op stuk nr.
12, er is alleen een technische
verbetering in aangebracht. Ik merk
daarbij op dat bij wetsontwerp
22083 inmiddels een amendement
de Kamer heeft bereikt, dat ertoe
strekt een kleine technische wijziging
door te voeren als het amendement
op stuk nr. 18 bij het eerstgenoemde
wetsontwerp zou worden aanvaard.
Dat is daarvan de logische conse–
quentie.

Dan kom ik bij het amendement
dat ik oorspronkelijk op stuk nr. 11
had ingediend. Ik heb, gehoord de
discussie in deze Kamer en gelet op
de in deze Kamer levende sympathie
voor de gedachte in dat
amendement, er een wijziging in
aangebracht, die ertoe strekt, de
beperking tot misdrijven, gehono–
reerd met een boete van de vijfde
categorie, die in aanmerking zouden
mogen worden genomen bij het
bepalen van de omvang van het te
ontnemen voordeel, te schrappen.
Maar inmiddels heeft de minister van
Justitie ons een nota van wijziging
doen toekomen die op één punt
opmerkelijk is. Zij verschilt namelijk
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Wolffensperger

in haar bewoordingen eigenlijk niet
van het amendement, of het moest
zijn dat de minister daar zo vreselijk
graag de woorden "enigerlei wijze"
in wilde laten staan die ook In de
oorspronkelijke tekst voorkwamen.

Over die nota van wijziging wil ik
de minister een paar vragen stellen.
Wat heeft de minister toch bewogen
tot het indienen van deze nota van
wijziging? Is de bedoeling van die
nota van wijziging om aan artikel
36e, lid 3, een andere strekking te
geven dan oorspronkelijk was
voorzien? Zo ja, wat houdt dat
verschil in strekking dan precies in?
Zo nee, waarom is die nota van
wijziging dan nodig? Heeft die nota
van wijziging, gelet op haar tekst, nu
een andere strekking dan het
amendement op stuk nr. 23? Zo ja,
hoe komt dat verschil in strekking
dan in die tekst, die vrijwel identiek
is aan die van het amendement op
stuk nr. 21, tot uiting?

D

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Wat mij ertoe bewogen
heeft, deze nota van wijziging in te
dienen, laat zich heel kort samen–
vatten, namelijk zoveel mogelijk
duidelijkheid in de wetgeving. Dat is
ook het antwoord op de tweede
vraag van de heer Wolffensperger
over de vraag of deze tekst al dan
niet dezelfde strekking heeft als de
oorspronkelijke tekst. Ik verwijs naar
de discussie in tweede termijn,
waarbij is gebleken dat zich mede
naar aanleiding van het amendement
van de heer Wolffensperger, toen op
stuk nr. 11, een discussie ontspon
over de vraag of in de oorspronke–
lijke tekst van het wetsvoorstel
duidelijk genoeg wordt aangegeven
dat het wederrechtelijke karakter van
het verkrijgen van voordeel moet
hebben bestaan in strafbaar gedrag.
Ik heb toen in tweede termijn geant–
woord dat dit inderdaad het geval is,
dat het moet gaan om strafbaar
gedrag en niet om "om het even
welk" wederrechtelijk gedrag. Verder
bleek uit de discussie in tweede
termijn dat de heer Wolffensperger
met zijn amendement een doel had
dat zich duidelijk verwijderde van de
oogmerken van het wetsvoorstel,
namelijk dat hij een soort
1:1-verhouding wilde creëren tussen
porties wederrechtelijk verkregen
voordeel en het gepleegd zijn van

strafbare feiten. Ik heb toen
opgemerkt dat ik nog meer bezwaren
had tegen de toelichting van de heer
Wolffensperger op zijn amendement
dan tegen de tekst. Er ontstond even
een discussie of de tekst nu heel iets
anders was dan ik in het
wetsvoorstel had neergelegd of dat
deze op hetzelfde neerkwam. De
heer Wolffensperger heeft zelf deze
vraag beantwoord en gezegd dat hij
echt heel iets anders wilde. Om de
duidelijkheid in de wetgeving zo
groot mogelijk te maken, ben ik met
deze nota van wijziging gekomen. De
Kamer vindt hierin geen suggestie
van een 1:1-verhouding van
strafbare feiten en porties weder–
rechtelijk verkregen voordeel. Het
gaat om het aannemelijk maken van
de relatie tussen het wederrechtelijk
vermogen en de strafrechtelijke
loopbaan van de betrokkene en ook
om het aannemelijk maken dat het
inderdaad gaat om strafrechtelijk
wederrechtelijk verkregen voordeel.
Aan dit punt heeft mevrouw
Swildens nogal wat aandacht
gegeven in haar uiteenzetting. Het is
de bedoeling van deze nota van
wijziging om dit zo duidelijk mogelijk
te maken.

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Je kunt je natuurlijk
afvragen of de duidelijkheid gediend
is als een nota van wijziging vrijwel
de letterlijke tekst bevat van een
amendement maar alleen anders
wordt uitgelegd door de minister. Dit
echter terzijde. Het leidt tot één
vraag, waarbij ik inderdaad teruggrijp
op het debat dat wij in tweede
termijn hebben gevoerd.

De minister heeft, juist zoals ik
voorstelde, de strafbare feiten, de
andere strafbare feiten in relatie
gebracht met het te ontnemen
wederrechtelijk verkregen voordeel.
Betekent dat nu dat, zoals ik hier
bepleit heb, ook in dat strafrechtelijk
financieel onderzoek op zijn minst
aannemelijk gemaakt zal moeten
worden gemaakt dat er van zulke
andere strafbare feiten sprake is? De
minister weet dat ik dit onder andere
heb gemotiveerd door te wijzen op
het risico van botsing met het ne bis
in idem beginsel.

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! De opmerking van de heer
Wolffensperger en wat hij zegt over
naar zijn oordeel beperkte verschillen

in strekking, bevestigt nogmaals wat
ik ook in tweede termijn heb gezegd,
namelijk dat de woordkeus van zijn
amendement "tamelijk tam" is, maar
dat het probleem gelegen is in de
daarop eervorige week door de heer
Wolffensperger gegeven toelichting.

Nu de vraag wat dit betekent met
betrekking tot strafbaar gedrag. Er
staat in de formulering van de nota
van wijziging: "andere strafbare
feiten", in de onbepaalde
meervoudsvorm. Uiteraard moet de
aannemelijkheid erop betrekking
hebben dat er een relatie is tussen
de wederrechtelijke vermogens–
opbouw en, zoals ik het eerder heb
omschreven, de strafrechtelijke
loopbaan van de betrokkene.

De heer Wolffensperger (D66): De
"strafrechtelijke loopbaan" staat er
niet, voorzitter. Er staat "andere
strafbare feiten". Ik herhaal mijn
vraag, verwijzend naar de discussie
over bewijslast: betekent dit nu dat
de andere strafbare feiten op zijn
minst aannemelijk moeten worden
gemaakt - ik herhaal dus: niet straf–
rechtelijk bewezen - in een straf–
rechtelijk financieel onderzoek?

Minister Hirsch Ballin: Ik denk dat
het antwoord uit de tekst voortvloeit,
voorzitter! "Aannemelijk moet zijn
geworden dat de verkrijging van het
voordeel is voortgekomen uit
strafbare feiten", in de onbepaalde
meervoudsvorm.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter Ik stel voor,
donderdag na de lunchpauze te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van onder meer de Wet op het
basisonderwijs, de interimwet
op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs,
de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet op het
leerlingwezen en de Wet op de
onderwijsverzorging in verband
met onder meer de invoering van
decentraal georganiseerd
overleg, de invoering van de
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mogelijkheid van centrale
diensten en de uitbreiding van
de bevoegdheden van de
commissies van beroep
(regelingen i.v.m. invoering FBS)
(22467)

(Zie vergadering van 11 juni 1992.)

De voorzitter: Door mij zijn schrif–
telijke antwoorden ontvangen van de
staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen op vragen, gesteld
in eerste termijn.

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

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.)3.

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de Kamer niet
alleen voor de inbreng in eerste
termijn, maar ook voor het werk dat
aan dit wetsvoorstel en een reeks
andere wetsvoorstellen besteed
moest worden in de afgelopen
weken en maanden. Ik besef dat dit
veel vraagt van de Kamer. Ik ben dus
dankbaar voor het tempo waarin de
wetten hier successievelijk worden
behandeld.

Wat het FBS en dit tweede
wetsvoorstel betreft, gaat het erom
dat scholen meer vrijheid krijgen om
hun eigen op maat van de school
toegesneden beleid te voeren. Het
wetsvoorstel dat wij vandaag
bespreken, voegt een aantal extra
bestuurlijke instrumenten toe. Je zou
daarom kunnen zeggen dat het hier
om een FBS-plus gaat. Niet de
hoofdlijnen van het FBS zelf staan
hier nog ter discussie, maar een
aantal additionele instrumenten. Alle
onderdelen van dit wetsvoorstel
maakten ook deel uit van het
FBS-hoofdlijnenakkoord dat ik in
oktober 1990 sloot met de perso–
neelsorganisaties, met de
meerderheid van de besturenorgani–
saties en met de VNG. Vooral de
besturenorganisaties hechten zeer
veel waarde aan het extra bestuurlijk
instrumentarium dat ik hier vandaag
verdedig.

In een mondeling overleg op 7
februari jl. heeft de Kamer op hoofd–

lijnen ingestemd met het
FBS-akkoord en daarmee, naar mijn
opvatting, ook met de onderhavige
voorstellen. Ik kom daar straks nog
even op terug. De nieuwe instru–
menten hebben een aanvullend - dat
wil zeggen: facultatief - karakter.
Men kan op decentraal niveau
besluiten of men er gebruik van wil
maken, maar het hoeft niet. Het is
sterk van de plaatselijke situatie
afhankelijk of deze instrumenten
zinvol kunnen worden ingezet; van
de schaal, van de werkwijze en van
de bestuurscultuur. Het wetsvoorstel
is daarmee in zichzelf een verdere
ondersteuning van de autonomie van
scholen.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op
de opmerkingen die zijn gemaakt
over de bestuursaanstelling. Ik ga
eerst in op de meer algemene
opmerkingen en daarna geef ik een
reactie op de ingediende amende–
menten. De bestuursaanstelling is
naar mijn opvatting bij uitstek een
instrument om kwaliteit en flexibi–
liteit van het personeelsbeleid te
bevorderen. Ik vind dat er een direct
verband is tussen een goed perso–
neelsbeleid en de kwaliteit van het
onderwijs. In dat opzicht discus–
siëren wij over meer dan uitsluitend
een technisch instrumentarium.

De bestuursaanstelling geeft het
schoolbestuur de mogelijkheid, voor
iedere school het meest passende
personeelsteam samen te stellen.
Daarbij kan rekening worden
gehouden met de onderlinge samen–
werking van personeelsleden, met
een evenwichtige teamopbouw en
met de afstemming van specifieke
kwaliteiten van het personeel op de
situatie op de school. De bestuurs–
aanstelling opent, zekere voor de
grotere schoolbesturen - dus van
meerdere scholen - de mogelijkheid
om een steviger draagvlak voor
personeelsbeleid te organiseren. Zij
maakt het ook mogelijk om ten
aanzien van heel specifieke perso–
neelsvraagstukken - intermenselijke
verhoudingen die stuk lopen, perso–
neelssamenstellingen die om wat
voor reden dan ook te scheef
dreigen te geraken - op een
eenvoudige manier in te grijpen.

De heer Hermes heeft de stelling
naar voren gebracht dat de bestuurs–
aanstelling als het ware afstand
neemt van het pedagogisch-didac–
tische klimaat en van de eenheid van
de school. Ik ben het daar niet mee

eens. Waarom niet? Omdat een
bevoegd gezag juist door middel van
bestuursaanstellingen in zekere zin
het team op maat van de bedoeling
van die school kan snijden. Het is
juist die bredere mogelijkheid van
personeelsbeleid die het mogelijk
maakt om het karakter van de school
meer recht te doen. Het is dan ook
van groot belang dat de gehele
Kamer positief heeft gereageerd op
het instrumentarium als zodanig. Ik
ben mij ervan bewust dat dit ook
voor de heer Hermes geldt.

Ik kom op de amendementen. De
heer Hermes en mevrouw
Netelenbos hebben een
amendement ingediend op stuk nr.
19, dat beoogt, te voorkomen dat
leraren in het speciaal onderwijs
zonder meer in een andere functie
binnen dat onderwijs worden
geplaatst. Ik deel de opvatting die
door de heer Franssen in het debat is
weergegeven, dat dit op zichzelf een
inperking is van het functioneren van
de bestuursaanstelling. Ik heb de
indruk dat de geachte afgevaar–
digden die dit voorstellen zich iets
meer zorgen maken dan nodig is. De
heer Hermes gaf in een interruptie–
debat zelf ook al aan dat een en
ander waarschijnlijk in zeer uitzon–
derlijke gevallen noodzakelijk zal zijn.
Dan is het de vraag of je het moet
regelen. Ik vind dat echt een
afweging.

Het voorbeeld wordt gegeven van
iemand die vijftien jaar lang in het
ene type onderwijs heeft gewerkt en
die dan plotseling moet verkassen.
Men kan natuurlijk ook het voorbeeld
geven van iemand die een of twee
jaar in een van de scholen voor
speciaal onderwijs werkt. Betrokkene
zou naar een andere school moeten,
waarbij de opgebouwde ervaring van
een geheel andere aard is. De
beroepsmogelijkheid die dankzij deze
beperking ontstaat, zou dan toch
beperkend kunnen werken, in die zin,
dat er minder ruimte is voor
overplaatsing. Alles afwegende, heb
ik aan zo'n amendement geen
behoefte. Het voorstel is bepaald
geen halszaak, maar ik verzoek de
indieners om nog eens na te denken
over de vraag of het een echt
noodzakelijke wijziging van het
voorstel is.

De heer Hermes en mevrouw
Netelenbos hebben op stuk nr. 15
een amendement ingediend waarin
wordt gevraagd om een wettelijke

Tweede Kamer Formatiebudgetsysteem
16 juni 1992
TK89 89-5424



Wallage

verankering van de evaluatie van de
bestuursaanstelling. Dat lijkt mij een
waardevolle toevoeging aan het
wetsvoorstel.

Op stuk nr. 24 heeft de heer
Franssen een amendement
ingediend, dat regelt dat de
commissies van beroep zich ook
kunnen uitspreken over bezwaren
van personeel tegen overplaatsing
van de ene naar de andere school. Ik
waardeer het motief dat de heer
Franssen aangeeft, namelijk een
gelijke behandeling van personeel in
beide delen van ons bestel. Ook hier
geldt echter dat het functioneren van
de bestuursaanstelling er wel door
belemmerd kan worden. De vraag is
of wij dat met elkaar moeten willen.
Ik neig ertoe, te zeggen dat er geen
dwingende argumentatie is om het
te doen. Ik zie wel een argument,
maar ik vind het eigenlijk wezenlijker
dat wij, waar wij dat instrument
toepassen, voor schoolbesturen zo
min mogelijk additionele beper–
kingen moeten aanbrengen.
Weliswaar zijn er beperkingen in het
algeheel wettelijk kader - de school–
besturen hebben zich aan een aantal
regels te houden - maar ik zie dus
niet zoveel aanleiding om dit ene
punt, een exact gelijke regeling in
beide delen van het bestel, zo zwaar
te laten wegen dat je daarvoor deze
inperking zou moeten aanbrengen.

De heer Franssen (VVD): Ik kan mij
op zichzelf die redenering zeer wel
voorstellen. Dan moet de staatsse–
cretaris echter ook initiatieven
nemen om de toegang tot de ambte–
narenrechter voor het personeel bij
het openbaar onderwijs in te perken.
In het debat is bijvoorbeeld een
verwijzing naar artikel 1 van de
Grondwet nog niet aan de orde
geweest. Hier worden mensen in
gelijke situaties mogelijk ongelijk
behandeld. Dat vind ik niet correct.

Staatssecretaris Wallage: Dat is een
afweging. Ik vind dat de
beroepsgang die in de publieke
dienst openstaat, niet onder alle
omstandigheden op dezelfde wijze
gevolgd hoeft te worden in het
bijzonder onderwijs. Ik geloof dus
dat die parallellie zeker wenselijk is,
maar de vorm die je daarvoor kiest
en de materiële vertaling die je
daaraan geeft, hoeven niet per
definitie exact hetzelfde te zijn.

De heer Franssen (VVD): Daarom
zijn er ook commissies van beroep
tegenover de ambtenarenrechter, om
met de onderscheidene karakters
rekening te houden. Dat wil echter
niet zeggen dat de rechtsingang in
bepaalde geschilsituaties
verschillend is.

Staatssecretaris Wallage:
Voorzitter! Ik denk dat het algemene
punt dat de heer Franssen aansnijdt,
veel beter besproken kan worden als
onze notitie over de kringenrechts–
praak hier komt en wij dus het meer
principiële punt met elkaar
bespreken.

De heer Franssen (VVD): Dat vind ik
een vluchtpoging. Het gaat hier om
een gelijke behandeling van de
mensen bij het openbaar onderwijs
en de mensen bij het bijzonder
onderwijs. Ik heb er op zichzelf geen
moeite mee om het argument te
aanvaarden dat je hierin een
zodanige inperking van de bestuurs–
aanstelling kunt zien, dat je het niet
zou moeten willen. Ik geef toe dat dit
een afweging is. Daar staat
tegenover dat mensen in gelijke
situaties geen gelijke rechtsingang
hebben, en dat wil ik niet.

Staatssecretaris Wallage: Het is een
afweging. Het enige wat ik
betoogde, was: je moet wel heel
zware argumenten hebben om bij
het toevoegen van een nieuw
instrument als dat van de bestuurs–
aanstelling, als het ware a priori
weer zekere barrières op de weg te
leggen. Als je analyseert wat de
verschillende beroepsgangen en
andere beslisroutes zijn in het
bijzonder onderwijs versus het
openbaar onderwijs, dan denk ik dat
daar wel vaker verschillen in aange–
troffen worden. Het is dus bepaald
niet zo dat leder regeling in de
publieke sector altijd haar spiegel–
beeldige vertaling in het bijzonder
onderwijs hoeft te hebben. In dat
opzicht is er ruimte voor afweging.

De heer Franssen (VVD): Welk
voorbeeld heeft de staatssecretaris
dan?

Staatssecretaris Wallage De heer
Franssen heeft zelf een voorbeeld
gegeven van de verschillende hoofd–
routes.

De heer Franssen (VVD): Het is een
systematiekvraag. Het gaat mij ook
om concrete situaties. Welke
aspecten geven dan die verschil–
lende rechtsingang? Waarom
bevordert de staatssecretaris
bijvoorbeeld niet een wijziging van
de Ambtenarenwet?

Staatssecretaris Wallage: Er is
zeker een discussie denkbaar over de
vraag: er is aan de ene kant een
ambtenarenrechter en aan de andere
kant kringenrechtspraak, hoe moet je
die verschillende aspecten tegenover
elkaar wegen? Dat is ook de reden
waarom ik heb toegezegd, op het
punt van de kringenrechtspraak apart
bij de Kamer terug te komen. Dat is
overigens een niet geringe
toezegging. Ik maak een onderwerp
bespreekbaar dat vrij lang als een
soort vaststaand gegeven in het
Nederlandse onderwijsbestel is
gezien. Ik vind ook dat de Kamer de
hoofddiscussie met de regering
eigenlijk bij de bespreklng daarvan
zou moeten voeren.

Op het moment dat je een
bestuursaanstelling invoert, geeft dat
schoolbesturen de mogelijkheid om
bijvoorbeeld personeel van de ene
school naar de andere school te
brengen als men daar goede redenen
voor heeft. Dat is ook precies de
bedoeling. Het is dan de vraag of je
de positie van het personeel dan op
precies dezelfde wijze regelt. Dat is
een afweging. De andere afweging is
dat je moet proberen om de school–
besturen dan ook de ruimte te geven
met dat instrument. Wat mij betreft,
weegt dat laatste argument net iets
zwaarder.

De heer Franssen (VVD): U regelt
nu iets nieuws. U moet op voorhand
uitgaan van gelijke berechtiging. Dat
staat los van het feit, dat u de
kringenrechtspraak als zodanig ter
discussie stelt.

Staatssecretaris Wallage: Ik kan mij
die argumentatie voorstellen. Bij mij
weegt heel zwaar, dat op het
moment, dat je dit instrument
invoert, je moet voorkomen, dat het
alweer op voorhand wordt belegd
met allerlei randvoorwaarden, als dat
niet strikt nodig is.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Hoe oordeelt de staatssecretaris
over de toegankelijkheid van een

Tweede Kamer Formatiebudgetsysteem
16 juni 1992
TK89 89-5425



Wallage

personeelslid bij het bijzonder
onderwijs bij de gewone rechter? Het
gaat erom, dat de ene kant een
mogelijkheid heeft en de andere kant
absoluut niet.

Staatssecretaris Wallage: Het wordt
nu zo voorgesteld, alsof de toegang
tot de ambtenarenrechter als het
ware beperkt is, van een hoge
drempel is voorzien. Dat is natuurlijk
niet het geval. Bij wijziging van
functie bij taaktoedelmg geldt wel de
route naar de ambtenarenrechter. Ik
vind, dat wij voorzichtig moeten zijn
met dit beeld. Hier is uitsluitend de
vraag aan de orde, of er precies op
dezelfde wijze, zoals dat bij het
openbaar onderwijs het gebruik is,
bij invoering van de bestuursaan–
stellmg voor het bijzonder onderwijs
aanvullende voorzieningen moeten
worden getroffen. Ik meen, alles
afwegende, dat het heel jammer zou
zijn om de bestuursruimte op
voorhand in te perken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik snap het bezwaar en de
redenering wel. De staatssecretaris
geeft echter geen antwoord.

Staatssecretaris Wallage
Misschien, omdat ik vind, dat de
algemene discussie veel beter kan
plaatsvinden in de context van het
geheel. Wat mij betreft, is uitsluitend
aan de orde, of je bij toevoeging van
dit instrumentarium het op een
fatsoenlijke manier in beide delen
van het bestel laat landen. Dat vind
ik het geval. Ik heb er niet zoveel
behoefte aan om die principiële
gedachtenwisseling te voeren, omdat
die in feite los staat van de concrete
vormgevingsvraagstukken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het maakt de besluitvorming niet
eenvoudiger. Ik zou graag zien, dat
het scherper werd gesteld. Ik vind
het een probleem, wat ik met het
amendement moet doen.

Staatssecretaris Wallage: Ik hoop,
dat mevrouw Versnel mijn bestuur–
lijke argumenten iets zwaarder wil
laten wegen dan - ik doe daaraan
geen onrecht - de meer puristische
argumentatie, die ook denkbaar is.

Ik kom te spreken over het decen–
traal georganiseerd overleg. De
verplichting tot het voeren van dat
DGO is reeds vastgelegd in de eerste

FBS-wet. Het uitgangspunt bij de
vormgeving van het DGO is een
vertallng van het huidige overleg
tussen de minister en de personeels–
centrales over de arbeidsvoor–
waarden naar het decentrale niveau,
dat wil zeggen schoolbestuur en
personeelscentrales. Wij spreken dus
bij de vormgeving van het decentraal
georganiseerd overleg over arbeids–
voorwaardenoverleg.

De heer Hermes heeft gevraagd: is
de stelling verlaten, dat bij afwijking
van centrale regels instemmingsver–
eiste geldt? Deze stelling is niet
verlaten. De stelling betekent echter
niet, dat je bij welk onderwerp dan
ook mag afwijken van centrale
regels, als je als schoolbestuur maar
instemming hebt. Dat is alleen
mogelijk, als de afwijkingsmoge–
lijkheid voor het betrokken
onderwerp expliciet in wet of
algemene maatregel van bestuur is
geregeld. Anders zou met de zegen
van onderop ieder onderwerp,
waarvan wij bij wet hadden beoogd,
dat het een bepaalde procedure zou
doorlopen, uitgehold kunnen worden.
Daarom is de mogelijkheid om af te
wijken gelimiteerd.

Verder heeft de heer Hermes
gevraagd naar de uitspraak van de
commissie-Albeda in het kader van
de sociale vernieuwing. Er is geen
directe relatie met het onderwerp,
dat wij vandaag bespreken. Albeda
zegt: als er op decentraal niveau
geen instemmingsvereiste geldt, dan
zou er een beroep op de bijzondere
Commissie onderwijs mogelijk zijn.
Dat is een rijke gedachte van de
commissie. Beroep op de bijzondere
commissie ligt niet voor de hand,
want de geschillencommissie
voorziet hierin. Over het conflict, dat
speelde, heeft de commissie-Albeda
gezegd: je kunt het in dat soort
situaties tot voorwerp van overleg
met de bijzondere commissie maken.
Met het wettelijk kader, dat wij hier
scheppen, heeft het geen directe
relatie.

Als er in de wet staat dat het
overleg gericht is op het bereiken
van overeenstemming, moet er dan
niet behalve bij de bestuursaan–
stelling ook voor een hoger verzilve–
ringspercentage een beperking in de
wet moet worden opgenomen? Aldus
een vraag van de heer Hermes. In de
diverse formatiebesluiten is een
maximumverzilveringspercentage
opgenomen: "In afwijking hiervan

kan in het overleg onder door Onze
minister te stellen voorwaarden een
hoger percentage worden overeen–
gekomen." Dit is in overeen–
stemming met de wet; het overleg is
gericht op overeenstemming.
Immers, pas als er overeenstemming
is in het overleg zodat er aan de wet
voldaan is, kunnen de partijen een
hoger percentage vaststellen. Dat
volgt uit de zinsnede "onder door
Onze minister te stellen
voorwaarden". Met andere woorden,
de mogelijkheid van een hoger verzil–
veringspercentage behoeft geen
bepaling in de wet. Het amendement
wordt zo begrepen dat een afwijking
van het verzilveringspercentage
onder het instemmingsvereiste
mogelijk blijft. In het Formatiebesluit
wordt een bijzondere eis gesteld om
te mogen afwijken van de algemene
regel.

Ik kom nu toe aan de amende–
menten. Met het amendement op
stuk nr. 17 wordt beoogd, de
bepaling dat het overleg in het DGO
op overeenstemming is gericht,
zodat instemming van de vakbonden
niet vereist is, niet in de AMvB, maar
in de wet vast te leggen. Gelet op de
samenhang met de andere delen van
de onderwijswetgeving wijs ik erop
dat de aanpak in het amendement
een slag anders is dan hetgeen in de
regeling voor het georganiseerd
overleg voor MBO en HBO is
vastgelegd. Dat lijkt mij een apart
punt van afweging voor de Kamer en
het is een zaak die de Kamer
überhaupt zou moeten afwegen. In
mijn ogen is het geen principieel
vraagstuk, omdat het amendement
gezien de toelichting uitsluitend de
bedoeling heeft om het regelge–
vingsniveau waarop de bepaling
wordt vastgelegd te verleggen. Het
uitgangspunt dat het mogelijk is om
bij wet of bij AMvB zwaardere eisen
aan het overleg te stellen indien het
gaat om afwijking van op centraal
niveau vastgelegde regelingen, zoals
de bestuursaanstelling en het
maximumverzilveringspercentage,
wordt daardoor niet aangetast, het
regelt slechts een ander regelings–
niveau. Daarom laat ik het oordeel
graag over aan de Kamer.

Dan de discussie over de geschil–
lencommissie en het decentraal
georganiseerd overleg. In de aller–
eerste plaats is het DGO op overeen–
stemming gericht. Dit betekent dat
het schoolbestuur in laatste instantie
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zijn voorstellen kan uitvoeren, ook als
na het voeren van overleg
instemming van de wederpartij
uitblijft. Uiteraard brengt een wette–
lijke verplichting tot het voeren van
overleg met zich mee dat dit overleg
door beide partijen, schoolbestuur
en vakbonden, open en reëel wordt
gevoerd Dit betekent dat partijen
niet al van tevoren het te bereiken
eindresultaat voor zichzelf
onwrikbaar vaststellen, dat gemoti–
veerd moet worden gereageerd op
stellingen van de wederpartij en dat
er bereidheid moet zijn om compro–
missen te sluiten. Het is echter ook
in een goed overleg altijd mogelijk
dat de partijen van mening blijven
verschillen. Om in deze situatie te
voorzien wordt in het wetsvoorstel
de geschillencommissie geïntrodu–
ceerd. In het HBO bestaat een
dergelijke regeling al, op centraal
niveau zou men de
commissie-Albeda als zodanig
kunnen beschouwen. De geschillen–
commissies kunnen per richting
worden geformeerd en ze bestaan
uit een lid, aangewezen door het
schoolbestuur, en een lid aange–
wezen door de vakorganisaties.
Beide leden kiezen een derde lid, dat
tevens voorzitter is. De commissie
moet beoordelen of het schoolbe–
stuur het voorgenomen besluit
waarover geen overeenstemming
werd bereikt, ten uitvoer kan leggen.
Ik geef hier nog eens met nadruk aan
dat het een marginale toetsing
betreft. Dat is van belang omdat de
heren Schutte, Van der Vlies,
Leerling en Hermes op dit punt hun
zorg hebben uitgesproken. Op een
enkele vraag heb ik al schriftelijk
geantwoord. Ik kom nu op de
amendementen.

Het amendement op stuk nr. 16
van de leden Lankhorst en
Netelenbos regelt de aansluiting bij
een zelfde geschillencommissie als
verschillende besturen aan het
decentraal georganiseerd overleg
deelnemen. Ik sta positief tegenover
dit amendement.

Met het amendement op stuk nr.
20 wil de heer Hermes bereiken dat
wordt bepaald dat de geschillencom–
missie geen bindende uitspraak,
maar een binden advies uitbrengt. Ik
heb met belangstelling naar de
gedachtenwisseling hierover
geluisterd. Met een amendement
redigeer je een tekst puur redac–
tioneel omdat je het over de

bedoeling eens bent maar vindt dat
de redactie een slag beter kan, of je
stelt een inhoudelijke wijziging voor,
omdat je het niet met de inhoud
eens bent. Ik ben er niet helemaal
zeker van waar wij nu mee te maken
hebben in dit geval. Als ik goed
luister, erkent de heer Hermes aan
de ene kant dat ook het woord
"bindend" in beide passages
voorkomt. Aan de andere kant legt
hij het accent erop dat hij het woord
"advies" een wat zwaardere
strekking meegeeft dan uitsluitend
een redactionele wijziging. Ik aarzel,
eerlijk gezegd, of wij het niet moeten
laten bij de samenvatting "bindend is
bindend". Dat is het kernwoord in
het voorstel. Dat wordt niet
gewijzigd. Dan is toch de rest meer
"atmosferisch". Het lijkt mij dan niet
nodig om die wijziging aan te
brengen. Het spreekt vanzelf dat de
wetsgeschiedenis volstrekt duidelijk
maakt wat de beroepsgang is die
men overigens kan gaan, want daar
is deze wijziging niet voor nodig.

Dan kom ik toe aan het
amendement van de heer Schutte op
stuk nr. 26. Dit amendement heeft
tot doel, te voorkomen dat de
geschillencommissie DGO uitspraken
doet die in strijd kunnen zijn met de
vrijheid van richting. Dit is het type
discussie waarin de een, in dit geval
ik zelf, het een overbodige
toevoeging vindt en de ander vraagt
of het ook schaadt om het er nog
eens neer te zetten. Ik moet zeggen
dat dit natuurlijk niet zo is. Toch
geloof ik dat wij voorzichtig moeten
zijn met het herhalen van de grond–
wettelijke opdracht. Dat doen wij ook
niet met allerlei andere grondwette–
lijke opdrachten. Wij gaan ervan uit
dat de Grondwet duidelijke taal
spreekt. Als de Grondwet in wetten
vertaald moet worden, omdat de
grondwettelijke opdracht niet tot
leven kan komen zonder wettelijke
vertaling, maken wij die wettelijke
vertaling. Voor het overige versterk
je de opdracht van de Grondwet niet
door die opdracht bij nogal wat
gelegenheden opnieuw als specifieke
formulering mee te nemen. Ik heb er
ook geen bezwaren tegen in de zin
dat ik kan beargumenteren dat er in
wetstechnisch opzicht of zelfs in
inhoudelijk opzicht onheil zal
geschieden. Als dat geruststelt, heb
ik er dus ook geen bezwaar tegen,
maar ik wil juist degenen die hier zo
hechten aan de explicitatie van de

opdracht toch nog eens de vraag in
overweging geven of de opdracht
zelf daarmee eigenlijk wel sterker
wordt.

Het amendement van de heer
Hermes op stuk nr. 27 gaat in feite in
dezelfde richtmg als het
amendement van de heer Schutte, zij
het dat daar nog de terminologie "de
grondslag en het doel van de
instelling" wordt geïntroduceerd. Ik
aarzel des te meer omdat hier de
terminologie van de TWAO wordt
geïntroduceerd. Omdat de TWAO
weer een geheel ander doel had dan
het onderdeel van het wetsvoorstel
waarover wij nu spreken, betwijfel ik
ook of het verstandig is om die
verbinding in terminologie te leggen.
Dat is een bijkomend, niet onoverko–
melijk probleem, maar ten aanzien
van beide amendementen zou ik
willen dat nog eens wordt
afgewogen of het echt nodig is om
dit toe te voegen.

Ik kom op de relatie tussen het
decentraal georganiseerd overleg en
de Wet medezeggenschap
onderwijs. Het is misschien goed om
nog eens expliciet te zeggen
waarover wij het hebben als wij
praten over de bevoegdheden– en
werkverdeling tussen het decentraal
georganiseerd overleg en de
medezeggenschapsraad respectie–
velijk de personeelsgeleding uit de
medezeggenschapsraad. In het DGO
wordt uitsluitend over het aspect
arbeidsvoorwaarden gesproken,
terwijl in de medezeggenschapsraad
het integrale-schoolbeleid aan de
orde is. Verder is het streven erop
gericht dat het decentraal georgani–
seerd overleg vooral een instellings–
overstijgende positie krijgt, terwijl de
medezeggenschapsraad in principe
op instellingsniveau functioneert. In
het kader van deze instellingsover–
stijgende positie is een mogelijkheid
gecreëerd om het overleg tussen
werknemers en werkgevers te
delegeren naar het niveau binnen de
school, dat wil zeggen het bevoegd
gezag met de werknemersvertegen–
woordiging uit de medezeggen–
schapsraad met uitsluitend de
arbeidsvoorwaarden als onderwerp.

Tegen deze achtergrond heb ik mij
al bij interruptie gekeerd tegen het
amendement dat door de heer
Hermes en mevrouw Netelenbos op
stuk nr. 18 is ingediend. Ik zal dat nu
iets uitvoeriger doen. Dit
amendement beoogt om een zaak op
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het moment dat zij wordt overge–
dragen aan het lagere niveau, aan de
gehele medezeggenschapsraad over
te dragen.

Ik meen dat dit om een aantal
redenen echt ontraden zou moeten
worden. In de eerste plaats gaat het
om delegatie door werkgevers en
werknemers. Zij zijn de delegerende
partijen. Het is voorts een delegatie
vanuit het arbeidsvoorwaarden–
overleg naar het niveau van de
school. Welnu, de werkgever is het
schoolbestuur en de werknemer
wordt vertegenwoordigd door de
personeelsgeleding van de medezeg–
genschapsraad, en het onderwerp
blijft beperkt tot de arbeidsvoor–
waarden. Namens werkgevers en
namens werknemers moet worden
ingestemd met deze delegatie.
Werknemers staan procedureel en
materieel in hun recht, indien men
alleen met delegatie in zal stemmen
als de delegatie ook naar
werknemers op het schoolniveau
plaatsvindt. De interruptie van de
heer Franssen op dat punt onder–
schrijf ik. Het is zeer wel denkbaar
dat deze delegatie niet plaats zal
vinden, als de vakorganisaties
beseffen dat zij op dat moment niet
meer in regulier arbeidsvoorwaar–
denoverleg terechtkomen, maar in
de breedte van allerlei andersoortige
afwegingen. Men houdt dan
natuurlijk de afweging op het niveau
van het decentraal georganiseerd
overleg. De bedoeling was nu juist
om, daar waar een zaak van arbeids–
voorwaardelijke aard beter op
schoolniveau zou kunnen worden
bekeken, daarvoor een mogelijkheid
te openen. De bedoeling was niet om
als het ware te voorkomen dat op
het laagste niveau besloten zou
worden. Materieel kan het
amendement de consequentie
hebben dat van zo'n decentralisatie
geen sprake zal zijn.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik heb een vraag. De
redenering die de staatssecretaris
hier opbouwt, is op zichzelf wel
sluitend, maar in de memorie van
antwoord, op bladzijde 16, wordt
een hele verhandeling gehouden
over het vraagstuk van de
openstelling op zaterdag en daarbij
zit mij iets verschrikkelijk dwars.
Door de heer Franssen is te dien
aanzien gezegd dat het er toch
allemaal heel helder wordt uitgelegd.

Nu, dat vind ik niet en ik zal zeggen
waarom. Ik verwijs bijvoorbeeld naar
artikel 40 van de Wet op het voort–
gezet onderwijs, waarin wordt
geregeld hoe het zit met het
overdragen van die discussie van het
DGO naar de personeelsgeleding van
de school, met de wetenschap dat
zo'n punt als openstelling van een
insteiling op zaterdag ook een
personele aangelegenheid is en dus
volgens de memorie van antwoord
ook in het DGO aan de orde kan zijn.
Er staat in het wetsartikel, artikel 40,
lid 4, onder andere dat het bevoegd
gezag en de personeelsorganisaties
bepalen - wanneer men terugblikt
naar het schoolniveau - onder welke
voorwaarden in dat overleg, op
schoolniveau, over de in de eerste
volzin bedoelde aangelegenheden
besluiten kunnen worden genomen.
Met andere woorden: de rolver–
deling, ten aanzien waarvan gezegd
is dat het eerst in de personeelsge–
leding komt en daarna, als daar een
besluit is genomen, in de medezeg–
genschapsraad, is volgens mij niet
aan de orde, omdat in het vierde lid
staat dat de voorwaarde waaronder
dat in het overleg komt, bepaald
wordt in het DGO. Daarmee kan men
dus de ouders hoe dan ook buiten–
sluiten. Waar nu de staatssecretaris
een oplossing voor moet bedenken -
ik ben overal voor in, als het maar
beter wordt - is hoe kan worden
voorkomen dat ten aanzien van zo'n
punt, dat sterk raakt aan ook de
positie van ouders, maar dat ook
grote consequenties heeft voor de
arbeidsvoorwaarden, de ouders
geheel buitenspel staan. Met het
wetsartikel in de hand kan dat niet.

Staatssecretaris Wallage Misschien
is het goed om dat voorbeeld even
bij de kop te pakken. Als in een
school de behoefte bestaat om op
zaterdagmorgen onderwijs te
verzorgen, neem ik aan dat het
schoolbestuur dat met de voltallige
medezeggenschapsraad bespreekt in
de zin van: willen wij op zaterdag
onderwijs verzorgd hebben?

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Zo gaat het niet. Het kan
ook zijn dat het DGO, om wat voor
reden dan ook, dat punt agendeert,
omdat dat onder de noemer valt van
in het DGO te bespreken thema's.

Staatssecretaris Wallage Ik ga er

even voor het gemak van uit dat het
hier een zodanige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden betreft, dat de
betrokkenen daar niet voor staan te
trappelen. Dat was mijn
uitgangspunt. De animo om op
zaterdag te werken is immers niet
overdreven aanwezig in de samen–
leving. Ik ging er even van uit dat het
een voorbeeld was van iets dat men
op school wilde, om onderwijs–
kundige redenen of om wat voor
redenen dan ook. Vervolgens zegt
het bestuur tegen het DGO: zullen
wij de school op zaterdag laten
draaien? Dan moet, als daar in
beginsel ja tegen wordt gezegd door
de medezeggenschapsraad, het
bestuur zich melden bij het DGO,
want het gaat hier om een wijziging
van de arbeidsvoorwaarden. Het
moet vervolgens besproken worden
in het DGO; dan kan er een
conclusie worden getrokken en die
kan men daar trekken. Maar men kan
ook zeggen: laat men dat op school–
niveau maar uitonderhandelen. Maar
dan gaat het om een wijziging van de
arbeidsvoorwaarden van het onder–
wijzend personeel en het
niet-onderwijzend personeel, en dan
is het dus een onderhandeling tussen
het schoolbestuur en de personeels–
geleding in de medezeggen–
schapsraad. Het is dan theoretisch
denkbaar dat de medezeggen–
schapsraad in zijn geheel zegt: wij
willen graag de school op zaterdag
open, maar dat de medewerkers in
hun verlengde CAO-overleg dat zij
lokaal voeren, tot de conclusie
komen dat zij dat niet doen. Men zou
dan kunnen zeggen dat de discussie
over de arbeidsvoorwaarden voor
iets dat onderwijskundig gewenst is,
blokkeert. Dan bevindt de school
zich in de positie waar iedere
werkgever in zit, namelijk dat zij voor
wijziging van de arbeidsvoorwaarden
open en reëel overleg heeft te
voeren met haar personeel. Nu
kunnen die afwegingen helemaal niet
gemaakt worden omdat ze allemaal
vastgespijkerd zitten in landehjke
afspraken tussen de minister en de
vakorganisaties. Het enige wat nieuw
is, is dat decentraal de arbeidsvoor–
waarden nader gedetailleerd worden.
En extra wordt toegevoegd dat, als
het zo specifiek schoolgebonden is,
het werkgevers– en werknemers–
overleg op schoolniveau kan plaats–
vinden.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): In dit
geval kun je zeggen dat het initiatief
bij een medezeggenschapsraad lag
en vervolgens kan het in het DGO al
dan niet goed aflopen, eventueel met
verwijzing naar de personeelsge–
leding per school. Maar stel nu dat
er één DGO is, ergens in het land,
die een beslissing neemt over een
zaak die heel veel te maken heeft
met arbeidsvoorwaarden, maar die
ook erg veel repercussies heeft voor
de ouders, hoe kan de staatssecre–
taris, kijkend naar artikel 40, lid 4,
voorkomen dat de personeelsge–
leding die in het DGO de
voorwaarden kan bepalen waaronder
dat overleg moet worden gevoerd,
op voorhand de ouders buitenspel
zet?

Staatssecretaris Wallage: Ik keer
uw voorbeeld even om. Het is niet zo
realistisch, maar stel dat het
personeel zou zeggen dat het op
zaterdag wil werken, dan zal men
met het schoolbestuur eerst tot een
akkoord moeten komen. Het gaat
immers om een regeling met
betrekking tot een arbeidsvoor–
waarde? Het schoolbestuur zal dan
instemming met de volledige
medezeggenschapsraad nodig
hebben om tot uitvoering te komen.
Als de ouders daar zouden zeggen
dat zij niet willen dat de school op
zaterdag open is, ontbeert het
schoolbestuur de overeenstemming
met de medezeggenschapsraad. Er
gaat dan ook geen zeggenschap
verloren; het enige dat wordt toege–
voegd is, dat daar waar vroeger geen
decentraal overleg over arbeidsvoor–
waarden mogelijk was, dat nu wel
mogelijk is. Vervolgens wordt nog
eens extra mogelijk gemaakt dat dit
niet bovenschools hoeft te gebeuren
maar dat het op schoolniveau mag
plaatsvinden. Het laat dus de
zeggenschap van ouders, leerlingen
en leerkrachten als leden van de
scholengemeenschap volledig intact.
Het voegt alleen toe, dat over
arbeidsvoorwaarden op de meest
decentrale manier tussen werkgevers
en werknemers overleg kan worden
gevoerd.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Tot
slot nog de volgende vraag. In lid 4
staat, dat de personeelsorganisaties
bepalen onder welke voorwaarden
dat overleg wordt gevoerd. De
reikwijdte van dat artikel gaat toch

niet zover dat de procedure die de
staatssecretaris nu schetst, namelijk
dat het bestuur altijd weer naar de
medezeggenschapsraad moet,
buiten werking wordt gesteld? Ik
vraag mij af of dit wel helder is
geformuleerd.

Staatssecretaris Wallage
Voorzitter! De WMO regelt de
bevoegdheden van de medezeggen–
schapsraden en dus ook de verplich–
tingen waaronder schoolbesturen
staan. Deze regeling, die een
additionele vorm van georganiseerd
overleg mogelijk maakt, tast geen
van die bevoegdheden aan. In dat
opzicht is het puur de vraag of de
Kamer, additioneel aan wat er nu is,
deze extra voorziening wil.

Ik kom nog even terug op het
mondeling overleg dat wij daarover
hebben gevoerd omdat ik zowel de
heer Hermes als mevrouw
Netelenbos toch even in herinnering
wil roepen wat ze daar precies over
dit onderwerp hebben gezegd. Ik
dring echt op enige heroverweging
aan op dit punt. De heer Hermes
noemde toen een vijftal uitgangs–
punten waarvan het vijfde gaat over
het overlegniveau op schoolniveau:
het overleg op schoolniveau
geschiedt via de geleding personeel
van de medezeggenschapsraad en is
op overeenstemming gericht. Daar
gaat dit punt precies over, namelijk
dat de geleding personeel zijn eigen
belangen moet kunnen behartigen.
Mevrouw Netelenbos noemde op 7
februari in haar betoog de medezeg–
genschapsstructuur een van de
belangrijkste thema's: in de eerste
plaats is het de bedoeling, de
zeggenschap van het personeel over
zaken die hen direct aangaan, te
vergroten. Dat nu is precies wat ik
hier voorstel, voorzitter!

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik heb de staatssecretaris
niet willen onderbreken in zijn
pleidooi in de richting van de onder–
tekenaars van dit amendement om
nog eens tot enige bezinning te
komen, maar de staatssecretaris zal
zich herinneren dat ik in mijn termijn
wel wat dankbaarheid heb betuigd
aan de indieners van amendement,
omdat ik er wel iets in zag en
eigenlijk nog steeds zie. Mag ik de
staatssecretaris nog eens herinneren
aan, ik meen, de derde volzin in zijn
verdediging van het wetsvoorstel?

Hij zei dat het in het wetsvoorstel
niet om materiële zaken ging.
Immers een goed personeelsbeleid is
rechtstreeks van belang voor kwali–
tatief goed onderwijs. Met name dat
laatste zal toch uiteindelijk centraal
staan in de medezeggenschapsraad
en zal ook niet onder tafel kunnen
blijven in arbeidsvoorwaarden–
overleg. Kortom, er is meer
verbinding tussen beide invalshoeken
dan de staatssecretaris nu sugge–
reert. Naast het voorbeeld van
mevrouw Netelenbos stond ik te
denken aan het thema leerlingbege–
leiding. Het is maar een voorbeeld. Ik
kan mij heel goed voorstellen dat de
medezeggenschapsraad daarover
een opvatting formuleert die zou
kunnen afwijken van de stand van
zaken van dat ogenblik in de school.
Die opvatting zou best wel in de
rechtspositionele sfeer, in de
arbeidsvoorwaardelijke sfeer tot
bijstellingen, ombuigingen en andere
posities moeten kunnen leiden. Ik zie
daar een confrontatie waarmee men
dan toch uit de voeten moet kunnen.
Ik denk dat dit in het plenum van de
medezeggenschapsraad op zichzelf
verantwoord kan worden behandeld.

Staatssecretaris Wallage: Niet
alleen in het onderwijs maar in
iedere organisatie is er altijd sprake
van een zekere spanning tussen de
doeleinden van een organisatie en
het arbeidsvoorwaardenbeleid in
engere zin. Wie koekjes fabriceert,
vraagt soms iets van zijn personeel
wat heel goed is voor het fabriceren
van koekjes, maar niet zo erg goed
voor het personeel. Dat is ook
precies de reden waarom in dit land
het CAO-overleg - de verhoudingen
tussen werkgever en werknemer -
van een aantal afzonderlijke
randvoorwaarden is voorzien, zodat
de belangen van de ene partij niet
automatisch in kunnen grijpen in die
van de andere partij. Hetgeen hier
aan de orde is, is, dat in het
onderwijs - in de publieke dienst in
het algemeen - het arbeidsvoorwaar–
denoverleg sterk gecentraliseerd
was. Wij gaan nu naar een route
waarin delen van dat arbeidsvoor–
waardenbeleid gedecentraliseerd
worden; zodanig gedecentraliseerd
dat het zelfs mogelijk is om op het
grondvlak arbeidsvoorwaarden–
overleg te voeren. Wat ik nu heel
terecht vind in de redenering van
verschillende geachte afgevaar–
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digden is, dat men zegt: wacht even,
het gaat soms om meer dan rechts–
positionele belangen. Dat is zeker
waar. Het gaat om onderwijskundige
belangen, om belangen van de
school. Die moeten dan ook
afgewogen worden in het kader dat
de wet daarvoor biedt: de medezeg–
genschapsraad, de verhouding
tussen medezeggenschapsraad en
schoolbestuur. Alleen, daarbinnen
kunnen vraagstukken zijn die zodanig
arbeidsvoorwaardelijk van karakter
zijn, dat zij tot dusver voorwerp
waren van rechtstreekse onderhan–
delingen tussen werkgevers en
werknemers, landelijk gerepresen–
teerd. Ik vind dat die medezeggen–
schapspositie van de CAO-partijen
niet weggedecentraliseerd mag
worden. Het mag dus niet zo zijn dat
hetgeen men landelijk in alle
sectoren van de samenleving aan
CAO-rechten heeft - rechten op
fatsoenlijke onderhandelingen over
de eigen CAO - in het onderwijs,
vanwege de andere belangen,
naarmate men dichter bij het
grondvlak komt als het ware wordt
uitgehold. Waarom trek ik deze lijn?
Omdat ik er absoluut van overtuigd
ben dat aanvaarding van dit
amendement het begin zal zijn van
een terugtrekkende beweging van de
vakorganisaties op het terrein van de
decentralisatie van het arbeidsvoor–
waardenoverleg. Ik ben er absoluut
van overtuigd dat, als dit
amendement wordt aanvaard, vakor–
ganisaties zich zo snel zij maar
kunnen, terug zullen trekken op een
zo centraal mogelijke regeling van
het overleg over de arbeidsvoor–
waarden. Dat is niet in het belang
van het onderwijs; dat is niet in het
belang van een grotere beïnvloeding
van schoolbesturen van die gang van
zaken. Derhalve heb ik dit onderdeel
van het akkoord bewust gesloten. Ik
verdedig dat hier dan ook voluit.

De heer Van der Vlies (SGP): Het
zou in de sfeer van innovatief denken
ook een zwaktebod kunnen zijn van
die centrale organisaties.

Staatssecretaris Wallage: Misschien
mag ik hierover een persoonlijke
opmerking maken. Ik heb de
afgelopen 2,5 jaar reeksen onder–
handelingen met de onderwijsvakbe–
wegingen in dit land moeten voeren
en deze vaak met succes kunnen
afronden. Wat mij sterk is opgevallen

bij de leiding van de vakorganisaties,
is dat men daar behoorlijk wat moed
heeft getoond, ook naar de eigen
achterban. Men heeft een reeks van
beslissingen genomen die in de
scholen helemaal niet zo populair
zijn, of dat nu het FBS is of andere
zaken. Ik denk in dit verband ook
even aan Weer samen naar school.
Ik vind dat de leiding van de vakor–
ganisaties haar nek de afgelopen
jaren behoorlijk heeft uitgestoken. Ik
zou het dus heel jammer vinden als
in dit debat die nek in zekere zin zou
worden afgehakt precies op een punt
waarbij het voor de vakbeweging
natuurlijk op aankomt. Namelijk, als
wij niet met de minister onderhan–
delen over onze arbeidsvoorwaarden
maar decentraal, zelfs op school–
niveau, zijn wij dan nog wel in de
positie om de belangen van onze
leden in termen van arbeidsvoor–
waardenoverleg voluit te verdedigen.
Ik geloof dat het amendement daar
echt tegenin gaat.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik heb zelf nog steeds de indruk dat
het amendement is voortgekomen uit
het tot nu toe niet goed begrepen
hebben van wat er staat.

Staatssecretaris Wallage: Dat zou
kunnen.

De heer Franssen (VVD): Dat hoop
ik dan maar. Stel dat het anders is, is
de staatssecretaris dan met mij van
mening dat dit amendement een
heel wezenlijke breuk inhoudt met
het principe dat aan de invoering het
FBS ten grondslag ligt, namelijk
versterking van allerlei denkbare
overleg– en onderhandelingssituaties
op schoolniveau? Ik wil het woord
"destructief" nog niet in de mond
nemen, maar er kan een moment in
het debat komen dat het wellicht wel
zo is.

Staatssecretaris Wallage: Het
spreekt vanzelf dat, als ik in zulke
stevige termen zoals ik tot dusver
heb gedaan over een amendement
spreek, ik daarmee al aangeef dat ik
aanvaarding daarvan buitengewoon
ernstig zal vinden. Wij hebben nog
een rondje met elkaar te gaan.
Daarna komt er een afweging. Dan
zal ik er ook zelf nog eens over
nadenken hoe dat allemaal moet. Ik
hoop echter met argumenten de
leden van de Kamer ervan te kunnen

overtuigen dat het ook voor de
macro-verhoudingen tussen overheid
en vakbeweging en voor het noodza–
kelijke pad van de decentralisatie,
waar de heer Franssen terecht op
wijst, niet goed zou zijn als het
amendement zou worden aanvaard.

Ik kom bij de commissies van
beroep. Ik stel vast dat de gedach–
tenwisseling tussen de regering en
de Kamer op dit punt met name
schriftelijk heeft plaatsgevonden. Ik
neem aan dat wij nog uitgebreid
komen te spreken over de structuur
van een en ander bij de behandeling
van de notitie over de kringenrecht–
spraak begin 1993.

Ik kom aan het hoofdstuk van de
centrale diensten. Het personeel van
stichtingen die door schoolbesturen
in stand worden gehouden, krijgt in
het voorstel de ABP– en de
RPBO-status. Het worden net als
scholen B2-instellingen in het kader
van het ABP. Neemt u mij het jargon
niet kwalijk, maar ik zou niet weten
hoe ik dat gracieuzer zou moeten
omschrijven. Het gaat uitsluitend om
onderwijsondersteunende, admini–
stratieve werkzaamheden. Directie–
werkzaamheden en onderwijsge–
vende werkzaamheden zijn uitge–
sloten.

De heer Hermes heeft een aantal
vragen gesteld over dit onderwerp.
Hij heeft gevraagd naar het nut van
die centrale diensten. In de schrifte–
lijke beantwoording ben ik daar vrij
uitvoerig op ingegaan. Ik begrijp dat
het kernpunt van het probleem dat
de CDA-fractie heeft, is dat men de
regeling overbodig vindt en dat
eigenlijk een nieuw gebied van
overheidszorg lijkt te worden
geopend. Ik hecht eraan, dat
bezwaar zoveel mogelijk weg te
nemen. Ik ben namelijk van mening
dat het niet zo is. Scholen hebben
ontegenzeglijk meer mogelijkheden
om het gezamenlijk vorm geven van
activiteiten uit te besteden, bijvoor–
beeld door de overheveling van
rekeneenheden in het RPS en het
inhuren van een particulier bedrijf.
Zo zijn meer varianten denkbaar. Een
goede mogelijkheid om op struc–
turele wijze in een gedeelde verant–
woordelijkheid gezamenlijke activi–
teiten te laten verrichten, dat wil
zeggen door een aantal scholen
gezamenlijk, bleek in de praktijk
echter niet voorhanden te zijn. De
mogelijkheid om daarbij personeel
van de scholen te betrekken en
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overigens van daaruit weer personeel
naar de scholen terug te laten keren,
werd feitelijk geblokkeerd door het
geheel van rechtspositionele
regelingen. Het gaat er dus niet
zozeer om dat wij een nieuwe taak
openen. Die taak werd in allerlei
opzichten al vervuld. Wij nemen een
blokkade weg waardoor de taak niet
op een bepaalde manier vervuld kan
worden. De route richting ABP is
namelijk geblokkeerd zolang die niet
geregeld is. Wij voegen geen nieuwe
taak toe, maar wij maken het
mogelijk een vorm te kiezen voor de
bestaande taken op een wijze die
een blokkade voor de schoolbesturen
wegneemt.

Scholen krijgen formatierekeneen–
heden voor die taken en kunnen daar
personeel voor aanstellen. Met de
regeling centrale diensten wordt het
mogelijk, dit personeel in een
gemeenschappelijke organisatie aan
te stellen. Het Is dus geen nieuw
terrein van overheidsregeling, maar
wij openen de mogelijkheid om
personeel anders, dat wil zeggen
gemeenschappelijk in te zetten. Daar
is inderdaad een beperking vanuit de
regelgeving mee gemoeid, maar dat
weegt naar mijn opvatting niet op
tegen het belang om schoolbesturen
deze lang gevraagde mogelijkheid
ter beschikking te stellen. Het zijn
ook met name de schoolbesturen die
dat graag willen en die zich geblok–
keerd achten door de huidige regel–
geving. Als wij hier extra regelgeving
invoeren, is dat niet omdat wij zo
graag een bord willen volschrijven,
zoals men dat zo gaarne placht te
noemen, maar omdat scholen zich
geblokkeerd voelen in de huidige
regelgeving.

Ik kom dan toe aan mijn conclusie,
ook aan het adres van de heer
Hermes. Ik merk dat zijn mondelinge
inbreng aanzienlijk genuanceerder is
dan zijn schriftelijke inbreng. Daar
ben ik hem in ieder geval erkentelijk
voor. Dat geeft ook de zin van een
mondelinge gedachtenwisseling aan.

De heer Franssen en mevrouw
Versnel hebben gesproken over de
administratiekantoren van de
centrale diensten, met daaraan
gekoppeld de vraag of dit eens in
kaart kan worden gebracht, in
samenhang met het effect van de
centrale diensten. Ik ben bereid om
daarnaar een onderzoek naar te laten
verrichten. Ik zal me verstaan met de
besturenorganisaties, om niet allerlei

ruis op de lijn te krijgen. Het lijkt me
op zichzelf in termen van dienstver–
lening aan de Kamer heel normaal
om door een extern bureau te laten
vaststellen, hoe dat er ongeveer bij
staat. Ik denk niet dat het verstandig
is als de overheid enquêterend
langskomt. Als ik de gegevens
hierover heb verzameld, zal ik de
Kamer daarover informeren.

Ik kom toe aan de amendementen
op dat punt, te beginnen met dat van
mevrouw Netelenbos op stuk nr. 13.
Dat amendement sluit personele
unies uit tussen bestuursleden van
centrale diensten en eigenaren of
besturen van ten behoeve van
scholen werkende particuliere
administratiekantoren. Ik heb zowel
schriftelijk als mondeling, bij inter–
ruptie, al een beetje laten merken
dat mij dat te ver gaat. Niet omdat ik
mij niet voor kan stellen dat er geen
verstrengeling van belangen kan
voorkomen, maar omdat ik vind dat
de overheid heel zware argumenten
moet hebben om voor private instel–
lingen onverenigbaarheid te gaan
regelen. Er moet dan eigenlijk al
sprake zijn van een soort absolute
generieke onverenigbaarheid,
waarbij in alle omstandigheden
iemand die een bepaald beroep
uitoefent, volledig ongeschikt is om
een functie in het bestuur uit te
oefenen. Zo'n stelling zal niemand
durven betrekken. Er kunnen op dit
terrein allerlei situaties voorkomen
waarin dat wel heel verantwoord kan,
wat al reden genoeg is om het niet
te regelen. Bovendien gaan we
daarmee een weg op die niet zomaar
is af te grendelen. Wat te denken
van de aannemer bij de bouw van
een nieuw deel van de school, of van
de kruidenier, als het gaat om de
voorziening van de kantine? Zo
kunnen we nog wel een paar belan–
genverstrengelingen bedenken. Ik
zou dus terughoudendheid willen
bepleiten bij overheidsregelingen die
private besturen op onverenig–
baarheid pinnen. In dit geval meen ik
dat er geen aanleiding is om dat hier
te doen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
gaat voorbij aan de kernvraag die het
amendement oproept en probeert te
beantwoorden, namelijk dat er zo
langzamerhand, zeker waar sprake is
van lump-sum-financiering, ettelijke
tientallen miljoenen om kunnen gaan
binnen een schoolbestuur. U moet

zich niet vergissen in de mate,
waarin schoolbesturen en directies
soms afhankelijk zijn van die admini–
stratiekantoren. Dat zou kunnen
leiden tot een oneigenlijke belangen–
verstrengeling. We hebben hier al
enige malen gesproken over de
nsico's die gelopen zouden kunnen
worden. U zegt toe dat u een onder–
zoekje zult gaan verrichten naar het
fenomeen van de particuliere admini–
stratiekantoren. Misschien kunt u
daarbij dit vraagstuk betrekken Je
zit namelijk ook met de informatie–
plicht, die niet geldt voor een parti–
culier bureau Ik doel op de vraag of
er eventueel in de toekomst
problemen kunnen ontstaan die
vragen om een wetgevend antwoord.

De voorzitter Lettend op de lengte
van de interrupties wil ik een
opmerking maken. De eerste termijn
duurde vier uur. Men heeft dus de
kans gehad om kort en bondig
vragen te stellen. Dit zijn bijna geen
vragen meer ter verduidelijking, maar
nieuwe termijnen. Ik moet, lettend
op de agenda, wat strakker zijn. Men
kan warempel niet klagen over de
aandacht en de ruimte die onderwijs
heeft gekregen! Ik verzoek alle
woordvoerders, kort en bondig te zijn
bij de interrupties; zo niet, dan sta ik
geen interrupties meer toe.

Staatssecretaris Wallage: Ik wil
nadenken over de vraag, hoe ik aan
het verlangen van mevrouw
Netelenbos tegemoet kan komen,
zonder dat ik daarmee al een signaal
geef dat de overheid op dit moment
meent dat van een onacceptabele
belangenverstrengeling sprake zou
zijn. Dat is niet mijn opvatting, dus ik
moet een vorm vinden waarin ik de
gevraagde informatie aan de Kamer
kan verstrekken, zonder dat ik dat
beoordelende signaal aan de school–
besturen afgeef.

Het amendement van de heer
Franssen op stuk nr. 23 regelt, dat
zowel de mededeling van de
oprichting van de centrale dienst als
het aan de minister verschaffen van
gewenste inlichtingen plaatsvindt
door bevoegde gezagsorganen van
de scholen, en niet door de rechts–
personen zelve. Op zichzelf is dat
een logische eis. Uiteindelijk is er
een bekostigingsrelatie tussen de
minister en het bevoegd gezag. Maar
de positie van de rechtspersoon en
het personeel, geregeld in de onder–
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wijswetgeving, inclusief de rechtspo–
sitie en de wachtgeldverplichtingen,
maken wel dat een rechtstreeks
contact voor de minister van
betekenis is. Het is een amendement
dat wat betreft de inhoud misschien
niet te bestrijden is, maar het is
bepaald niet bevorderlijk voor de
doelmatigheid. Ik wijs erop, dat het
schoolbestuur dit probleem op een
betrekkelijk eenvoudige wijze zelf
kan oplossen, namelijk door de
desbetreffende dienst te verplichten
om het schoolbestuur te informeren
over de communicatie met de
minister. Ik heb dat zelf via het
schoolbestuur ooit gedaan door,
toen de minister rechtstreeks
communiceerde met de school–
advies– en begeleidingsdienst, de
dienst te verplichten om het
gemeentebestuur te informeren over
de communicatie met het depar–
tement, zodat wij zicht hadden op
die situatie. Ik voel er niet zoveel
voor, waar dit toch vaak om organi–
saties gaat, waarmee wij straks een
organisatorisch stevig verkeer gaan
krijgen, om het rechtstreekse contact
als het ware technisch te blokkeren.
Hoewel ik inhoudelijk geen bezwaar
kan aantekenen, heb ik om redenen
van doelmatigheid zeker geen
behoefte aan dit amendement.

De heer Franssen (VVD): Ik ben het
met de staatssecretaris eens, dat dit
technisch gesproken mogelijk moet
zijn, maar dan alleen met
instemming en medewerking van het
schoolbestuur. Dat is dus een andere
lijn dan die, welke in het
wetsvoorstel wordt aangegeven.

Staatssecretaris Wallage: Ja,
hoewel je ervan uit kunt gaan, als het
schoolbestuur dat niet zou willen,
dat snel kan worden opgetreden om
dat duidelijk te maken. Dat kan
binnen een paar minuten zijn
geregeld. Ik vind dat de mimster, die
een hoop praktische zaken te
verrichten kan hebben met de
betrokken organisatie, niet in de
situatie terecht mag komen, dat
feitelijke inlichtingen bijvoorbeeld
niet worden verstrekt, onder
aanroeping van een formele situatie.
De gedachte dat dit inzicht, bijvoor–
beeld op het terrein van wachtgeld–
verplichtingen, niet rechtstreeks
verkregen kan worden, ook technisch
niet, gaat mij te ver. Om doelmatig–
heidsredenen heb ik dus geen

behoefte aan dit amendement.
Ik kom dan toe aan de opmer–

kingen over de centrale directie. Ik
wijs er in de allereerste plaats nog
eens op, dat het hier gaat om een
niet verplichte voorziening, een niet
verplichte mogelijkheid. Het is
geregeld in het MBO en in het HBO.
Het wordt alleen mogelijk gemaakt
bij grote, dan wel complexe scholen.
Daarbij is het mogelijk, taken van het
bestuur te laten verrichten door de
centrale directie. Het is inderdaad
waar, dat in die situatie, waarin de
directie dus bestuurstaken verricht,
hogere schalen in verband met
functiewaardering mogelijk zijn en
dat voor brede scholengemeen–
schappen in het kader van het beleid
dat wij daar voeren, aanvullende
vergoeding beschikbaar kan komen.

Ik hecht eraan, nog eens te zeggen
dat centrale directie een belangrijke
rol kan spelen waar het gaat om de
doelstellingen van het kabinet,
autonomievergroting van scholen,
professionalisering van schoollei–
dingen en grotere en bredere organi–
saties. De terughoudendheid, of de
kritiek die de heer Hermes naar
voren heeft gebracht, wil ik eerst
inhoudelijk beantwoorden. Er zit toch
iets in van: wij krijgen daar een soort
tussenlaag die aan de ene kant veraf
staat van de dagelijkse gang van
zaken op schoolniveau, maar aan de
andere in de plaats kan treden van
het schoolbestuur. Dat moeten wij
dus niet hebben. Ik vat de opmer–
kingen van de heer Hermes huiselijk
samen, maar volgens mij is dat de
kern van zijn opstelling.

Ik acht het ondenkbaar, naar
autonomere instellingen toe te
groeien, naar instellingen die een
eigen beleid voeren, als bij een
zekere schaal ook niet professionali–
sering van de schoolleiding optreedt.
Het is eigenlijk heel gebruikelijk in
grotere organisaties, dat de bestuur–
lijke rol meer een bestuurlijke rol in
hoofdlijnen wordt en dat degene die
de dagelijkse leiding voert over een
organisatie, ook feitelijk een aantal
verantwoordelijkheden van het
bestuur uitoefent. De heer Hermes
en ik zijn beiden wethouder geweest.
Wij weten dus dat een college van
burgemeester en wethouders
belangrijke verantwoordelijkheden
legt bij het uitvoerende deel van de
organlsatie. Dat zijn professionele
bestuurders op organisatieniveau.
Desalniettemin is het bestuur het

bestuur. Ik meen dus, dat in een
school heel aparte eisen moeten
worden gesteld aan het karakter van
het management. Ik denk dat de
heer Hermes en ik het daarover eens
zijn. Het managen van een school is
iets anders dan het managen van
een fabriek of welke tak van sport
dan ook. Ik ben het dus niet eens
met het beeld van "een manager is
een manager" en "wij moeten toe
naar een situatie, waarin dat
helemaal los staat van onderwijs–
kundige taken en concepties". Ik
behoor niet tot die school. Ik vind
het erg belangnjk, dat de centrale
directie mensen bevat die voeling
hebben met de pedagogische en
educatieve taken en het werk dat
moet plaatsvinden. Deze redenering
moet niet zover gaan, dat wij zouden
ontkennen dat ook op het niveau van
management, professionalisering
mogelijk is. Het wetsvoorstel biedt
een extra instrument voor die profes–
sionalisering. Dat betekent dus, dat
het schoolbestuur nadrukkelijk
schoolbestuur blijft, maar
waarschijnlijk iets meer bestuurder
wordt, in de zin van: het vaststellen
van de hoofdlijnen van beleid en
kijken, of de uitvoerenden dat op een
correcte manier doen. Het schoolbe–
stuur behoudt ook de bevoegdheid
om, als taken zijn overgedragen, dat
weer ongedaan te maken. Het gaat
dus niet om een splitsing van de
bestuurstaak die permanent van
karakter zou zijn in de zin van onher–
roepbaar. Het is wel noodzakelijk om
een goede balans te hebben binnen
de schoolorganisatie. Dat betekent
dat het niveau en de omvang van de
schooldirectie in verhouding moet
staan tot de omvang en de
complexiteit van de school. Centrale
directies in te kleine organisaties
zouden inderdaad die onevenwich–
tigheid met zich kunnen brengen.
Daarom wordt het uitsluitend
beperkt tot de mogelijkheid om dat
te doen in grotere en complexere
organisaties.

Dan kom ik toe aan de opmer–
kingen die zijn gemaakt en het
langdurige debat dat heeft plaatsge–
vonden over het onderwerp
"delegatie versus mandaat". Laat ik
vooropstellen dat wij de discussie
beter niet kunnen voeren aan de
hand van een voorontwerp van wet
dat overigens nog geen regerings–
standpunt is. Met andere woorden:
het regeringsstandpunt over dat
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voorontwerp van wet moet nog
gemaakt worden. Het is nadrukkelijk
de bedoeling dat de centrale directie
belast kan worden met taken die, als
zij die taken niet kan verrichten, door
het bestuur moeten worden verricht.
Daarover bestaat geen verschil van
mening. De vraag is alleen, in welke
juridische vorm die taakoverdracht
gegoten wordt. Nu geloof ik - en ik
verwijs naar het amendement van de
heer Hermes en naar de discussie
die ik met de heer Van der Vlies had
over opdragen of overdragen - dat
de discussie minder zwart/wit is dan
in eerste instantie het geval leek te
zijn. Ook in de situatie die in het
wetsvoorstel is voorzien, kan het
bestuur taken weer terughalen. Dus
van een delegatie in de ruimste zin
van het woord, namelijk het in zekere
zin definitief aan een ander
overdragen van die taken - zoals het
bij wet verankerd overdragen van
taken in verplichtende zin - is ook in
het voorstel geen sprake. De vraag is
of dit voldoende duidelijk is gefor–
muleerd. Daarover heb ik, luisterend
naar de Kamer, enige twijfel
gekregen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik heb een vraag op het punt van het
overdragen van taken. Het is heel
belangrijk om vast te stellen dat wij
hetzelfde bedoelen met delegeren en
overdragen en dat er sprake is van
iets anders als gesproken wordt van
een mandaat. Ik wil dit vaststellen
voor de zuiverheid van de begrippen.
Wanneer er wordt overgedragen,
wordt ook de verantwoordelijkheid
overgedragen en niet alleen de
uitvoering.

Staatssecretaris Wallage: Daarom
zei ik zojuist: luisterend naar deze
Kamer twijfel ik eraan of wij nu een
formulering hebben gekozen die de
beoogde situatie in het voortgezet
onderwijs voldoende dekt. Ik heb
hierover ook overleg gepleegd met
de minister van Justitie, omdat
hierbij algemene opvattingen over
bestuursrecht een wat zwaardere rol
spelen dan wanneer het alleen gaat
om de voorgestane vormgeving. Dat
overleg brengt mij ertoe om een
aanpassing in de wettekst voor te
stellen. Het gaat erom dat namens
dat bevoegd gezag taken worden
uitgeoefend onder door het bevoegd
gezag te stellen voorwaarden. Dat is
een regeling die het mogelijk maakt

dat de centrale directie feitelijk
fysiek taken ultoefent die zonder die
bepaling uitsluitend door het bestuur
kunnen worden uitgeoefend. Het is
beter om daar op die manier vorm
aan te geven. Ik zal op dit punt een
nota van wijziging bij de Kamer
indienen en ik kom daarmee
tegemoet aan de kritische vragen die
de heer Hermes en mevrouw Versnel
op dit punt stelden. Op deze wijze
komt beter tot uitdrukking dat het
bestuur de taken omschrijft die zij
neerlegt bij de centrale directie en
dat het gaat om uitoefening van
taken onder door het bestuur te
stellen voorwaarden. Dat laat
onverlet dat de centrale directie
belast kan worden met wezenlijke
taken die, als deze situatie niet was
gecreëerd, anders door het bestuur
zouden moeten worden verricht.
Materieel is dit niet afwijkend van
hetgeen in de oorspronkelijke tekst
werd beoogd. Ik zal de aanscherping
aanbrengen, omdat ik het van belang
vind dat op dit punt niet de
verwarring optreedt, alsof het
bestuur afstand doet van verant–
woordelijkheden op het moment dat
het een directie met taken belast.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter!. Wilt u dan in de
toelichting op de nota van wijziging
duidelijk het verschil of de gelijkheid
met het woord "mandaat" aangeven?
Ik vind het heel moeilijk om dit
scherp te zien.

Staatssecretaris Wallage: Ik kan
niet overzien, mijnheer de voorzitter,
of de aanpassing zoals ik deze nu
voor ogen heb, nog een aparte
toelichting nodig maakt na wat ik
hierover heb gezegd, maar ik zal
erover nadenken.

Voorzitter! Ik kom bij de amende–
menten. Ik begin bij het
amendement op stuk nr. 21 van de
heer Hermes. De wettelijke basis
voor centrale directie en delegatie
van bevoegdheden kan vervallen. Ik
heb met mijn aankondiging van een
nota van wijziging een van de
elementen van de overweging van de
heer Hermes proberen te honoreren,
in de hoop dat hij de andere overwe–
gingen zou willen laten vallen. Met
het laten vervallen van de
mogelijkheid blokkeren wij besturen
op dit terrein, waar dit niet nodig is.
Ik ben ervan overtuigd dat veel
schoolbesturen het een normale zaak

vinden dat hun centrale directies
taken uitoefenen die zij anders zelf
zouden moeten doen. Als dit in de
gangbare verhouding tussen school–
bestuur en centrale directie een
voorkomend fenomeen is, denk ik in
de geest van de heer Hermes te
spreken als ik zeg dat je het dan
maar beter wettehjk kunt regelen.
Weglaten ervan lost het probleem
van de vormgeving namelijk niet op.

Voorzitter! Ik kom vervolgens bij
de opmerkingen gemaakt over het
dekanaat. Mevrouw Netelenbos
heeft zich op het standpunt gesteld
dat, indien de functie via
amendement is geregeld, dit niets
zegt over de wijze waarop optimaal
inhoud gegeven kan worden aan die
functie. Zij vraagt mij een brief over
de invulling van de functie en de
formatieve ruimte hiervoor. Ik heb
het moeilijk met dit verzoek, niet
omdat ik hier geen mooie tekst over
zou kunnen aanleveren, maar omdat
ik aarzei of dit mijn rol is. Het is niet
zo moeilijk om te beschrijven wat
een dekanaatsfunctie aan verant–
woordelijkheid inhoudt. Dit is uit de
literatuur ook wel bekend. De vraag
is of ook hier de school niet haar
eigen profiel kiest. Ik heb een
voorbeeldomschrijving in het kader
van het FBS tot stand gebracht. Ik
heb een wetsvoorstel inzake basis–
vorming bevorderd dat scholen
verplicht in het werkplan aan te
geven op welke wijze aandacht
wordt besteed aan oriëntatie op
studie en beroep. Tot dusverre was
vervolgens onze redenering dat het
verder een zaak van de school was
om dit in te vullen. Ook de forma–
tieve ruimte die de school hiervoor
beschikbaar wil stellen, is een zaak
van de school. Het profiel van de
school wordt mede bepaald door de
manier waarop zij omgaat met de
dekanaatsfunctie.

Mevrouw Netelenbos gaat een
ander pad op. Zij zegt dat de
overheid inhoudelijk moet aangeven
wat het dekanaat zou moeten
voorstellen. Zij zou ook moeten
aangeven hoeveel tijd en uren een
school hier in zou moeten stoppen.
Ik aarzel hier. Ik heb op 27 februari
toegezegd dat de inspectie bij de
invoering van het dekanaat de vinger
aan de pols zou houden. Ik ben best
bereid om die opdracht in zoverre
iets inhoudelijker te maken, dat ik
aan de inspectie ook een
beschrijving vraag hoe het toegaat
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op scholen en wat het zakelijk
oordeel van de inspectie hierover is.
Dit geeft misschien aanknopings–
punten om hierover op basis van een
inspectie-onderzoek met elkaar te
spreken. Ik aarzel bij de vraag of ik
degene moet zijn die vervolgens over
de schouders van de school heen
gaat indiceren hoe het aangepakt
moet worden.

Voorzitter! Ik kom bij het
amendement op stuk nr. 14, waarbij
mevrouw Netelenbos voorstelt een
of meer personeelsleden te belasten
met de taak van dekaan.

In de eerste plaats een formele
opmerking. De voorbeeldbeschrijving
die ik in voorbereiding heb voor de
dekanenfunctie is natuurlijk een
zekere indicatie voor de school. Ik
vind zelf niet dat ik de motie van de
Kamer niet heb uitgevoerd. Mevrouw
Netelenbos kan het met mijn
uitvoering misschien niet eens zijn,
maar daarmee is de motie nog wel
uitgevoerd. Ik heb geprobeerd, in
mijn brief aan te geven hoe ik tegen
de activiteiten aankijk. De redactie
van het amendement op stuk nr. 14
levert bij mij geen bezwaren op.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
staatssecretaris zal zich zeker nog
herinneren dat er in december
jongstleden een motie is aange–
nomen waarin hij werd uitgenodigd
om een integrale visie te ontwikkelen
op de functie van het schoolde–
kanaat. Dat laat onverlet de keuzes
die scholen maken bij de invulling
daarvan. Ik vraag de staatssecretaris
nogmaals of ons deze visie per brief
kan worden aangeboden. Ik hoef die
motie toch niet opnieuw in te
dienen? Die wordt dan weer aange–
nomen en dan krijgt de staatssecre–
taris weer een opdracht. ledereen
praat over de dekaan, terwijl
iedereen het daarbij over verschil–
lende zaken heeft. De staatssecre–
taris kan een optimaal beeld
schetsen van de wijze waarop een en
ander zou kunnen. Natuurlijk kan de
inspectie daarbij een belangrijke rol
spelen. Vervolgens kunnen scholen
daarmee aan de slag gaan. De
staatssecretaris doet ons wel vaker
prachtige nota's toekomen.

Staatssecretaris Wallage: U zult
merken dat wij, ook in de nota's,
zeer terughoudend zijn met beschrij–
vingen van activiteiten die specifiek
op schoolniveau moeten plaats–

vinden. U mag mij erop beoordelen,
dat wij dat niet te vaak doen.

De heer Franssen (VVD): Op
schoolniveau "zouden kunnen plaats–
vlnden".

Staatssecretaris Wallage: Ik zoek
naar een oplossing. Ik ervaar
overigens een motie niet als een
opdracht. Aan de hand van de in
voorbereiding zijnde voorbeeldbe–
schrijving kan wellicht het gesprek
daarover gevoerd worden. Ik zal die
beschrijving van kanttekeningen
mijnerzijds voorzien, zodat ik laat
zien wat de bedoeling is van het
gebruik van dat voorbeeld. De Kamer
kan op basis van dat stuk beoordelen
of het inhoudelijk een voldoende
beschrijving is. Mijn terughou–
dendheid komt er niet uit voort dat ik
het dekanaat of het werk niet
belangrijk vind. Als wij het pad
opgaan dat deeltaken binnen de
school van een afzonderlijke inhou–
delijke invulling mijnerzijds voorzien
moeten worden, doet dat afbreuk
aan het pad dat wij ingaan richting
autonomie.

De heer Franssen (VVD): De staats–
secretaris heeft niet gesproken over
financiële consequenties die
mogelijk zijn verbonden aan de
aanvaarding van het amendement
van mevrouw Netelenbos. Ik meen
dat die er zijn, maar dat is niet het
geval?

Staatssecretaris Wallage: Ik ga
ervan uit dat door aanvaarding van
het amendement de scholen niet
worden geprest tot prestaties en
activiteiten die uitgaan boven de
beschikbare vergoeding. Er wordt
niet gevraagd om additionele inspan–
ningen die uitkomen boven het deel
van de formatie waarop de algemene
berekening is gebaseerd.

De heer Franssen (VVD): Tot nu toe
vervulde een leraar de dekanaatsrol.
Door aanvaarding van het
amendement wordt in mijn ogen een
begin gemaakt met het min of meer
verzelfstandigen van die functie. Ik
zie daarin het begin van een finan–
cieel risico. Hoewel ik op zichzelf
sympathiek sta tegenover de
gedachte die is neergelegd in het
amendement, maakt mij dat wat
terughoudend. Als er op dat punt
geen risico's zijn, is die reserve

mijnerzijds weggenomen. Ik wil
daarover wel absolute zekerheid.

Staatssecretaris Wallage Het
aardige van het FBS is dat de school
blnnen het ter beschikking gestelde
budget prioriteiten moet stellen. Dit
probleem lost zich dus op school–
niveau op, als ik het wat cynisch mag
formuleren.

De heer Franssen (VVD): Dan ben u
er mooi van af.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik ben het met deze
benadering van de staatssecretaris
niet eens. Een en ander moet wel zijn
opgenomen in de normatieve onder–
bouwing. Als dat niet het geval is,
komt men in de problemen.

Staatssecretaris Wallage:
Voorzitter! Ik heb het niet over de
berekening van het dekanaat bij de
start van het FBS, want die is
bekend. De taakuren zijn opgenomen
in de normatieve onderbouwing. Dat
is het punt niet. Het punt is dat, als
dit amendement wordt aangenomen,
de heer Franssen zich afvraagt of dat
een invulling betekent van het
dekanaat die de school additioneel
op kosten kan jagen. Daarvan is in
de techniek van het FBS echter geen
sprake. Men krijgt een beschikbaar
gestelde hoeveelheid FRE's.
Daarbinnen moet men prioriteiten
stellen. De redactie van het
amendement biedt de scholen
daarvoor voldoende speelruimte.

Ik kom op het amendement van de
heer Franssen op stuk nr. 22, dat
behelst dat dekaanwerkzaamheden
ook bij de centrale dienst onderge–
bracht kunnen worden. Ik ben het op
zichzelf met de heer Franssen eens.
Het amendement is naar mijn
opvatting echter overbodig, omdat
de wettekst dit al toestaat. Een
goede gang van het onderwijs kan
ook dekanaatswerkzaamheden
bevatten. Het is dus niet nodig om
dat toe te voegen.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op
de zogenaamde "knelpuntencom–
missie". Die commissie is door mij
ingesteld om tijdens de invoering van
het FBS ten aanzien van klachten van
scholen over het feit dat zij onvol–
doende middelen ter beschikking
hebben gekregen, een zekere objec–
tieve weging daarvan kan plaats–
vinden. Dit betekent dat de school
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een probleem meldt in het kader van
het FBS. Men zegt er niet uit te
komen of er Is iets anders aan de
hand. Men meldt dat bij O en W.
Onderwijs en Wetenschappen legt
dat voor aan de geschillencommissie
en ik zal een beslissing nemen nadat
ik het advies van de commissie heb
ingewonnen. Dat betekent dus dat
een individuele schoolproblematiek
door de commissie wordt beoor–
deeld. Dat zou ik niet als een soort
open stroom van informatie naar de
Kamer willen geleiden, maar ik ben
natuurlijk best bereid om over de
resultaten van de adviezen van de
commissie na verloop van tijd de
Kamer de informeren. Dan kan men
zien hoe het werk van de geschillen–
commissie zich heeft ontwikkeld.

De heer Hermes vraagt zich af of
zo'n knelpuntencommissie ook voor
het basisonderwijs zal worden
ingevoerd. Dat ligt niet in mijn
bedoeling. De complicaties in het
voortgezet onderwijs - de omzetting
van de lessenformules, de garantie–
problematiek en de overgangsbud–
getten - zijn aanzienlijk groter dan in
het basisonderwijs. De regeling voor
het basisonderwijs is technisch veel
minder gecompliceerd. Bovendien
wordt de garantieproblematiek daar
in één klap met een noodfonds
opgelost. Dat blijkt ook wel uit het
feit dat wij over de FBS-lijn een
aanzienlijk geringer aantal
telefoontjes uit het primair onderwijs
krijgen, al zullen wij dat natuurlijk
ook via de directie basisonderwijs
goed in de gaten houden. Mochten
daar heel andersoortige problemen
de kop opsteken, dan zal ik het nader
overwegen. Ik zie nu echter geen
aanleiding voor zo'n procedure in het
basisonderwijs.

Voorzitter! Ik wil nog ingaan op
enkele algemene vragen. De heer
Schutte heeft gevraagd naar de
vrijwillige aanvaarding van de bekos–
tigingsvoorwaarde. De bekostigings–
voorwaarde komt tot stand in een
zorgvuldig wetgevingsproces. Als
een schoolbestuur zlch er dan nog
niet in kan vinden, dan kan het zich
eraan onttrekken, maar dan wel ten
koste van de bekostiging. Dat is een
beetje een zwart/wit-redenering. Ik
vind overigens wel dat dit de
wetgever verplicht om in dat deel
van het traject uiterste zorgvul–
digheid te betrachten. Met andere
woorden, wij mogen ervan uitgaan
dat iets geen bekostigingsvoor–

waarde wordt als het op zichzelf
scholen voor dit soort moeilijke
afwegingen zou kunnen plaatsen. De
verantwoordelijkheid voor het
voorkomen van het door de heer
Schutte geschetste dilemma ligt in
de aliereerste plaats bij de wetgever

De heer Hermes heeft gesproken
over een toezegging die ik tijdens
het mondelmg overleg heb gedaan
over de zogenaamde P-waarde. Het
is inderdaad waar dat de voorhang–
termijn is verstreken. De toezegging
om een oplossmg voor dit vraagstuk
te zoeken, staat wat mij betreft
overeind. Ik word overigens niet
alleen met die toezeggingen, maar
ook met een aantal andere wensen
vanuit het onderwijsveld en vanuit de
Kamer geconfronteerd. De heer
Hermes kan ervan overtuigd zijn dat
ik wel degelijk zal proberen om ook
aan de toezegging die ik hem heb
gedaan, op termijn recht te doen.
Wij moeten voor de komende jaren
dus nog eens heel grondig kijken
naar die aspecten van de bekos–
tiging.

Mevrouw Versnel heeft gevraagd
wat de sanctie is als de minister het
reglement ex artikel 32b WVO niet
goed vindt. De minister toetst of het
reglement overeenkomstig de
artikelen 32a en 32b van de WVO is
opgesteld. Dat is dus een betrek–
kelijk marginale toetsing aan de wet.
Slechts als aan wettelijke bepalingen
in het reglement niet zou zijn
voldaan, zal de minister zijn
bezwaren kenbaar maken. Bij het
niet naleven van de wettelijke
bepalingen, is de gebruikelijke
sanctiebepaling het inhouden van de
subsidie. Voordat het zover is, zal
geprobeerd worden om betrokkenen
er bestuurlijk van te overtuigen dat
zij hun reglementen alsnog aan de
eisen van de wet moeten aanpassen.

De heer Franssen heeft gevraagd
in hoeverre het FBS zou kunnen
bijdragen aan het verlaten van het
"last in first out"-principe. Het FBS
bevat op zichzelf geen prikkels om
het systeem te verlaten. Wel kan de
discussie over de bestuursaanstelling
aanleiding zijn om ook het "last in
first out"-principe te heroverwegen.
Het vaststellen van de afvloeiingsre–
geling behoort tot de bevoegdheden
van het bevoegd gezag in overleg
met personeelsorganisaties. Van
overheidszijde bestaan ter zake geen
voorschriften. Werkgevers en
werknemers hebben de vrijheid om

het bedoelde principe te verlaten
Een interessante ontwikkeling is
overigens dat ook in kringen van de
vakbeweging op dit moment de
bereidheid toeneemt om de kwaüteit
van het onderwijs en het functio–
neren van een team mede in de
beschouwingen te betrekken en niet
van een al te rigide kijk op "last in
first out" uit te gaan.

Er is gevraagd naar de stand van
zaken met betrekking tot de
invoering van het formatiebudget–
systeem. De dingen die ik nu ga
zeggen, zijn algemene mdrukken Dat
laat onverlet dat er hier en daar wel
eens een uitzondering op die
algemene indruk kan zijn. Mijn indruk
is dat, wat de departementale
organisatie betreft, volgens planning
en zorgvuldige externe toetsing
wordt gewerkt en dat die methode
van werken ook wel haar vruchten
afwerpt. De uitvoeringsorganisatie
CFI heeft de maartmeldingen op tijd
verstuurt. Alle scholen hebben dus
tijdig een opgave gehad van de
omvang van het budget. Op dit
moment worden de meimeldingen
verwerkt, waarbij het gaat om de
vraag, welk deel men wil verzilveren
of wil overhevelen. Die zijn vrijwel
alle binnen. Het ziet er op zichzelf
goed uit. Toch zijn er wel signalen,
dat scholen moeite hebben met de
autonomie, de overgang in bestuurs–
cultuur, die wordt gevraagd.
Mevrouw Netelenbos wees daarop.
Dit soort gevoelens van onzekerheid
zijn begrijpelijk. Mijn opstelling is: de
problemen en vragen zoveel mogelijk
wegnemen door informatie, aanvul–
lende voorzieningen, vaste rubriek
van uitleg, apart gereserveerde
telefoonnummers. Wij begeleiden
vanuit Zoetermeer de scholen bij de
overgang. Ik stel vast, dat besturen–
organisaties en vakorganisaties zich
buitengewoon veel moeite
getroosten om de achterban goed
geïnformeerd te houden. Het is nu
eens een actie, die niet alleen vanuit
de overheid, maar zeker ook vanuit
besturen en vakorganisaties plaats–
vindt. Ik informeer regelmatig naar
de brievenstroom en de omvang van
de telefoontjesstroom. Hieruit blijkt,
dat wij de toppen hebben bereikt en
weer richting dal gaan, "dal" dan in
de goede betekenis, dat er minder
reacties uit het veld komen.

Een aantal signalen uit de praktijk,
door de heer Franssen naar voren
gebracht, heb ik schriftelijk
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afgedaan. Ik hoop, dat dit afdoende
is. Hieruit zal blijken, dat sommige
vooronderstellingen ook wel eens
iets te gemakkelijk worden geuit,
bijvoorbeeld de mate, waarin iets ten
voordele of ten nadele van scholen
is. Je hoort in dit systeem altijd
degenen, die in de overgang een
financiele moeilijkheid zien. Degenen
die plotseling iets ruimer in hun jasje
zitten - dat komt ook voor - melden
zich niet met applaus en bloemen bij
de rijksoverheid. Vanuit Zoetermeer
moet natuurlijk wel gekeken worden
naar het totaalbeeld. Het totaalbeeld
onder de budgettaire randvoor–
waarden is, zoals ik dat in het inter–
ruptiedebat met de heer Franssen
heb gegeven.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Behalve woorden van
dank aan de staatssecretaris slechts
twee punten voor deze tweede
termijn.

De staatssecretaris heeft nogal
zwaar geschut in stelling gebracht
tegen het amendement van de
collega's Hermes en Netelenbos over
de overdracht van taken van het
DGO naar de medezeggen–
schapsraad. In ieder geval heeft het
het voordeel gehad, dat het
antwoord van de staatssecretaris tot
nadenken prikkelde, ook bij mij. Mijn
indruk is, dat het amendement
eigenlijk niets toevoegt aan de
rechten van de andere geledingen.
Die rechten hebben zij en houden zij,
als ik het goed heb begrepen. Het
amendement kan wellicht wel iets
afdoen aan het recht van personeels–
geledingen. Dat lijkt mij geen goede
zaak leder het zijne. Ik denk niet, dat
dit amendement een goede greep is.

Ik kom over de geschillencom–
missie te spreken. De staatssecre–
taris heeft gezegd, dat je voorzichtig
moet zijn met het gaan herhalen van
de grondwettelijke opdracht, als dat
niet hard nodig is. Daarmee ben ik
het in het algemeen eens. Ondanks
deze waarheid als een koe waren het
niet de minsten die tot de conclusie
kwamen na lezing van het
wetsvoorstel, dat hier een manco
was. Ik doel op de Onderwijsraad en
de Raad van State. Dat geeft toch te
denken. Ook deze gespecialiseerde
instellingen zullen deze waarheid
zeker onderschrijven en in
toepassing brengen, als het kan. Ik

kan mij wel voorstellen, dat in dit
geval deze opmerkmg is gemaakt.
Vandaar ook, dat ik haar in mijn
termijn heb overgenomen en
daarvoor aandacht heb gevraagd,
ook in de vorm van amendering. De
geschillencommissie kan per richting
ingesteld worden. Dat hoeft niet.
Juist omdat het niet per richting
hoeft, is het mogelijk, dat de samen–
stelling van de geschillencommissie
kan afwijken van de richting van een
individuele school, waarvoor die
geschillencommissie werkt. Als die
situatie zich voordoet, en je wilt dan
ten opzichte van de geschillencom–
missie een basis van vertrouwen
hebben, heeft een expliciete formu–
lering van zo'n punt in de wet -
hoewel misschien in negen van de
tien gevallen overbodig - een nuttige
functie. Tegen die achtergrond
handhaaf ik mijn amendement. Ik wil
bevestigen, dat de formulering van
de heer Hermes mij even lief is. Wat
dat betreft, is de keuze aan de
Kamer. Het resultaat is in beide
gevallen identiek.

D

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ook dank van de
CDA-fractie aan de staatssecretaris,
zowel voor de schriftelijke als voor
de mondelinge beantwoording. Er
zijn nog enkele punten die ik zou
willen aansnijden, ik ga niet in op de
zaken waarmee wij akkoord gaan,
want dat zou alleen maar tijd kosten.
De volgorde zal echter niet geheel
logisch zijn, omdat ik de zaak niet
geheel heb kunnen ordenen.

De doelstelling inzake de centrale
diensten heb ik begrepen en ik ben
erg tevreden met het antwoord, ook
het schriftelijke, ter zake van de
administratiekantoren. Hoewel ik er
begrip voor heb dat men ontslaguit–
keringen moet voorkomen, vind ik
dat de wachtgeldregeling wel erg
ingewikkeld Is. Nu is er op mijn vraag
in eerste termijn geantwoord dat een
premie een oplossing zou kunnen
zijn, maar kan die premie niet in de
plaats komen van de ingewikkelde
regeling die over allerlei scholen
heen naar de centrale diensten toe
loopt? Ik heb geen antwoord gehad
op de vraag of de reeds bestaande
administratiekantoren die geen
centrale dienst willen worden, de
constructie kunnen behouden die zij
in het verleden via de scholen

hebben opgebouwd.
Bij de kwestie van de centrale

directies lijkt voor mij één bezwaar
weggenomen te zijn. Immers, als de
staatssecretaris met een nota van
wijziging komt, heb ik het idee dat
het juridische probleem van tafel is.
Daarmee is de zaak nog niet
opgelost, want het onderwijskundige
probleem blijft overeind, omdat een
MBO– of een HBO-instelling heel iets
anders is dan een school voor voort–
gezet onderwijs. De vrees bestaat
dat de directies zelfstandige
bestuursorganen gaan worden op
afstand van de docenten. Een derge–
lijke professionalisering in het voort–
gezet onderwijs gaat te ver, omdat
de leiding van de school te midden
van de docente behoort te staan.
Wat dat betreft, blijft het bezwaar
tegen de centrale directies overeind.

Bij het juridische antwoord, de
juridische vorm vraag ik mij af of ik
uit de toelichting van de staatssecre–
taris moet begrijpen dat wij
afstappen van delegatie en overgaan
op mandaatverlening. Bij een
mandaat blijft de verantwoorde–
lijkheid van het schoolbestuur
immers bestaan, wat bij delegatie
niet het geval is. Op dit punt wil ik
graag een toelichting; ik heb het idee
dat met deze oplossing mijn
juridische bezwaar van tafel is en dat
alleen mijn onderwijskundige
bezwaar overeind blijft.

Over het speciaal onderwijs wil ik
kort zijn. Ik verwijs naar het
amendement op stuk nr. 71 van de
leden Hermes en Franssen op de
Overgangswet Interimwet speciaal
onderwijs (18312). Dat amendement
hebben zij destijds ingediend om te
voorkomen dat leerkrachten zouden
worden gedwongen, in een ander–
soortig speciaal onderwijs te gaan
werken. Met uitzondering van de
PSP heeft destijds de hele Kamer het
amendement gesteund. Het is op
basis van die regelgeving van de
Kamer uit 1984 dat ik nu, mede
namens mevrouw Netelenbos, een
zelfde voorstel doe. Ik heb overigens
het idee dat het om een zeer kleine
categorie van personeel gaat, zodat
ik aanneem dat het amendement
geen bezwaar met zich meebrengt.

Wat het DGO en de arbeidsvoor–
waarden betreft, vind ik dat er
verschil is tussen "op overeen–
stemming gericht" zijn en "overeen–
stemming moeten bereiken". Dat
verschil is er, maar ik heb de indruk
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dat het "weggedacht" wordt. Over
de bestuursaanstelling staat uitdruk–
kelijk in de wet dat het bestuur met
het personeel overeenstemming
moet bereiken.

Dus die bestuursaanstelling is
geen zaak van "op overeenstemming
gericht". Als in de wet wordt gezegd
dat het overleg op overeenstemming
gericht moet zijn, rijst bij mij de
vraag of in lagere regelgeving - en
dat is een AMvB - plotseling
opgenomen kan worden met
betrekking tot dat verzilveringsper–
centage dat overeenstemming
bereikt moet worden. Dat is namelijk
van een hogere orde dan "op
overeenstemming gericht". Een
regelgeving van lagere orde, zijnde
een AMvB, gaat dan verder dan de
wet eigenlijk voorschrijft ten aanzien
van het overleg, omdat van het
overleg wordt gezegd dat het op
overeenstemming gericht moet zijn.
Ik heb de indruk dat dit juridisch niet
klopt. De bestuursaanstelling wordt
gelukkig bij wet geregeld.

Ik heb overigens even met de
gedachte gespeeld dat de centrale
regelgeving dus geen afwijkingen op
decentraal niveau met zich kan
brengen. Ik heb daarbij verwezen
naar de commissie-Albeda. De
staatssecretaris heeft een uitspraak
van de commissie-Albeda aange–
haald, namelijk dat men het kan
terugverwijzen naar boven als men
er decentraal niet uitkomt. Dat was
echter de tweede uitspraak. De
eerste uitspraak van de
commissie-Albeda was dat de
centrale regelgeving bepalend is
voor decentrale regelgeving. De
centrale regeling is dus bepalend
voor het decentraal overleg, tenzij in
de centrale regeling zelf een afwij–
kingsmogelijkheid is opgenomen. En
het ging mij om die eerste uitspraak
van de commissie-Albeda.

Ik zit dus nog steeds met het
probleem van dat "op overeen–
stemming gericht" aan de ene kant
en "het overeenstemming bereiken"
aan de andere kant, wat voor mij van
een hogere orde is dan het eerste.
Moet dit nu niet op een of andere
manier tot uitdrukking komen?
Anders lopen wij het risico dat door
ons amendement iets in de wet
wordt voorgeschreven en dat wij met
de AMvB in de knoop komen met
betrekking tot het verzilveringsper–
centage.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil heel

kort iets zeggen over het schoolde–
kanaat. In de schriftelijke beant–
woording is dit onderwerp ook
aangesneden en vanmiddag is het
ook aan de orde geweest Bij de
schriftelijke beantwoording wordt
verwezen naar de taakeenheden die
in de formatieregeling zijn
opgenomen. Ik vind taakeenheden
prachtig, maar ik weet niet of de
hoeveelheid taakeenheden die in de
formatieregeling is opgenomen en
die doorwerkt in het formatiebudget–
systeem, toereikend is om daarmee
het schooldekanaat te kunnen laten
functioneren. Met andere woorden:
hoeveel taakeenheden zijn er dan
voor het schooldekanaat opgenomen
in die pot taakeenheden? Ik vrees dat
die taakeenheden voor het schoolde–
kanaat er nooit in zijn opgenomen en
er derhalve ook nooit in kunnen
staan, maar ik wil graag weten of de
ruimte van taakeenheden genoeg is
voor het schooldekanaat. Als dat zo
is, is het probleem van de financiële
middelen echt opgelost.

Staatssecretaris Wallage
Voorzitter! Wat verstrekt werd, is
meegenomen in de berekening van
het FBS. Er is dus niet een soort
wisseltruc uitgehaald.

De heer Hermes (CDA): Nee, dat
geloof ik ook niet en daar gaat het
mij ook niet om. Als men echter in
het verleden bij het opzetten van
taakeenheden gedacht heeft aan
allerlei taken en gezegd heeft
hoeveel taakeenheden men erin
moet stoppen, maar voor het school–
dekanaat geen taakeenheden heeft
opgenomen, komen de andere
functies in problemen. De school kan
het geld immers maar èén keer
uitgeven. Als de taakeenheden hard
nodig zijn voor andere functies,
vrees ik dat die pot te gering is voor
het schooldekanaat, dat immers
nooit taakeenheden heeft gekregen.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb een
schriftelijk antwoord gekregen op
mijn vraag over de evaluatie van de
9%. Dat antwoord is voor mij niet
bevredigend, want die 9% had niets
te maken met de gewichtenregeling.
In het antwoord wordt min of meer
gezegd dat het bekeken kan worden
als de commissie-Van Kemenade
straks haar rapport uitbrengt over de
gewichten, maar het heeft niets te
maken met de gewichten. Het was
een ordinaire korting en er zou ooit

eens een evaluatie worden uitge–
voerd in de vorm van het narekenen
van de hoeveelheid leerkrachten.
Misschien kan die evaluatie niet
worden uitgevoerd, ik weet het niet.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb even
met de gedachte rondgelopen of het
formatiebudgetsysteem op 1
augustus nog wel doorgaat, want ik
moet de staatssecretaris
waarschuwen dat de scholen van het
vervangingsfonds nog niet weten
waar zij aan toe zijn. Er is een
geweldige onrust bij de scholen
over, hoe het nu precies met dat
vervangingsfonds moet, terwijl zij
toch aan de vooravond van het
nieuwe schooljaar staan.

Wat ik ook vreemd gevonden heb,
mijnheer de voorzitter, betreft een
opmerking in eerste termijn van de
staatssecretaris - hij is daar verder
niet op ingegaan - dat de vermin–
dering van het budget met 113 mln.
het gevolg zou zijn van de paasbrief.
Nu, die paasbrief heb ik erop
nagezien en ook de Voorjaarsnota
heb ik erop nagezien: daar zaten wel
bezuinigingen in, maar niet ten laste
van het formatiebudget. Wil de
staatssecretaris nog eens uitleggen
hoe hij op de gedachte komt dat die
vermindering van het budget voor
het formatiebudgetsysteem met 113
mln. een uitvloeisel zou zijn van
maatregelen van 1988?

De heer Franssen (VVD): Er zitten
ten minste enkele verwerkingen in
van bezuinigingen van dit kabinet. Ik
verwijs naar de brief van de staatsse–
cretaris met schriftelijke antwoorden.

De heer Hermes (CDA): Nu, ik
kwam er niet uit.

Dan de aanvullende middelen,
mijnheer de voorzitter. Ik heb dat
niet goed begrepen. Aan de ene kant
heb ik uit de schriftelijke beant–
woording de conclusie kunnen
trekken dat een en ander gebaseerd
zou zijn op artikel 75d van de Wet op
het voortgezet onderwijs. Er werd
verwezen naar de WCBO: de Wet op
het cursorisch beroepsonderwijs zou
dat artikel met zich gebracht hebben.
Dat staat in de schriftelijke beant–
woording, terwijl ik aan de andere
kant heb begrepen, na zeer ijverig
navorsen, dat het gebaseerd is op
een wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs: niet bij de
WCBO, maar bij de Bekostigingswet
van het voortgezet onderwijs
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(20616). Daar is ingevoerd artikel
84 In lid 4 van artikel 84 staat: bij of
krachtens algemene maatregel van
bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
wordt bepaald in welke gevallen en
onder welke voorwaarden een school
meer formatie wordt toegekend, enz.
Ik verwijs voorts naar het besluit van
13 maart 1992, over de toekenning
van het formatiebudget. In die
algemene maatregel van bestuur
zijn, als een uitvloeisel van artikel 84,
in artikel 12, lid 1, geregeld de
aanvullende formatierekeneenheden.
Overigens moet ik er wel bij zeggen
dat in de considerans verwezen
wordt naar artikel 84a, tweede lid,
maar juridisch is het niet helemaal
waterdicht, want er had ook
verwezen moeten worden naar
artikel 84a, vierde lid. Maar
krachtens artikel 84, vierde lid, heeft
de minister de bevoegdheid extra
formatierekeneenheden te geven.
Alleen is het antwoord in de schrifte–
lijke beantwoording niet juist. Of ik
zit er naast, maar dan hoor ik dat wel
van de staatssecretaris.

Wat het bindend advies betreft,
merk ik het volgende op. Het is niet
louter bedoeld als een soort herredi–
geren of als een andere redactie. Het
heeft wel een bepaalde strekking en
een bepaalde bedoeling. Ik heb
overigens het amendement
gewijzigd, want het was niet goed. Ik
heb een nieuwe tekst ingeleverd die
op hetzelfde neerkomt, maar waarbij
gedacht wordt aan een bindend
advies. Dat wil zeggen dat het
schoolbestuur is gehouden om dat
uit te voeren, tenzij het schoolbe–
stuur zegt er geen genoegen mee te
nemen en ermee naar de rechter wil
gaan. Ik wil nu voorkomen - ik ben
daar juridisch nog steeds niet over
gerustgesteld - dat straks de rechter
zegt: er staat in de wet dat u zich
moet onderwerpen aan een bindende
uitspraak en de rechter kan de wet
niet ongedaan maken. De rechter
kan toch niet op een gegeven
moment zeggen: het is nu wel aardig
dat u bij mij komt, maar er staat nu
eenmaal in de wet dat het een
bindende uitspraak is en daar hebt u
zich aan te onderwerpen, zodat ik
daar geen boodschap aan heb? Ik
ben er beducht voor dat het beroep
op de rechter een wassen neus is.

Het punt betreffende hetgeen
waar de geschillencommissie
rekening mee moet houden, wordt
behandeld in het amendement van

collega Schutte. Ik heb daar voor
een andere benadering, inzake
grondslag en doel, gekozen. Ik weet
evenwel niet wat de Kamer prettig
vindt. De staatssecretaris zegt dat
het iets was dat in de TWAO was
geregeld. Nu, omdat het een ander
onderwerp is, daarom is toch de
betekems van grondslag en doel niet
anders. Het kan dan wel zijn dat het
daar gaat om wachtgeldregelingen
en dat het hier gaat om een geschil–
lencommissie, maar het gaat om de
betekenis van de woorden grondslag
en doel. De Kamer heeft dat toen
aanvaard en het lag voor mij voor de
hand om met die benaming te
komen, omdat ik wlst dat de Kamer
dat amendement toen positief
behandeld heeft, waarin stond:
grondslag en doel. Zodoende ben ik
ook op die gedachte gekomen.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Graag wil ik
de staatssecretaris danken voor zijn
beantwoording. Dat geldt de beant–
woording van hedenmiddag
mondeling, maar vanzelfsprekend
ook de schriftelijke antwoorden die
wij mochten ontvangen. Ook daarin
is vrij omstandig en correct ingegaan
op dlverse vragen die ik vorige week
namens mijn fractie heb gesteld.

Ik heb nog slechts een enkel punt.
De taken en bevoegdheden van het
bestuur kunnen worden overge–
dragen aan de centrale directie.
Daarbij gaat het, zo stelt de staats–
secretaris, om een goede balans.
Vorige week hebben wij daar
uitvoerig over gesproken. Waar
hebben wij het nu over? Kort samen–
vattend, gaat het om delegatie of
toch om mandaat? Toen ontstond de
discussie of niet beter in plaats van
overdragen kon worden gesproken
van opdragen. Welnu, daarop is in
de schriftelijke antwoorden uitvoerig
ingegaan. Eigenlijk heeft die beant–
woording mij wel overtuigd. Het is
van tweeën één, zo wordt geconclu–
deerd: öf je maakt overdracht van
taken en bevoegdheden van het
bevoegde gezag aan een centrale
directie die is ingesteld vanwege dat
bevoegde gezag mogelijk öf je wilt
dat niet maar dan hoeft de wetgever
ook niet te interveniëren want dat
bevoegd gezag heeft sowieso de
mogelijkheid om aan een geleding
onder haar gezag functionerend, iets

op te dragen. Dat is correct.
De staatssecretaris voegde hier

zojuist nog aan toe dat, zou die
delegatiemogelijkheid in de wet, als
voorgesteld, blijven bestaan, die
delegatie dan nog geen amputatie is,
want dat bevoegd gezag kan op elk,
haar schikkend, moment die taken en
bevoegdheden opnieuw naar zich toe
halen dan wel onder bijgestelde
voorwaarden overdragen.

De staatssecretaris heeft op dit
punt een nota van wijziging in het
vooruitzicht gesteld. De tekst
daarvan heb ik nog niet onder ogen
gehad, maar afgaande op datgene
wat zojuist is gezegd, lijkt mij dat
een verbetering. Ik zie die nota van
wijziging dan ook graag tegemoet.

De kern van de inzet van de
SGP-fractie op dit punt was, dat het
schoolbestuur verantwoordelijk is en
blijft voor alles wat in die school
gebeurt en voor datgene wat aan dat
schoolbestuur, ook door de minister,
kan worden gevraagd.

Voorzitter! Ik kom bij het
amendement op stuk nr. 18. De
vraag is of het arbeidsvoorwaarden–
overleg vanuit het DGO gedelegeerd
moet worden aan uitsluitend de
personeelsgeleding dan wel aan de
gehele medezeggenschapsraad. De
staatssecretaris heeft het
amendement krachtig ontraden.
Zowel vorige week als zojuist bij
interruptie heb ik wat kanttekeningen
daarbij menen te moeten plaatsen.
Wat is de trend op dit ogenblik in het
arbeidsvoorwaardenoverleg? Tot
voor enige jaren voltrok zich dat
volstrekt centraal. Kort samengevat:
iedereen had te luisteren. De trend is
dat dit naar het decentrale niveau
gaat: bedrijfstaksgewijze overleg.
Leg je je oor goed te luisteren, dan
hoor je steeds vaker pleidooien
houden voor een overleg per bedrijf,
daar waar het bedrijf dat zelf wil en
kan. Uiteraard zal dat overleg zich
bedrijfstaksgewijze, en het overleg
per bedrijf zich mogelijk moeten
voltrekken binnen een op centraal
niveau overeengekomen
bandbreedte. Welnu, dat bedoelde ik
zojuist met het innovatieve denken,
met het decentraliseren van... De
staatssecretaris meent dat de Kamer
niet zo hard moet lopen omdat het al
een cultuuromslag was dat de
organisaties, die hier aan de orde
zijn, opteerden voor, dan wel
akkoord gingen met de structuur van
het decentraal georganiseerde
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overleg Die organisaties zouden, als
het amendement de eindstreep
haalt, wel eens kunnen terugkrab–
belen, aldus de staatssecretaris.
Voorzitter! Ik denk dat ik geen
nieuwe argumenten heb, anders dan
reeds ingebracht, geen andere
vragen dan al gesteid De staatsse–
cretaris zal begrijpen, hoe het
amendement op stuk nr. 18 bij de
SGP-fractie ligt. Ik heb nog niet
begrepen, hoe het met dit
amendement zal gaan. De ene
indiener heeft reeds gesproken in
tweede termijn, de andere komt nog.
Het lijkt mij niet van belang ontbloot,
dat met enige interesse af te
wachten.

Voorzitter! Tot slot nog één punt:
het decentraal georganiseerd
overleg, geschillencommissie. Dan
kan per richting en er zal een
marginale toetsing zijn. Dat stond
vast en staat ook na deze monde–
linge behandeling vast. De staatsse–
cretaris zal begrijpen dat deze
mogelijkheid voor de SGP-fractie
heel cruciaal is. Er kunnen echter
scholen zijn die niet kunnen partici–
peren in decentraal georganiseerd
overleg binnen één richting, de
richting waaraan men zich verwant
weet, en dan kan zich de situatie
voordoen waarover collega Schutte
daarstraks sprak. Daarom lijken mij
de amendementen van hem en de
heer Hermes die, zo komt het mij
voor, hetzelfde beogen, nog steeds
relevant. Zij zullen dus steun
ontvangen van de fractie van de
SGP.

D

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! Ook ik dank de staatsse–
cretaris voor zijn uitvoerig beant–
woording in eerste termijn en voor
het feit, dat hij positief heeft gerea–
geerd op het amendement op stuk
nr. 14 over de schooldekaan en op
het amendement op stuk nr. 16 over
éèn geschillencommissie per DGO.
Ik ga er daarbij overigens van uit, dat
het amendement op stuk nr. 22 van
de heer Franssen over het onder–
brengen van de schooldekaan in een
centrale dienst niet in strijd is met
het amendement op stuk nr. 14. Dat
kan beide Naar mijn mening spreekt
het niet vanzelf dat de dekaan kan
worden ondergebracht in een
centrale dienst, die de goede gang
van zaken in de school zou moeten

bevorderen. In de schoolpraktijk is
het immers vaak zo, dat het
docenten zijn die de functie van
schooldekaan uitoefenen en dat bij
de instelling van een centrale dienst
juist niet gedacht wordt aan het
onderbrengen van docenten in die
dienst. Wanneer ik bijvoorbeeld kijk
naar het advies van de Onder–
wijsraad, komt het mij voor dat het
toch goed is dat, als je wilt dat de
schooldekaan eventueel kan worden
ondergebracht in een centrale
dienst, dit bij wet wordt uitge–
sproken.

Voorzitter! Ik zou nog een paar
punten onder de aandacht willen
brengen. In de eerste plaats heb ik
gevraagd, in hoeverre het mogelijk is
dat wij op de hoogte worden
gehouden van de uitkomsten van de
activiteiten van de knelpuntencom–
missie. Het lijkt mij sowieso goed dat
er periodiek gerapporteerd wordt.
Daarin zouden de uitkomsten van de
bevindingen van die commissie
kunnen worden meegenomen. Ik zou
in dezen graag een positieve
toezegging van de staatssecretaris
krijgen.

Voorzitter: Castricum

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dan
kom ik bij het amendement op stuk
nr. 19 van de heer Hermes en
mijzelf. Zoals de heer Hermes reeds
zei, spreekt dit amendement zich uit
over betrekkelijk weinig situaties. Het
gaat om de kernvraag, of het
automatisme dat geldt bij een
bestuursaanstelling ook als vanzelf
aan de orde moet zijn bij het
speciaa! onderwijs. Bij het speciaal
onderwijs is immers heel vaak sprake
van verdergaande specialisatie. Dat
lijkt mij niet. De staatssecretaris
heeft zelf gezegd, geen behoefte te
hebben aan dit amendement, doch
er ook geen halszaak van te willen
maken. Het lijkt mij goed, dat dit
amendement gehandhaafd blijft en
wordt aangenomen. Het gaat om het
automatisme. Daaraan kunnen niet al
te veel rechten worden ontleend. Dat
heb ik de vorige keer al geschetst,
omdat de TWAO natuurlijk ook
onverkort van kracht is met
betrekking tot deze personeelsleden.
Daarbij is bijvoorbeeld ook
omscholing aan de orde, als het zo
uitkomt.

Voorzitter! Ik kom bij het
amendement op stuk nr. 8 over het

verwijzen van rechtspositionele
thema's die in het DGO aan de orde
zijn naar de medezeggenschapsraad
in plaats van naar de personeelsge–
leding. Ik heb goed geluisterd naar
de formuleringen die de staatssecre–
taris heeft gebruikt in zijn reactie op
dit amendement. Hij heeft op een
gegeven moment zelfs gezegd dat
de nek wordt afgehakt van vakorga–
nisaties die toch zo uitdrukkelijk hun
nek hebben uitgestoken. Er zijn nogal
wat termen gevallen. Dit
amendement beoogt natuurlijk niet -
dat is zeker niet mijn intentie - de
ontwikkeling van decentraal georga–
niseerd overleg te frustreren en te
bevorderen dat alles weer op
centraal niveau wordt geregeld. Dat
is niet in het belang van de autono–
mievergroting. Het is zeker niet mijn
bedoeling om dat door middel van
dit amendement te bevorderen.

Dan blijft er toch een vraagstuk
waarop de staatssecretaris nog maar
eens goed moet reageren. In de
tekst van dit wetsvoorstel, waarin
aan de orde is dat thema's kunnen
worden terugverwezen van het DGO
naar de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad, staat
letterlijk dat wordt bepaald onder
welke voorwaarden dat vervolgens in
het overleg wordt gebracht. Het
voorbeeld van de openstelling op
zaterdag is gegeven. De heer Van
der Vlies heeft ook andere
voorbeelden gegeven, waaruit heel
duidelijk een belangrijk belang blijkt
van ouders en leerlingen. Wanneer
de wet die wij vandaag behandelen
de voorwaarden bepaalt waaronder
wordt terugverwezen naar het aller–
laagste niveau, namelijk naar het
schoolniveau, en wanneer men
conform de wettekst kan bepalen op
welke wijze dat overleg zich voltrekt,
dan is de vraag of deze wet daarmee
in relatie tot de WMO toch niet wat
onevenwichtigheden regelt. In de
WMO is voldoende vastgelegd hoe
de personeelsgeleding zich verhoudt
tot de oudergeleding, waar men
instemmingsrecht c.q. adviesrecht
heeft. Dat ligt daarin vast. Wij zullen
er nog over praten, maar wat de
uitkomst ook wordt van dat overleg,
in principe liggen de verhoudingen
daarin vast, ook in relatie tot het
bevoegd gezag. Hoe verhoudt
hetgeen in deze wet staat zich tot de
tekst in de WMO zoals die eventueel
wordt aangenomen? Is dat parallel
geschakeld, is het nevenschikkend of
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kan de ene wet toch boven de
andere worden gesteld? Als dat niet
het geval is - ik denk dat dit niet kan,
want de ene wet heeft niet een
zwaardere werking dan de andere -
dan moet de staatssecretaris toch
nog eens kritisch naar deze tekst
kijken.

Ik betoog onder geen beding dat
de ontwikkeling het overleg
weghoudt van decentralisatie. Als
het amendement op stuk nr. 18 dat
bevordert, dan betreur ik dat zeer.
Dan ben ik ook best bereid om het
amendement te heroverwegen. Maar
dan blijft het probleem dat ik nog
steeds niet helder zie, ook gelet op
de letterlijke tekst, hoe de ouders in
beeld komen op het moment dat dit
relevant is zonder dat zij buiten
haken kunnen worden geplaatst. Ik
vraag de staatssecretaris dat nog
eens kritisch van zijn commentaar te
voorzien. Ik kan mij zo voorstellen
dat, als je in lid 4 van artikel 40
bijvoorbeeld de bepaling opneemt
"onverlet de uitgangspunten van de
WMO" - ik noem maar een dwars–
straat; het is maar een suggestie -
ook helder is hoe de ene wet zich
verhoudt tot de andere. Volgens mij
is dat nu niet het geval

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Jammer genoeg heb ik dit
onderwerp overgeslagen en ben ik
het vergeten in eerste termijn, maar
ik heb nu de gelegenheid om
mevrouw Netelenbos een vraag te
stellen. De personeelsgeleding wordt
uit de medezeggenschapsraad
genomen. Het gevaar bestaat dat als
dit amendement wordt aangenomen
alles zich terugtrekt, niet op het
centrale niveau, maar op het decen–
trale mveau Het blijft namelijk alti jd
op DGO-niveau liggen. Het gaat dus
nooit naar het centrale niveau.
Moeten wij niet in de gaten houden
dat, als dit niet kan, het beter is die
bevoegdheden maar niet over te
dragen aan de medezeggenschaps–
raden? Het zijn twee verschillende
regimes. Het arbeidsvoorwaarden–
overleg is een ander regime dan de
medezeggenschap. Mijn laatste
vraag is misschien ook een suggestie
in de richting van de staatssecretaris.
Als dat niet kan, omdat men wil dat
op schoolniveau ook overleg wordt
gepleegd, was het dan niet beter om
een aparte commissie voor
personeel in het leven te roepen die
zich met het arbeidsvoorwaarden–

beleid bemoeit, maar niet het
onderdeel van de medezeggen–
schapsraad?

Mevrouw IMetelenbos (PvdA) Wij
vinden dat de Wet op de onderne–
mingsraden veel meer van
toepassing zou moeten worden
verklaard op het onderwijs. U zult
het daar overigens niet helemaal
mee eens zijn. Als je dat realiseert, is
het door u geschetste probleem uit
de wereld, omdat we dan apart voor
het personeel iets hebben geregeld.
Zover zijn we overigens nog niet: die
discussie komt terug wanneer we het
hebben over de WMO, waarbij een
en ander overigens niet zal worden
afgerond, naar ik verwacht. We
kunnen met betrekking tot de
invoering van een WOR op dat
terrein hooguit verdere initiatieven
ontplooien. Op zichzelf is het
overigens een aantrekkelijk
gedachte; misschien kunnen we daar
nog eens over nadenken.

Als ik reageer op het amendement,
citeer ik in feite de staatssecretaris,
die verwees naar de met veel moeite
bereikte afspraak dat zaken over de
rechtspositie die nu worden
besproken op centraal niveau,
worden gedecentraliseerd naar het
DGO. In voorkomende gevallen kan
worden doorgedecentraliseerd naar
het schoolniveau. De heer Hermes
weet net zo goed als ik dat het DGO
in principe ten minste 50 scholen
omvat, behoudens uitzonderingssi–
tuaties. Dat zijn er natuurlijk nogal
wat. Het is heel wel denkbaar dat
een aantal zaken met betrekking tot
de rechtspositie beter op school–
niveau kan worden bediscussieerd
met de personeelsgeleding. Ik zie dat
wel in. Ér gaat een probleem
ontstaan als de rechtspositionele
thema's tegelijkertijd vergaande
repercussies hebben voor ouders en
leerlingen (denk aan het voorbeeld
van openstelling op zaterdag, of dat
van de heer Van der Vlies). Als je
vindt dat het niet zo kan zijn dat in
de personeelsgeleding in overleg
met het bevoegd gezag dat thema
wordt uitonderhandeld, waarbij tot
een besluit wordt gekomen, zonder
dat de ouders daarbij op enigerlei
manierworden ingeschakeld, moet
wel de vraag worden beantwoord,
hoe de WMO zich verhoudt tot de nu
voorliggende wettekst. De staatsse–
cretaris zegt dat dat geen probleem
is, want het bevoegd gezag heeft

een onmiddellijke relatie met de
medezeggenschapsraad, dus alles
wat het bevoegd gezag beslist, komt
daar terug. Kijkend naar de letterlijke
tekst vraag ik mij af of dat altijd wel
zo is. Ik weiger dat te accepteren.
Misschien kan dat nog eens worden
toegelicht. Dat is het kernvraagstuk.
Wat ik niet wil is dat het
amendement - ik ben bereid tot een
heroverweging - leidt tot frustraties,
en dat in voorkomende gevallen
overleg wordt gedecentraliseerd van
DGO naar de school, want soms kan
dat vreselijk onhandig zijn. Ik wil wel
dat als de belangen van ouders en
leerlingen in het gedrang komen, de
oudergeleding en, indien voorhanden
de leerlinggeleding, op het juiste
moment ingeschakeld worden. De
staatssecretaris kent nu mijn positie:
ik wil best het een en ander herover–
wegen, mits er niets fout gaat met
betrekking tot de rechten van ouders
en leerlingen.

Over mijn amendement over de
centrale dienst en de onverenig–
baarheid van het zijn van bestuurslid
van een bevoegd gezag binnen het
onderwijs en eigenaar of bestuurslid
van een commercieel administratie–
kantoor (amendement op stuk nr.
13), merk ik het volgende op. De
staatssecretaris heeft, toen ik vroeg
of het feit kan worden meegenomen
dat ik enigszins beducht ben dat de
overheid onvoldoende zicht houdt op
een eventuele ongewenste gang van
zaken, gevraagd hoe dat kan worden
voorkomen. Die beduchtheid bestaat
overigens niet onder de huidige
condities, want we waren nog niet
zover dat de autonomie werd
vergroot, en er gaan ook nog niet al
te veel financiële middelen om op
schoolniveau, behalve in het MBO,
waar natuurlijk al wel sprake is van
lump-sum-financiering, en daar gaat
binnen de schoolbesturen, althans
op dit moment, erg veel geld om.
Daarom dacht ik: als men niet zijn
eigen belang in het bestuur zit te
vertegenwoordigen, is dat mooi
meegenomen. De staatssecretaris
vindt dat een vee! te zwaar middel;
hij vindt dat er veel zwaardere
argumenten nodig zijn om dat zo te
willen regelen.

De voorzitter: U bent langza–
merhand uw spreektijd in eerste
termijn aan het benaderen!

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Daar
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geloof ik echt helemaal niets van!

De voorzitter Dan hebt u uw
spreektijd in eerste termijn, zoals
opgegeven, overschreden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Dat
klopt.

De staatssecretaris zei, daarover
na te willen denken. Kijk, dat is me
nu net iets te vaag. Ik zou graag
willen dat hij dat toezegt.

Staatssecretaris Wallage: Dat is
toch zo ongeveer het mooiste wat
iemand kan aanbieden, lijkt mij.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ja,
maar dat nadenken kan heel lang
duren en dan weet ik niet goed waar
ik aan toe ben. Als de staatssecre–
taris toezegt dat hij de thematiek
meeneemt in de rapportage aan de
Kamer, ben ik wat dat betreft gerust–
gesteld. Dan zal ik mijn amendement
intrekken.

Dan de centrale directie. Er is een
nota van wijziging aangekondigd,
waarin wordt gesteld - dat heb ik
althans gauw opgeschreven - dat
namens het bevoegd gezag en onder
door het bevoegd gezag gestelde
voorwaarden, zaken kunnen worden
overgedragen aan de centrale
directie. Hierbij is de vraag relevant:
is hier nu sprake van mandatering of
van delegatie? Dit thema met
betrekking tot het overdragen van
bevoegdheden is ook al geregeld bij
het middelbaar beroepsonderwijs.
Kan de staatssecretaris schetsen hoe
het daar is geregeld, want het lijkt
mij niet, dat wij dit in deze wetgeving
anders moeten regelen? Hetzelfde
geldt voor het HBO. Graag dus enige
parallellie in de regelgevmg

D

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ook van mijn kant dank aan de
staatssecretaris voor de beant–
woording van de gestelde vragen en
gemaakte opmerkingen. Ik begin met
een opmerking over het schriftelijke
antwoord over de te verwachten
toekomstige situatie ter zake van de
schaal-12-formatie. Dankvoordat
antwoord, met name voor de verdui–
delijking over de overgangssituatie.
Die was naar mijn smaak namelijk
nog niet zo helder. Het antwoord
vervolgt met: "In de structurele
FBS-situatie stelt het bevoegd gezag

de formatie voor de school vast.
Welke functies en in welke omvang
in die formatie worden opgenomen,
is een zaak van het bevoegd gezag."
Dat lijkt mij een logische conclusie,
passend bij de hoofddoelstelling van
het formatiebudgetsysteem: meer
autonomie voor de scholen. Een van
de voorwaarden waaraan de formatie
moet voldoen, is de volgende: "Aan
een instelling voor VWO en HAVO
dient de totale omvang van de
normfunctie eerstegraadsleraar in
redelijke verhouding te staan tot de
totale formatie en de werkzaam–
heden die aan die instelling moeten
worden verricht." Vervolgens staat
er, dat over de formatievaststelling
decentraal georganiseerd overleg
moet worden gevoerd.

De staatssecretaris zegt dan
concluderend, dat hij van oordeel is,
dat er voldoende waarborgen zijn dat
de eerstegraadsfuncties in het FBS
in redelijke mate beschikbaar zullen
blijven. Op dat punt, gegeven de
formulering, ben ik wat minder
optimistisch dan hij. Ik kan dat
gebrek aan optimisme niet vertalen
in een voorstel om het anders te
doen. Ik heb wel een vraag. De
staatssecretaris heeft gesproken
over die klankbordgroep, die praktijk–
résonancegroep, dat praktijkpanel,
met wie hij alle praktijkervaringen
nagaat om te bekijken hoe daarover
gerapporteerd kan worden, waarna
er nader over kan worden gediscus–
sieerd met de Kamer.

Ik zou het op prijs stellen, als de
staatssecretaris nauwkeurig zou
willen volgen hoe het met de ontwik–
keling van de schaal-12-formatie
gaat in de praktijk. Als op dat punt
spanningen of fricties ontstaan,
zeker in aansluiting op hetgeen in
het HOS-akkoord van 1984 is
overeengekomen, en als het
vermoeden van sommigen, dat het
met de ontwikkeling van die schaal–
12-formatie dus niet goed is gesteld,
bewaarheid wordt, moeten wij daar
nader over met elkaar discussiëren.
Graag dus de vinger aan de pols. Ik
vraag de staatssecretaris dus, die
kwestie zeer alert te volgen.

Dan een reactie op het schriftelijke
antwoord op mijn opmerkingen over
artikel 51a, de bevoegdheid die de
minister wordt geboden om zo nodig
aanvullende middelen te geven. Dat
artikel staat al in het wetsvoorstel
over de invoering van de Wet op het
cursorisch beroepsonderwijs. De

staatssecretaris heeft terecht
opgemerkt dat daarmee nog geen
ervaringen zijn opgedaan en dat hij
wil afwachten hoe een en ander
verloopt. Daarom stelt hij ook voor
om een identieke bepaling op te
nemen in de Wet op het basison–
derwijs en in de ISOVSO.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Het wordt nu wel verwarrend. Ik heb
ook gelezen over de wijziging in de
Wet op het cursorisch beroepson–
derwijs, maar daar werd niet
gesproken over artikel 51 a, maar
over artikel 75d. Ik heb bovendien
verwezen naar de wet over de bekos–
tiging, waarin onder andere in artikel
84 de mogelijkheid wordt gegeven
voor extra formatieplaatsen.

De heer Franssen (VVD): Ik heb
gesproken over artikel 51 a in de
WBO. U heeft gelijk, dat artikel is in
de afzonderlijke wetten anders
genummerd. Ik ben met het eerste
artikel in het wetsvoorstel begonnen
en dat heeft te maken met artikel
51 a van de WBO. Maar u heeft gelijk
dat het een andere nummering heeft
in ISOVSO en WBO.

De heer Hermes (CDA): Dan vraag
ik mij af of het in de WVO nu gaat
om artikel 84 of om artikel 75d.

Staatssecretaris Wallage:
Voorzitter! Volgens mij is de
verwijzing naar artikel 75d WVO
juist, want dat stond model voor wat
nu wordt voorgesteld. Overigens zijn
de parallelartikelen de artikelen 51 a
WVO c.q. 59a ISOVSO.

De heer Franssen (VVD): In die
volgorde heb ik een en ander ook in
eerste termijn besproken, maar ik
wilde wat tijd besparen en heb alleen
het eerste artikel van de WBO
genoemd. Maar goed, je kunt de
hele reeks opsommen.

Staatssecretaris Wallage: U had
buiten de heer Hermes gerekend.

De heer Hermes (CDA): Maar dit
klopt niet.

De heer Franssen (VVD): Als de
staatssecretaris daar straks op
ingaat, kan ik nu mijn betoog
vervolgen.

Voorzitter! Ik wil de staatssecre–
taris op zichzelf wel enige ruimte
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bieden om met de werking van dat
artikel ervaringen op te doen, maar
aan de andere kant vind ik dat deze
formulering een grote opening voor
bestuursbesluiten geeft, waarbij de
controle van de Kamer buiten–
gewoon magertjes is geregeld. Ik
vraag de staatssecretans of hij
bereid is om de Kamer erover te
informeren als hij van die artikelen
gebruik gaat maken. Dit loopt
enigszins parallel met wat er met
artikel 7 van de WOV gebeurt. Als de
staatssecretaris op dat punt beslis–
singen neemt, meldt hij die aan de
Kamer. Dan kunnen wij zo nodig
daarover met hem in discussie
treden.

De staatssecretaris heeft schrif–
telijk antwoord gegeven op een
vraag over de centrale dienst. Daarin
staat dat een centrale dienst geen
instelling mag zijn die op het maken
van winst is gericht. Dat is verboden.
Maar er staat in hetzelfde antwoord
ook dat het marktgericht opereren
van een centrale dienst niet is
verboden. Integendeel, dat wordt
zelfs bevorderd. Maar wat precies
het onderscheid tussen die twee is,
is mij uit het antwoord niet duidelijk.
Ik wil daar graag duidehjkheid over
hebben. Op zichzelf vind ik het
maken van winst niet "vies", ook niet
voor zo'n centrale dienst, mits de
middelen die daarmee worden
verkregen maar worden aangewend
ten behoeve van de hoofddoel–
stelling van het instituut, namelijk
het verzorgen van kwalitatief goed
onderwijs. Dan zul je daarin een
zeker midden moeten vinden.
Misschien wil de staatssecretaris
daarop reageren.

Staatssecretaris Wallage: Daarmee
verzet ook u zich tegen een commer–
cieel karakter van de dienst, in die
zin dat derden inkomens verwerven
uit die diensten en dat die inkomens
vervolgens niet ten goede komen
aan de kwaliteit van het onderwijs.

De heer Franssen (VVD): Exact.

Staatssecretaris Wallage Dan zijn
wij het eens.

De heer Franssen (VVD). Maar dat
onderscheid kan ik niet uit uw
antwoord destilleren. Daarom vraag
ik om een precisering.

Dan kom ik bij mijn amendement
op het punt van de centrale diensten

en de contacten. Ik ben voor een
soepele regeling. Ik wil dus best
enige ruimte in de uitleg van het
amendement proberen te vinden,
waardoor bevorderd wordt dat de
rijksoverheid op een soepele manier
contacten met betrokkenen kan
onderhouden. Ik wil echter niet heen
om het gegeven dat er een primaire
verantwoordelijkheidslijn ligt tussen
de school en de stichting die de
centrale diensten in stand houdt. Ik
vind dat die verantwoordelijkheids–
lijnen wel degelijk dienen te bhjven
lopen tussen de school als bevoegd
gezag en de overheid. Dat in die
constructie een soepele oplossing
wordt gevonden om de contacten in
de praktijk te vergemakkelijken, vind
ik prima. Maar zoals de tekst van de
wet nu luidt, wordt er precies de
andere kant op geredeneerd. Ik wil
dus liever de formele verantwoorde–
lijkheidslijn helder trekken en tegelij–
kertijd in de uitvoering zoeken naar
een zo simpel en effectief mogelijke
bestuurspraktijk. Ik geloof dat mijn
amendement en de aanvulling van de
staatssecretaris over de wijze
waarop het in de praktijk zou kunnen
lopen, elkaar niet hoeven te bijten.

Voorzitter! Ik kom bij de admini–
stratiekantoren. Ik ben de staatsse–
cretaris erkentelijk voor de opening
die hij heeft willen bieden om hier
nader onderzoek naar te doen. Ik
weet niet of het contact hierover met
de besturenorganisaties van meet af
aan zo soepel zal verlopen. Het
antwoord van de staatssecretaris
tendeerde een beetje naar: ik wil er
wel iets aan doen, maar wil er ook
geen grote heisa met de dames en
heren over krijgen. Ik registreer dit.
Ik ben hier ook niet op uit. Als dit er
echter toe leidt dat er straks iets aan
ons wordt gepresenteerd waar weer
een aantal vragen uit naar voren
komen, dan heb ik wel mijn twijfels.
Je kunt het dan beter meteen goed
doen, waardoor de discussie zuiver
en fair kan worden gevoerd dan dat
je - om de kool en de geit te sparen
- iets op tafel legt wat later opnieuw
tot discussie leidt.

Voorzitter! Ik kom bij de
commissie van beroep. Ik ben het
niet eens met wat de staatssecretaris
heeft gezegd over mijn amendement.
Ik ga uit van gelijkberechtiging ten
aanzien van het bijzonder onderwijs
en het openbaar onderwijs, als het
om de bescherming van de rechts–
positie van het personeel gaat. Ik kan

mij de redenering van de staatsse–
cretaris best voorstellen, omdat het
op zichzelf ondermijnend kan werken
voor de bestuursaanstelling als al te
zeer van beroepen wordt uitgegaan.
Ik vind het daarom veel logischer dat
je dan zegt: dan bevorder ik een
wijziging van de Ambtenarenwet.
Hoewel ik mij voor kan stellen dat de
positie van de mensen bij het
openbaar onderwijs in de relatie met
de ambtenarenrechter op een aantal
punten verschilt van die van het
personeel bij het bijzonder onderwijs
in de richting van de commissies van
beroep, kan dit volgens mij niet gaan
om het hebben van een aantal
formele rechten. Dit kan wel te
maken hebben met de verschillende
positie waarin zij geplaatst zijn ten
opzichte van hun bevoegd gezag. Ik
zal mij tussen nu en de stemming
nog nader beraden en bezien welke
lijn ik uiteindelijk zal kiezen. Ik zal
misschien het amendement
aanvullen of veranderen in die zin dat
ik een wijziging op het punt van de
Ambtenarenwet voor zal stellen,
maar gelijkberechtiging is mijn
vertrekpunt.

Ik vind de benadering van de
staatssecretaris ook wat
merkwaardig in verhouding tot zijn
commentaar op het amendement
van de collegae over het speciaal
onderwijs. Hij was zeer stellig in zijn
kritiek op mijn amendement, terwijl
hij aan de collegae van CDA en PvdA
een heroverweging vroeg ten
aanzien van hun amendement op de
bestuursaanstelling in het speciaal
onderwijs. Het amendement van de
collegae van de regeringspartijen
betekent eerder dat het fenomeen
van de bestuursaanstelling in zijn
omvang wordt ingeperkt, terwijl mijn
amendement kan betekenen dat
beroepen worden aangetekend tegen
een in zichzelf complete bestuurs–
aanstelling. Dat vind ik niet treffend
in de verhouding.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Met dit laatste ben ik het
niet eens. Ik heb ook in eerste
termijn bij interruptie al gezegd dat
juist de kwestie van de beroepspro–
cedures betekent dat je voor elk
besluit met betrekking tot een
bestuursaanstelling hele toestanden
kunt krijgen.

De heer Franssen (VVD): Kunt
krijgen, als je niet goed overlegt.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
heer Franssen zei dat hij eventueel
overwoog om het amendement om
te draaien, door te stellen dat de
gang naar de ambtenarenrechter niet
meer aan de orde zou kunnen zijn.
Volgens mij is het zo dat je dat niet
via deze wet kan regelen maar dat je
dan naar andere regelingen toe
moet.

De heer Franssen (VVD): Bij mijn
weten is het op zichzelf mogelijk om
een amendement te maken onder
een nieuw kopje. Er staan hier heel
veel wetten in genoemd: WBO,
ISOVSO, WVO, Wet op het leerling–
wezen, Experimentenwet onderwijs.
Ik kan hier de Ambtenarenwet aan
toevoegen. Voorgesteld wordt een
wijziging aan te brengen in artikel
zoveel van die wet. Dat is op zichzelf
mogelijk.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
vind het wel een mooi voorbeeld van
onverkokerd beleid, maar het lijkt mij
nogal vergaand, eerlijk gezegd.

De heer Franssen (VVD): Dat het
vergaand is, betwijfel ik. Het is net
zo vergaand of minder vergaand als
de regeling die nu niet wordt voorge–
steld ten aanzien van het personeel
van het bijzonder onderwijs. Er wordt
een ongelijke situatie gecreëerd. Ik
breng deze variant ook in om daarop
in het gemeen overleg met de
regering een reactie te krijgen. In de
finale afweging kunnen wij dan
beoordelen wat ons te doen staat.
Voor mij weegt zwaar, ondanks dat
er een discussie gevoerd zal worden
over de kringenrechtspraak, de
gelijke berechtiging van het
personeel in beide situaties.

Voorzitter! Ik rond af met een
opmerking over het dekanaat. Ik heb
de aandrang om dezelfde opmerking
te maken die collega Hermes heeft
gemaakt over de formatieruimte. Het
gaat daarbij om de taakuren die voor
het dekanaat beschikbaar zijn. In
feite zijn die taakuren tot nu toe
bedoeld geweest om een leraar die
in het bijzonder belangstelling heeft
of scholing heeft gevolgd voor het
dekanaat, de mogelijkheid te bieden
om die functie uit te oefenen.
Aanvaarding van het amendement
van mevrouw Netelenbos zal onge–
twijfeld betekenen dat er voor een
route wordt gekozen die verzelfstan–
diging van die functie met zich

brengt. Zeker op de weg naar grote
scholen zal dat vroeg of laat het
gevolg zijn. Er is naar mijn mening
ook veel voor te zeggen om die route
nader te onderzoeken. Mocht uit de
te voeren discussie over de tweede
fase voortvloeien dat in de toekomst
meer druk wordt gelegd op het echt
werk maken van de aansluiting van
de tweede fase HAVO/VWO op
HBO/WO, dan zal dat voor het
dekanaat een verzwaring van de
functie met zich moeten brengen,
omdat de voorlichting aan leerlingen
in de bovenbouw van HAVO/VWO
dan anders en intensiever moet
worden. Het uitvloeisel van de
gedachten die in het rapport van de
commissie-Rauwenhoff zijn
neergelegd, nodigt ook uit om op dat
punt werk te maken.

Ik ben het op zichzelf met de
principiële lijn achter het
amendement eens. Ik zie daar in de
toekomst een verzelfstandiging van
de functie uit voortvloeien, ook al
kan die onder omstandigheden in
combinatie met de leraarsfunctie
worden uitgevoerd, evenals het nu
mogelijk is om bijvoorbeeld een
directiefunctie te combineren met
het geven van lessen, maar ook dat
zal in de toekomst wellicht tot
nadere wijzigingen leiden.

De staatssecretaris heeft naar
voren gebracht dat het amendement
wel aardig is, maar overbodig. Op
zichzelf heeft hij daarin met de tekst
van de wet in de hand, wellicht
gehjk Maar ik kijk ook naar de
totstandkomingsgeschiedenis van dit
wetsvoorstel. De staatssecretaris
had in het aanvankelijke voorstel een
bepaling opgenomen - ik blijf er
even buiten of dat in de tekst van de
wet was of in de memorie van
toelichting - waarin hij de
mogelijkheid van het dekanaat in de
centrale dienst expliciet noemde. Het
commentaar van de organisaties
heeft ertoe geleid dat hij dat pad
heeft verlaten. Daarmee is er ten
minste enige twijfel ontstaan,
misschien niet bij de staatssecretaris
en bij mij, maar wel in het gehele
wetgevingsgeschiedenistraject. Om
die reden meen ik er goed aan te
doen, vast te houden aan het
amendement en het toch in
stemming te laten komen Het is
goed dat de wetgever expliciet
neerlegt dat het een mogelijkheid is.
Ik zal ook niet nalaten, te blijven
uitdragen dat bevorderd moet

worden dat het die richting opgaat,
ter wille van de versteviging van de
dekanaatsfunctie, zowel als functie
als binnen het totale reilen en zeilen
van de school.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! In het algemeen is het feit
dat er veel amendementen zijn
ingediend en er wellicht ook een
aantal worden ingetrokken, op
zichzelf heel goed. Dat scherpt de
discussie aan, ook door de wijze
waarop men op de amendementen
reageert. Ik vind het dus positief dat
die amendementen zijn ingediend.
Dat wil niet zeggen dat ik het met al
die amendementen eens ben, maar
je gaat er wel scherper door
nadenken.

Onze algemene lijn ten aanzien
van de amendementen die
overblijven, is dat wij zoveel mogelijk
ruimte aan het formatiebudget–
systeem zouden willen geven. Wij
willen zo min mogelijk inperkingen.
Dat geldt dus ook voor de dingen die
niet per se in de wet geregeld
hoeven te worden. Ik noem bijvoor–
beeld de amendementen inzake het
dekanaat. Natuurlijk vinden wij de
inhoud van het dekanaat buiten–
gewoon belangrijk, maar dat neemt
niet weg dat je je moet afvragen of
het op dit moment zo verschrikkelijk
belangrijk en zinnig is om het zo te
regelen. De heer Franssen zegt dat
het over enige tijd meer inhoud zou
moeten krijgen. Dat is dan volgens
mij het moment om daarmee bezig
te zijn. Je moet pas iets regelen
wanneer het daadwerkelijk nodig is.

Voorzitter! Ik wil een paar opmer–
kingen maken. Ik wil allereerst iets
zeggen over de doordecentralisatie
van het decentraal overleg naar de
personeelsgeleding van de medezeg–
genschapsraad. Ik ben het ten
aanzien van die situatie geheel en al
met de staatssecretaris eens, met
name op het punt dat men, waar
sprake is decentraal georganiseerd
overleg, niet zou willen doordecen–
traliseren wanneer het naar het
totaal van de medezeggen–
schapsraad zou moeten gaan. Ik zou
het plezierig vinden als de onderte–
kenaars dat amendement zouden
intrekken. Volgens mij gaat men
daarin echt een verkeerd pad op.
Juist die decentralisatie is zo buiten–
gewoon interessant. Die zou ik daar
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niet zomaar voor willen opgeven.
Een tweede punt heeft betrekking

op de kwestie van de administratie–
kantoren. De staatssecretaris heeft
op dat punt een boeiende toezegging
gedaan. Toen hij dat deed, dacht ik:
het zou leuk zijn als mevrouw
Netelenbos haar amendement introk.
Dat deed zij ook. Daarvoor heb ik
veel waardering. Zij was immers
degene die daardoor het hele zaakje
naar boven heeft gebracht. Dat is het
goede van de werking van een
amendement dat je uiteindelijk weer
intrekt. Het is goed voor de
discussie.

Ik kom te spreken over het
amendement van de heer Franssen
op stuk nr. 23. Daarin is sprake van
een formele regeling dat alleen het
bevoegd gezag de minister infor–
matie verschaft, en dat de centrale
dienst dat niet mag doen. Ik denk dat
hij daarin volstrekt gelijk heeft. Ik zal
graag voor dat amendement
stemmen omdat je, als je een
bevoegd gezag hebt, niet de situatie
moet creëren dat je daar, formeel
gesproken, omheen kunt. Informeel
kan er een heleboel, maar dan kan
een ieder die iets gedaan heeft
waarmee het bevoegd gezag het niet
eens is, ook op zijn vingers worden
getikt.

Er heeft naar aanleiding van het
amendement op stuk nr. 21 van de
heer Hermes een discussie plaatsge–
vonden over delegatie, mandaat en
dat soort verschilpunten. Wij hebben
in de fractie en met mensen van
buiten doorgediscussieerd over de
wijze waarop je daar tegenaan moet
kijken. Het hangt af van de nota van
wijziging van de staatssecretaris. Ik
heb mij in die discussies toch redelij–
kerwijs laten overtuigen door het
punt, dat het het meest wezenlijk is
dat je als bevoegd gezag in feite niet
de totale inhoud van de taak en de
totale verantwoordelijkheid daarvoor
aan een ondergeschikte kunt
overdragen. Het zit in die verhou–
dingen van de ondergeschiktheid,
omdat je anders een dubbele positie
krijgt, een onhelder bestuur, voor
diegenen die verantwoording willen
vragen aan het bevoegd gezag. Dan
is het niet duidelijk of het bevoegd
gezag daar daadwerkelijk verant–
woordelijk voor is of dat de centrale
directie die verantwoordelijkheid
inmiddels heeft.

Staatssecretaris Wallage De nota

van wijziging is wel ingediend, maar
mevrouw Versnel beschikt er niet
over. Ik zal de tekst ervan voorlezen.
"Het bevoegd gezag van een school
als bedoeld in artikel 32a, eerste lid,
kan bepalen, dat hem bij wettelijk
voorschrift toekomende taken en
bevoegdheden onder verantwoorde–
lijkheid van het bevoegd gezag
worden uitgeoefend door de centrale
directie." Dat lijkt mij exact aan te
sluiten bij de randvoorwaarden die
mevrouw Versnel zoëven beschreef.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Zo op het oor klinkt het naar manda–
tering. Dan is een heleboel kou uit de
lucht.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de onderwijsinhoudelijke positio–
nering van een centrale directie. Hoe
kan een centrale directie voorkomen
los van het lesboerenwerk te
geraken? Hierop antwoordde de
staatssecretaris, dat een bevoegd
gezag periodiek overleg, lerarenver–
gaderingen, vaksecties, het
begeleiden van docenten, het
bijwonen van nieuwe periodieke
evaluatiemomenten kan
voorschrijven. Dat lijken mij
prachtige dingen, maar dat is een
kwestie van een algemeen goed
personeelsbeleid. Ik vraag mij af, of
een dergelijke centrale directie wel
gewenst is. Wij zien het iets minder
zitten, vooral wanneer de staatsse–
cretaris spreekt over extra geld. Er is
al een discussie over op grond van
welke artikelen geweest. De vorige
keer heb ik het punt ook aan de orde
gesteld. In het formatiebudget–
systeem zit een eigen werking,
waarbij men het gewicht van een
directie van een school zelf zal
moeten bepalen. Er moet geen
premie op het ontstaan van centrale
directies staan.

Voorzitter! Ik wil op dit punt een
motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat in het formatie–
budgetsysteem hogere schalen voor
een (centrale) directie door het
schoolbestuur uit het reguliere

formatiebudget dienen te worden
opgebracht;

verzoekt de regering niet over te
gaan tot het toekennen van extra
formatierekeneenheden voor een
centrale directie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Versnel–
Schmitz. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (22467).

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Op welk artikel dit slaat, is nog even
een spannende vraag. Wij vinden,
dat hiertoe niet moet worden
overgegaan, gezien de intrinsieke
werking van het formatiebudget–
systeem.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Wij
hebben hierover de vorige keer al
een forse discussie gehad. Mevrouw
Versnel is geen voorstander van
centrale directies. Als de overheid
een erkenning wil geven aan brede,
complexe scholengemeenschappen
en daarvoor formatieve ruimte ter
beschikking stelt, rijst de vraag wat
mevrouw Versnel hierop tegen heeft.
Een brede scholengemeenschap is
een buitengewoon complexe organi–
satie. Je hebt te maken met keuze–
vakken, groepsgrootte, verschillende
niveaus en differentiatie. Waarom
zou je het op voorhand die scholen
zo moeilijk willen maken om te
kiezen voor een centrale directie, als
het onder de gegeven omstandig–
heden verstandig is?

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
De tekst van de eerste overweging
komt letterlijk uit de nota naar
aanleiding van het eindverslag. Dat is
niet voor niets, omdat het formatle–
budgetsysteem in zichzelf dat geld
genereert. Dat is uitdrukkelijk de
bedoeling. Ik vind, dat een bevoegd
gezag zijn eigen afweging moet
kunnen maken, zonder geholpen te
worden door lokkertjes en zonder het
voorhouden van een worst. Aan de
hand van de onderwijskundige
inhoud moet kunnen worden
bekeken, of men een grote complexe
organisatie of een minder grote wil.
Die mogelijkheid zou een bevoegd
gezag moeten kunnen overwegen,
zonder lokkertjes van buitenaf.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Volgens mij loopt nu alles door
elkaar. Als er sprake is van een brede
scholengemeenschap in de juiste zin
van het woord, dus met l-onderwijs,
met VBO en bij wijze van spreken
met een gymnasiumstroom, dan is
het inzetten van de
formatie-eenheden een complexe
zaak, want er rnoeten allerlei
groepen gevormd worden. Dat weet
u ook. Waarom zou je dan zo'n
discussie belasten met de vraag of er
een grotere groepsgrootte voor de
l-leerlingen zou moeten worden
ingesteld of dat er een goed functio–
nerende centrale directie zou moeten
worden ingesteld? Waarom zou je
dat op voorhand op schoolniveau
laten doen? Dat snap ik gewoon niet.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
l-leerlingen hebben natuurlijk hun
eigen formatiesysteem, maar het
gaat erom dat u premies wilt geven
aan de grote, complexe school met
een centrale directie. Wij hebben
daarentegen het idee dat het
helemaal niet zo zou moeten. Het
verschil van mening is volstrekt
duidelijk.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Er is
een grote, complexe school en er is
een centrale directie, daar gaan wij
van uit.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Daar gaat ü van uit!

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Nee,
die zijn er soms. U gaat ervan uit dat
men het maar moet uitzoeken en het
zal u bij wijze van spreken worst ook
worst zijn als men problemen met de
formatie krijgt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Nee, dat is niet zo! Mijn redenering
is dat een grote school zoveel meer
mogelijkheden heeft om zelf de
gelden te genereren, met name
omdat het formatiebudgetsysteem
extra mogelijkheden geeft. Het is
niet zinnig om dit zomaar te doen. Er
zitten immers ondergrenzen aan,
zoals de staatssecretaris ook in de
laatste schriftelijke beantwoording
heeft aangegeven, maar het totale
bedrag dat hij ervoor neerzet, zullen
niet al die ingewikkelde scholen van
mevrouw Netelenbos op gelijke wijze
kunnen worden bediend. Dat zal
volstrekt niet aan de orde zijn. Zoals

mevrouw Netelenbos het bedoelt,
wordt aan bepaalde formaties en
bepaalde breedtes die premie
voorgehouden. Dat is niet goed. Het
is wel goed als er op onderwijs–
kundige argumenten wordt besloten
tot het vormen van een al dan niet
brede en al dan niet complexe
school. Daar gaat het om en niet om
de financiële toedeling daarbij.

D

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ten eerste ga ik in op
de discussie met de heer Schutte
over de vraag hoe erg het is om iets
moois twee keer te zeggen, namelijk
om de grondwettelijke opdracht nog
eens expliciet te maken. Mijn
argument klonk een beetje formeel,
misschien zelfs wat formalistisch. Ik
bedoelde te zeggen dat ik niet zoveel
aanleiding zie in de materie zelf. De
commissies worden samengesteld
zoals de heer Schutte aangaf. Ik ga
ervan uit dat het bijzondere gezag–
sorgaan niet akkoord zal gaan met
de aanwijzing van een voorzitter, die
immers met de ander twee van de
drie stemmen heeft, als die niet
bereid zou zijn, op dit uiterst
gevoelige punt naar het oordeel van
het bestuur correct op te treden. Ik
ga er dus mderdaad van uit dat in de
procedure al een waarborg zit, zodat
je niet een extra randvoorwaarde in
de wet behoeft te formuleren. Ik heb
tegen die formulering geen
bezwaren, omdat het de bedoeling is
dat het zo loopt. Het is een grond–
wettelijke opdracht. Als het meer
vertrouwen in het wettelijk kader
geeft als dat nog eens expliciet
aangegeven wordt, dan laat ik het
oordeel daarover graag aan de
Kamer.

De heer Hermes heeft gesproken
over het vervangingsfonds. Alle nu
lopende ziektegevallen die in de
zomer doorlopen, zullen worden
vergoed. Daarvoor is een voorziening
getroffen. De nieuwe regeling voor
het vervangingsfonds zal tijdig voor
het nieuwe schooljaar bekend zijn
gemaakt. De scholen behoeven nu
immers nog niet hun ziektegevallen
in het volgend schooljaar te plannen,
in tegenstelling tot de formatie. Ik zie
dus geen aanleiding om die sombere
berichten te onderschrijven. Ik ga
ervan uit dat het vervangingsfonds in
staat is om op een adequate manier
en op een tijdige manier in die

behoefte te voorzien.
Het is inderdaad waar dat geen

aparte evaluatie van die korting van
9% heeft plaatsgevonden. Die
omissie is terecht door de heer
Hermes geconstateerd. Er is
overigens wel een relatie met de
gewogen leerlingen. Die 9% wordt
immers toegepast op de gewogen
leerlingen. Dat is voor mij aanleiding
om te zeggen dat wij met het rapport
van de commissie-Van Kemenade op
tafel dat aspect nog eens moeten
bezien. In zekere zin krijgt de heer
Hermes dus via een omweg alsnog
zijn evaluatie, waarin niet was
voorzien. Ik dacht hem dus tegemoet
te komen op deze manier.

Behalve de heer Hermes sprak ook
de heer Franssen over de taakeen–
heden voor het schooldekanaat. Er
zijn al jarenlang taakeenhedenfor–
mules. De scholen halen daar een
deel uit voor hun schooldekanaat. Er
is geen normatieve onderbouwing
voor de diverse activiteiten die de
scholen met de taakeenheden
moeten verrichten. Het blijft dus een
zaak van de school.

Dan kom ik op een meer princi–
pieel punt. Heel zwart/wit geformu–
leerd: als de wetgever vindt dat er in
elke school een dekaan moet zijn en
dat de dekanenfunctie op een
bepaalde manier moet worden uitge–
oefend, moet dat in de wet worden
gezet en dan moet daarvoor in de
oormerking binnen het formatiebud–
getsysteem een voorziening worden
getroffen. Wij hebben daar niet voor
gekozen, omdat in de allereerste
plaats het dekanenwerk op verschil–
lende wijzen vorm kan krijgen, ook in
termen van verdeling van die functie
over verschillende leerkrachten. In
de tweede plaats moet de school
een afweging maken tussen de
verschillende specifieke taken die
aan leerkrachten worden toebedeeld.
Ik kan mij voorstellen dat de ene
school bijvoorbeeld leerplanontwik–
keling of onderwijskundige
begeleiding van collega's of het
begeleiden van jonge leerkrachten
een zwaardere prioriteit geeft dan
bijvoorbeeld de individuele
begeleiding van leerlingen.
Omgekeerd geldt hetzelfde. Met
andere woorden: die afweging in de
specifieke taken die onder het FBS
aan leerkrachten kunnen worden
toebedeeld, is typisch een zaak van
de school. Dat is de ene kant van de
medaille. De andere kant van de
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medaille is dat hier in de Kamer vrij
breed wordt geformuleerd dat het
schooldekanaat een belangrijke
functie is, dat de oriëntatie op school
en beroep in de basisvorming is
vastgelegd en dat het belangrijk is
dat daaraan op school goed vorm
wordt gegeven. Mijn benadermg is
om met de verkenning die ik
daarnaar zal doen, hoogstens stimu–
lerend te werken op de afweging
binnen de scholen, maar de invul–
oefening wel nadrukkelijk aan de
scholen over te laten, omdat het ook
een onderdeel is van het profiel. Ik
zou het niet gek vinden als sommige
scholen tegen ouders zouden
zeggen: stuur jullie kind naar onze
school, want wij besteden heel veel
van onze speelruimte onder het
formatiebudgetsysteem aan indivi–
duele leerlingbegeleiding. Een
andere school zou kunnen zeggen
dat zij haar ruimte op een andere
manier heeft ingezet, bijvoorbeeld in
de kwaliteitsmeting, omdat die
school dat weer belangrijk vindt. Die
verschillende accenten vormen juist
het zout in de pap van het decentra–
lisatiebeleid.

De heer Hermes heeft gesproken
over de overeenstemmingsvereiste,
ook in relatie tot het verzilveringsper–
centage. Zowel de heer Hermes als
ik kunnen argumenten klezen voor de
benadering die wij hebben gekozen.
Even voor de goede orde: bij de
bestuursaanstelling is voor een
zware verplichting in de wet
gekozen, omdat de bestuursaan–
stelling voor zittend personeel in
feite een wijziging is van de
grondslag waarop dat personeel is
aangesteld. Je bent onder een
bepaald regime binnengekomen en
je bestuur wil vervolgens van regime
veranderen. Dan is het niet onredelijk
dat dit alleen met instemming van de
betrokkenen mag. Voor een aantal
andere instrumenten geldt dat
weliswaar goed, open en reëel
overleg moet worden gevoerd, maar
dat het bestuur daar een eindaf–
weging kan maken, ook als de
betrokkenen het er niet mee eens
zijn. Dan zijn er dus vereisten gefor–
muleerd voor de wijze waarop je
overleg moet voeren, maar dat is
precies het verschil tussen instem–
mingsverplichting en het moeten
voeren van overleg dat op overeen–
stemming is gericht. Het gaat om
twee geheel verschillende zaken die
in de wet dan ook op verschillende

plaatsen afzonderlijk zijn
omschreven.

De heer Hermes (CDA): Ik ben het
met die categorieën eens, maar
onder welke categorie valt het verzil–
veringspercentage dan?

Staatssecretaris Wallage Daarvoor
geldt natuurhjk dat instemming niet
in strijd hoeft te zijn met overeen–
stemming. Dat is een apart punt dat
wij even goed in de gaten moeten
houden. De indeling van het
percentage in een categorie is zoals
die er staat.

De heer Hermes (CDA): Maar welke
categorie is het nu? Valt dat verzilve–
ringspercentage onder "op overeen–
stemming gericht" of moet er per se
overeenstemming zijn?

Staatssecretaris Wallage Nee,
daarover moet ook instemming zijn
verkregen. Dat is dus de zwaardere
categorie.

De heer Hermes (CDA): Had het
dan niet in de wet moeten staan?

Staatssecretaris Wallage: Dat is een
afweging, waarbij er hiervan is
uitgegaan dat de gekozen formu–
lermg in feite eenduidig is. Er kan
geen misverstand over bestaan hoe
wij dat hebben geregeld. Je kunt
beargumenteren dat je dit type eisen
apart moet regelen bij wet, maar het
is niet in strijd met de wet om het te
doen zoals wij het nu doen. Het is
een afweging. Ik zie dat het juridisch
geweten van de heer Hermes
opspeelt, mijnheer de voorzitter, en
dat zijn momenten waarop ik altijd
heel terughoudend antwoord. Er is
inhoudelijk evenwel geen verschil
van opvatting.

De heer Hermes (CDA): Inhoudelijk
heb ik geen problemen, want ik ben
het ermee eens dat er overeen–
stemming moet zijn. Het gaat mij
niet om de inhoudelijke benadering;
het gaat mij om de juridische
benadering.

Staatssecretans Wallage Mijnheer
de voorzitter! Ik stel voor, naar
aanleiding van de specifieke vraag
die de heer Hermes hier neerlegt,
dat onze wetgevingsjuristen zijn
vraag nog even secuur bezien.
Mocht het zo zijn dat bij nadere

afweging de wat zwaardere
invalshoek van de heer Hermes de
correcte lijkt, ook in onze ogen, dan
lijkt het mij verstandig dat wij dat
alsnog, voordat de stemmingen
plaatsvinden, proberen te regelen.
Daar zijn, zoals de heer Hermes
weet, twee methoden voor.

De heer Hermes (CDA): Heeft de
staatssecretaris nog iets over de
centrale regeling te melden, in die
zin dat men daar op decentraal
niveau van mag afwijken?

Staatssecretaris Wallage Ja, daar
kom ik nog aan toe.

Voorzitter! De heer Hermes heeft
gevraagd naar de mogelijkheid om
de aanspraak op wachtgelden te
beperken, namelijk of dat ook door
middel van premieheffing zou
kunnen. Ik vat het nu even kort
samen. Ik dacht dat ik dit schriftelijk
had meegenomen. Ik wijs erop dat
premieheffing niet in de plaats kan
komen van eigen wachtgeldbepa–
lingen, want ook bij premieheffing
moeten zo weinig mogelijk mensen
in het wachtgeld komen en moet de
premie zo laag mogelijk worden
gehouden. De afzonderlijke
verplichting om een oplossing te
zoeken, laat zich niet als het ware via
de premieheffing afdekken. Dat is
mijn positie.

Dan kom ik toe aan de opmer–
kingen die ook de andere geachte
afgevaardigden hebben gemaakt,
met betrekking tot het onderwerp
waar ik inmiddels een nota van
wijziging over heb ingediend. De
vraag is namelijk gesteld of dit nu
delegatie is of mandaat. Als ik strikt
argumenteer, moet ik zeggen dat het
een vorm van mandaatregelmg is. Ik
zou het willen noemen: geformali–
seerd en versterkt mandaat. Ik noem
dit zo, omdat de ruimte die hier
geboden wordt aan schoolbesturen,
vrij vergaand is. Een schoolbestuur
kan in het kader van deze formu–
lering een heel nadrukkelijke verant–
woordelijkheid bij de directie
neerleggen. Maar secuurder dan in
de oorspronkelijke versie is het nu zo
geformuleerd dat dit alles gebeurt
onder de eindverantwoordelijkheid
van het schoolbestuur. Dat was
overigens ook onze bedoeling, toen
wij het oorspronkelijke voorstel
indienden, maar het leek mij
verstandig om deze nota van
wijziging in te dienen, omdat het
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gaat om taken die van het schoolbe–
stuur zijn en die worden uitgeoefend
door de centrale directie onder
voorwaarden die door het schoolbe–
stuur worden geformuleerd.
Materieel laat dat dus een zeer ruime
mogelijkheid open, maar in formele
zin is de verantwoordelijkheidsver–
houding scherper geformuleerd. Het
is dus een vorm van geformaliseerd
en versterkt mandaat.

Mevrouw Netelenbos wees erop
dat in het MBO en het HBO de
formulering een slag anders is
gekozen. Dat is juist Oat is
overigens ook de reden waarom
oorspronkelijk de formulering was
gevolgd die bij MBO en HBO was
gekozen. Nu kun je in de lijn van de
heer Hermes redeneren dat dit ook
om andere schooltypen gaat, met
andere situaties, en dat het dus niet
zo erg is dat voor de overige scholen
in het voortgezet onderwijs dit op
deze wijze is aangepakt, maar dat
vind ik niet doorslaggevend. Wij
behandelen nu deze wet en de
Kamer komt hier tot een afweging. Ik
denk dat, als de discussie over het
voorontwerp van wet afgerond is en
er tot een conclusie is gekomen, er
misschien aanleiding bestaat om
opnieuw naar de wettelijke regimes
in die andere wetten te kijken. Dat
zou denkbaar zijn.

Dan kom ik toe aan de opmer–
kingen die zijn gemaakt over de
aanvullende middelen. De citaten
van de verschillende artikelen gingen
mij hier in ieder geval iets te snel. Ik
ben geïnformeerd, maar dit zou voor
anderen anders kunnen zijn. De
vraag was wat eigenlijk de grondslag
is voor de extra formatie voor de
centrale directie.

De heer Franssen (VVD): U kon op
grond van dat artikel aanvullende
informatie geven. In de stukken is
die bijvoorbeeld van de randgroep–
jongeren gegeven. Op zichzelf kan ik
mij voorstellen dat daar een wette–
lijke titel voor geboden moet worden.
De bestuursruimte die u in de wet
krijgt, is wel heel erg groot en ik heb
u gevraagd...

Staatssecretaris Wallage Daar kom
ik nog over te spreken. Ik was nu
even op zoek naar de discussie die ik
met de heer Hermes had over de
artikelen.

Mijn informatie is de volgende en
ik geef die op basis van hetgeen mij

Is aangereikt. Het is denkbaar dat
daar nog vergissingen in zitten maar
ik geloof het niet. De heer Hermes
vroeg wat nu de grondslag is voor de
extra formatie die ten behoeve van
een centrale directie kan worden
gegeven. De heer Hermes wees
daarbij op artikel 84. Zijn stelling
was dat het Formatiebesluit
uitsluitend verwijst naar artikel 82,
tweede lid, van de WVO in plaats
van tevens naar artikel 84, vierde lid,
van de WVO. In mijn opvatting is dat
niet juist. De aanhef van het Forma–
tiebesluit verwijst naar heel artikel
84, dus zowel naar lid 2 als naar lid
4. Het is mogelijk dat de heer
Hermes artikel 84 verwart met artikel
84a. Van dat laatste artikel wordt
namelijk wel alleen het tweede lid in
de aanhef van het Formatiebesluit
genoemd.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!
Mij interesseert het niet zo precies of
het nu het eerste, tweede of derde
lid van artikel 84 is. Het ging mij om
artikel 84 als grondslag en dat
betekent niet artikel 75d. Artikel 75d
functioneert ook en dat is gebeurd
via de Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs, maar die kan pas
op 1 augustus 1993 in werking
treden. Daarom is het goed om naar
artikel 84 te grijpen, dat ook een
mogelijkheid geeft om
formatie-eenheden te geven. De
grondslag moet dan ook gevonden
worden bij artikel 84 WVO en de
staatssecretaris mist op dit moment
eigenlijk artikel 75d, en dat laatste
artikel is te vergelijken met artikel
51 a van de WBO, de aanvullende
middelen.

Staatssecretaris Wallage: Het gaat
daarbij om de WCBO, titel D, waarin
de WCBO de WVO wijzigt. Daarvoor
verwijs ik naar onderdeel Q, waarin
na artikel 75c WVO een artikel 75d
WVO wordt ingevoegd.

De vraag van de heer Franssen
was meer van inhoudelijke aard. Hij
vroeg ons als wij die aanvullende
formatie gaan geven, of wij dit aan
de Kamer zullen melden. Ik zeg dat
toe, zij het dat wij dat niet in
incidentele gevallen zullen doen,
maar dat wij een moment zullen
kiezen waarop wij een overzicht
zullen geven van de wijze waarop wij
dat artikel hebben gehanteerd.

Dit is tevens een logisch moment
om de motie van mevrouw Versnel te

bespreken. Ik ontraad de Kamer
aanvaarding van die motie omdat de
vooronderstelling van die motie niet
juist is. In principe krijgen scholen
als ze een centrale directie invoeren
geen extra eenheden. Het hogere
functieniveau moet men zelf finan–
cieren uit de beschlkbare eenheden.
Maar voor een beperkte groep,
namehjk de volledig brede scholen
gemeenschap krijgt men compen–
satie vanwege de complexiteit. Hier
is niet zozeer de manier aan de orde
waarop je centrale directies
eventueel extra zou bekostigen of
faciliteren, want dat is gewoon
binnen het FBS een zaak van
afweging van de scholen. Hier is ons
stimuleringsbeleid voor brede
scholengemeenschappen aan de
orde. Daarvan heb ik gezegd, dat ik
op de plekken waar dat mogelijk is,
rekening zal houden met het feit dat
zo'n brede scholengemeenschap
voor een hele complexe taak staat.
Zo goed als ik in de bouw stimuleer
dat men een beetje voorrang krijgt
op scholen die voor minder
complexe huisvestingsvraagstukken
staan en zo goed als ik dat doe in de
investeringen, zo goed doe ik dat bij
het tot stand komen van centrale
directies. Daar hoeft men het niet
mee eens te zijn. Men kan van
mening zijn dat ik dat instrument in
het kader van het vernieuwingsbeleid
eigenlijk niet zou moeten inzetten. Ik
proef iets in die geest bij mevrouw
Versnel, en dat is een legitiem
standpunt waarmee ik het niet eens
ben. Maar er is volgens mij absoluut
geen reden om voor dit onderwerp
daarover een uitspraak te doen. Dan
zou ik voor willen stellen dat wij op
enig moment de gelegenheid zoeken
om met elkaar daarover te discus–
siëren. Dat moment komt vast wel
als ik u rapporteer over de mate van
succes of het gebrek aan succes van
de scholengemeenschapsvorming.
Daarbij komt ook de vraag aan de
orde welke instrumenten wij nog
meer kunnen inzetten of welke
instrumenten wij zouden moeten
intrekken. Ik besef dan dat ik bij die
gelegenheid van de fractie van D66
te horen krijg dat ik dit financiële
instrumentarium misschien niet zou
mogen inzetten. Maar ik zou het zeer
op prijs stellen wanneer uit dit debat
niet de indruk ontstond alsof er een
soort extra financiering van centrale
directies is. Die is er dus niet. Als
een school besluit om een centrale
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directie in te voeren, mag dat alleen
maar als het gaat om een complexe
organisatie. Uitsluitend centrale
directies van volledig brede scholen–
gemeenschappen worden in het
kader van het stimuleringsbeleid bij
de scholengemeenschappen extra
gefaciliteerd. Ik meen dus dat ook
om die reden aanvaarding van de
motie niet is aan te bevelen.

De heer Hermes heeft gesproken
over zijn amendement met
betrekking tot het bindend advies en
de bindende uitspraak. Ik vind nog
steeds, dat de tekst van de wet op
dat punt duidelijk genoeg is. De
wijziging die de heer Hermes
aanbrengt, probeert daaraan voor
mijn gevoel enigszins af te doen. Ik
heb echter geen principiële
bezwaren tegen de formulering,
omdat ook de heer Hermes in
tweede termijn nog eens heeft
bevestigd dat het niet zijn bedoeling
is, als het ware het bindend-advies–
karakter te ondermijnen, doch
slechts aan te geven dat dan nog wel
degelijk een beroepsgang mogelijk
moet zijn. Met andere woorden: hij
wil voorkomen dat de rechter als het
ware zichzelf niet bevoegd verklaart
door de formulering van de wet. Dat
is een argumentatie die ik kan
begrijpen. Ik laat het oordeel over dit
amendement aan de Kamer.

Mevrouw Netelenbos sprak in een
aanloop van een zin over 50 scholen
waarvoor de BD-gelden noodzakelijk
zijn. Dat is een misverstand. Bij de
geschillencommissie gingen wij
ervan uit dat naar een schaal van 50
scholen werd gezocht.

Ik kom nu bij het amendement
waarin gedecentraliseerd wordt naar
de hele medezeggenschapsraad in
plaats van naar de personeelsge–
leding. Ik zou mij er eenvoudig van
kunnen afmaken door tegen
mevrouw Netelenbos te zeggen: die
discussie moeten wij maar eens bij
de WMO voeren. Dat zou echter iets
te kort door de bocht zijn. Ik zou
daarover het volgende willen zeggen.
Ik houd nadrukkelijk staande dat het
amendement zoals het er ligt,
mateneel in leder geval zal
betekenen dat het gedecentraliseerd
overleg niet zal besluiten, zaken aan
het schoolniveau over te laten,
omdat zich dan andere partijen
mengen in het overleg tussen
werkgevers en werknemers. Dat doet
niemand die over arbeidsvoor–
waarden onderhandelt, ook niet in

het bedrijfsleven, ook niet bij de
overheid. ledere vakorganisatie zal
voorkomen dat zij met andere
partijen dan werkgevers en
werknemers aan tafel komt. Dat laat
onverlet dat wij hier te maken
hebben met een specifieke situatie,
namelijk dat allerlei vraagstukken van
arbeidsvoorwaardelijke aard kunnen
raken aan hetgeen men op school–
niveau schoolbeleid noemt. Het
wettelijk kader is helder. Als het
bevoegd gezag verplicht is, overleg
te voeren of zelfs voor een aantal
vraagstukken de instemming nodig
heeft van dé medezeggen–
schapsraad, blijft dat met deze
regeling van het DGO volledig intact.
Het is niet zo dat de decentralisatie–
mogelijkheid van het arbeidsvoor–
waardenoverleg bevoegdheden van
de medezeggenschapsraad aantast.
De personeelsgeleding krijgt er een
extra bevoegdheid. Die krijgt
namelijk de bevoegdheid om recht–
streeks met het bevoegd gezag te
onderhandelen over vraagstukken
van arbeidsvoorwaardeli jke aard. Dat
betekent dus dat daar geen sprake
kan zijn van strijdigheid. Om het
scherp op het netvlies te krijgen, zou
u eigenlijk de omgekeerde vraag
moeten stellen. Wat zou er gebeuren
als wij dit niet opnemen? Dan
zouden per definitie vraagstukken
van arbeidsvoorwaardelijke aard die
wel of uitsluitend een school raken,
toch in DGO verband worden
besproken. Ergo, dan zouden de
andere geledingen van de school ook
op geen enkele manier partij zijn. Nu
zetten wij één stap verder door te
zeggen: het kan iets zijn dat eigenlijk
slechts op één school speelt. Dan
kan men het overlaten aan het
schoolbestuur en de personeelsge–
leding. De medezeggenschapsraad
zou er in geen enkel opzicht aan te
pas komen als men dat als
werkgevers en werknemers bij zich
zou houden op het niveau van het
gedecentraliseerd overleg. Er is
vanuit de inhoud van de materie
geen enkele reden tot verbreding.

Nu wil ik de opmerking van
mevrouw Netelenbos wel zo
verstaan, dat zij zegt dat zij bij de
behandeling van de WMO nog wel
eens afzonderlijk de vraag besproken
willen hebben: kan het zijn dat
onderwerpen van arbeidsrechtelijke
aard een zodanige consequentie
hebben voor de gang van zaken op
school dat daarvoor afzonderlijk

overleg nodig is? Ik denk dat de
WMO dat volledig dekt. Volgens mij
kunnen er geen besluiten worden
genomen door de personeelsge–
leding in relatie tot het bestuur die
consequenties hebben voor ouders
en leerlingen, als het onderwerpen
betreft waar ouders en leerlingen op
grond van de WMO medezeggen–
schap over hebben. Het enige dat
kan gebeuren, is dat er afspraken
worden gemaakt tussen werkgevers
en werknemers, waarvan de
medezeggenschapsraad vervolgens
zegt: sorry, maar wij zijn ertegen dat
dit wordt ingevoerd; u kunt er wel
overeenstemming over hebben, maar
u hebt ook onze instemming nodig.
De WMO bepaalt dus precies op
welke terreinen welke geleding over
welk onderwerp welke zeggenschap
heeft.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Is dat
ook zo wanneer wat in deze wettekst
staat over de voorwaarden
waaronder dat overleg wordt
gedecentraliseerd naar schoolniveau
alle bepalingen in de WMO volledig
intact laat? Dan is de vraag: waarom
staat het zo in deze tekst?

Staatssecretaris Wallage Je staat
als werkgever en werknemer in het
gedecentraliseerd overleg voor de
afweging of je het zelf afdoet dan
wel of je het overlaat aan het school–
niveau. Dan is het logisch dat je
zegt: wij zijn bereid het over te laten
aan het schoolniveau, ervan
uitgaande dat of onder de
voorwaarde dat. Daarmee bewaak je
de samenhang tussen de arbeids–
voorwaarden op die ene school en
de arbeidsvoorwaarden op een
andere school. De reden waarom in
het gedecentraliseerd overleg de
partijen, werkgevers en werknemers,
bepalen onder welke voorwaarden
naar het schoolniveau wordt
gedecentraliseerd, is dat het hun
enige instrument is om te voorkomen
dat op schoolniveau afspraken
tussen werkgevers en werknemers
worden gemaakt die weer strijdig
zijn met het overall-beleid dat men
voor een groep scholen had
afgesproken. Dat is de bedoeling van
het woord "voorwaarden".

Mevrouw Netelenbos denkt dat het
woord "voorwaarden" slaat op zaken
die met het totale schoolbeleid te
maken hebben. De WMO behoort
partijen, ouders, leerlingen en
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medewerkers, te vrijwaren - dat doet
ze ook, maar dat moeten wij bij die
gelegenheid verder bespreken - van
het afnemen van bevoegdheden. De
bevoegdheden zijn geregeld in de
WMO. Door voorwaarden te stellen
kun je je bevoegdheden niet
uitbreiden. Het betekent dat je in
zekere zin ervoor zorgt dat partijen in
de meest decentrale zin niet
weglopen met de randvoorwaarden
die je voor een grotere groep
scholen had willen stellen. Dat is de
reden waarom het zo is geregeld.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik zou de staatssecretaris
willen vragen of de WMO zoals die
destijds kracht van wet heeft
gekregen ook niet bedoeld was voor
arbeidsvoorwaarden.

Staatssecretaris Wallage Dan zou
ik mij meer moeten verdiepen in de
wetsgeschiedenis dan nu zo uit mijn
hoofd mogelijk is.

De heer Hermes (CDA): Het gold als
equivalent van de ondernemings–
raden.

Staatssecretaris Wallage: Ik
herinner mij wel een hele discussie
over dat onderwerp, maar ik wijs
erop dat het bepaald niet de
bedoeling was een kader te
scheppen voor CAO-achtige
situaties. Onder de omstandigheden
dat de WMO werd gemaakt op dat
moment ging het natuurlijk om het
centraal overleg tussen de minister
en de onderwijsorganisaties.

De heer Hermes (CDA): Is de
staatssecretaris niet bang dat, als
het bestuur overeenstemming heeft
bereikt met de personeelsgeleding
over een bepaalde zaak en dat
vervolgens in de medezeggen–
schapsraad brengt, de ouders
eigenlijk geen been meer hebben om
op te staan? Er is al overeen–
stemming tussen de personeelsge–
leding en het bestuur.

Staatssecretaris Wallage: In het
systeem van het wetsvoorstel dat ik
hier verdedig, zal op het moment dat
het gedecentraliseerd overleg de
afspraken maakt helemaal geen
sprake zijn van een betrokkenheid
van anderen. Met andere woorden,
de vraag is niet of van iemand iets
wordt afgenomen. Neen, de vraag is

of wij bereid zijn het mogelijk te
maken overleg tussen werkgevers en
werknemers zo decentraai mogelijk
te voeren. Wij gebruiken daarvoor de
personeelsgeleding, omdat het een
heel voor de hand liggende repre–
sentatie is van de werknemerspartij
in arbeidsvoorwaardenoverleg.

De heer Hermes (CDA): En de vraag
die ik eerder heb gesteld in de
richting van mevrouw Netelenbos:
waarom niet een aparte personeels–
formatie gekozen?

Staatssecretaris Wallage: Dat is een
andere afweging. Die komt heel
uitvoerig terug bij de vraag of er
ondernemingsraad-achtige
constructies in het onderwijs moeten
komen. Wij hebben in de WMO
gekozen voor een constructie waarbij
de gemeenschappelijkheid - de
school is een werkgemeenschap van
alle betrokkenen - zoveel mogelijk
recht wordt gedaan. Er zijn echter
vraagstukken die een geleding
betreffen. In dit geval behoudt de
voltallige medezeggenschapsraad
zijn volledige bevoegdheid. Alleen
één geleding krijgt er een
bevoegdheid bij, namelijk daar waar
geen decentraal georganiseerd
overleg gevoerd behoeft te worden.
Daar kan dat overleg op school–
niveau worden gevoerd. Ik meen
daarom dat er echt geen aanleiding
is om dit amendement boven tafel te
houden. Ik zeg, ervan uitgaande dat
het amendement nu wordt
ingetrokken, graag toe dat bij de
behandeling van de WMO eventuele
strijdigheid tussen deze delegatiebe–
paling en de algehele bevoegdheden,
toegekend aan de medezeggen–
schapsraad, nog eens grondig zal
worden besproken. Van mijn kant zal
ik secuur de verschillende denkbare
casusposities laten doorlichten, om
te zien dat de zorg die in de Kamer
heeft geklonken, ten onrechte is.

De heer Franssen heeft een
opmerking gemaakt over het winst–
oogmerk van centrale diensten. Hij
zei dat winst niet vies is; als er winst
is, moet die wel ten goede van het
onderwijs komen. Daarmee bedekte
hij het vraagstuk volledig. Het is
zeker niet zo dat ik het verlenen van
diensten en het daaraan verdienen,
moreel van een bepaald oordeel
voorzie. ledere aannemer verdient
aan een school; iedere leverancier
van schoolboeken verdient aan een

school. Het gaat hier om taken die
direct te maken hebben met de
organisatie van de school zelf.
Daarvan is gezegd dat dat aspect
zich niet laat commercialiseren. Met
andere woorden: derden mogen daar
niet aan verdienen. Als er al zakelijk
wordt gewerkt, en er zijn
opbrengsten, moeten die inderdaad
ten goede komen van het onderwijs.
De winst moet zijn voor de schoolbe–
sturen, zodat teruggesluisd kan
worden naar de scholen. Daarover
zijn we het eens.

Over de 12-formatie zal ik rappor–
teren. Dat zal overigens niet
gebeuren in de rapportage over de
knelpuntencommissie, want dat is
een tijdelijke commissie die
gedurende dit jaar functioneert,
maar bi] de officiële evaluatie van
het FBS die ik heb toegezegd.

Geen misverstand: minister
Deetman heeft indertijd verdedigd
dat de invoering van het FBS
besparend was voor de rijksoverheid,
omdat dat zou leiden tot een plafond
aan het gebruik van de garantiere–
geling. Het zou geen bezumigmg op
schoolniveau zijn, maar het betekent
wel dat de rijksoverheid in de
meerjarenraming uit mag gaan van
een balk, en niet van een opgaande
lijn. Het verschil tussen die balk en
die opgaande lijn is ingeboekt als
een besparing. Dat is de oorspronke–
lijke inboeking geweest.

De heer Franssen (VVD): Die
besparing zou ook los van het FBS
zijn ontstaan. Wellicht via een
andere constructie, maar daaraan
kun je niet de conclusie verbinden
dat FBS een bezuiniging inhoudt.

Staatssecretaris Wallage: Buiten
deze zaal heb ik, op vragen vanuit
het onderwijs - waar volgens mij
iedereen denkt dat alles altijd een
bezuiniging is - geantwoord dat de
inboeking van deze opbrengst niet
betekent dat de schoien te kort
komen. Het FBS geeft een
instrument om efficiënt met de
garantieregeling om te gaan. Als we
dit niet hadden gedaan, hadden we
inderdaad een volumebeleid moeten
voeren in de garantieregeling. Nu
moet de school het beleid voeren op
dit terrein. Hoe efficiënter men dat
doet, hoe meer profijt men heeft
voor andere taken van de school.
Overigens zou het behoorlijk gecom–
pliceerd zijn geweest om dat op een
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andere manier te doen.
Wij hebben er nauwlettend op toe

gezien dat de volumes, beschikbaar
voor de scholen in onze begroting,
werden omgezet in formatiereken–
eenheden. In dat opzicht is vanaf het
moment van invoering gewoon met
de bestaande begroting richting
scholen gewerkt. Dat wil niet zeggen
dat, als je los daarvan een bezuini–
gingsmaatregel treft, die niet in
FBS-termen moet worden vertaald.
Ik wijs op een bezuiniging in de
kosten voor (para)medische voorzie–
ningen in het speciaal onderwijs,
waarbij ik een besparingsmaatregel
in de begroting voor het jaar 1992
heb genomen - geaccepteerd door
de Kamer - die natuurlijk is vertaald
in formatierekeneenheden. Maar dat
is geen bezuiniging die veroorzaakt
wordt door de invoering van het
FBS. Er komen overigens wel minder
middelen, maar dat was de
bedoeling, en daar hebben we ook
een goede argumentatie voor.

Dan de commissie van beroep en
het amendement dat de heer
Franssen daarover heeft ingediend.
Ik begnjp zijn standpunt wel. De heer
Franssen wil dat de individuele
werknemer in het bijzonder
onderwijs ook een beroepsmoge–
lijkheid heeft, als het ware op
dezelfde manier. Toch verdedig ik
het feit, dat wij het niet zo hebben
geregeld, dat een schoolbestuur in
het bijzonder onderwijs ook op
andere terreinen een eigenstandige
voorziening treft. Wij hebben hier
bijvoorbeeld de kringrechtspraak
getroffen. Als de Kamer daarvan af
wil, dan vereist dat afzonderlijke
afweging. In lijn daarmee zou dan tot
een afzonderlijke regeling kunnen
worden gekomen. Nu die regimes
niet parallel lopen en een eigen
karakter hebben, is het verdedigbaar
om de bestuursaanstelling de
maximale impuls te geven en om het
amendement van de heer Franssen
niet te aanvaarden. Dat lijkt mij
precies de afweging die moet
worden gemaakt Ik laat die graag
aan de Kamer over.

Ik deel de opvatting van mevrouw
Versnel, dat de amendementen en
de gedachtenwisseling de gedachten
horen te scherpen. In dat opzicht
hebben wij dit wetsvoorstel zeer
grondig behandeld. De verschillende
principiële punten zijn goed belicht
Ik ben daar in ieder geval erkentelijk
voor Ik zou zelf, als het om het

dekanaat en om de bestuursaan–
stelling gaat - ik sta wat dat betreft
dicht bij mevrouw Versnel - een
maximum aan ruimte creëren. Het
onderwijs is verslaafd aan centrale
regelgeving, aan indicaties vanuit
Den Haag, aan modellen en aan
formatieve onderbouwing. Dat is
echt waar. Het is opvallend, nu wij
de wissel nemen, dat elke keer nog
een laatste shot van hetgeen
waaraan men verslaafd is, moet
worden toegediend. In dat opzicht
vraagt de ontwenningskuur die het
Nederlandse onderwijs ondergaat als
het om regelgeving gaat, om terug–
houdendheid van de kant van de
regering en de Kamer. Wij moeten
elkaar daarin stimuleren. In dat
opzicht heb ik een enkel
amendement inderdaad kritisch
bejegend, omdat ik dat toch als
"dichtregelen" zag, waar het niet
nodig was.

Op het punt van het speciaal
onderwijs gaat het om een heel
beperkt aantal plekken. Het zou mij
liever zijn geweest, als ook dat niet
was uitgesproken in de Kamer. Het
punt van de heer Franssen heeft in
zekere mate ook weer betrekking op
een begrenzing van de vrijheid van
schoolbesturen. Het zijn allemaal
afzonderlijke afwegingen. Het zou
mij wat waard zijn, als de Kamer zou
zeggen: laten wij eens beginnen met
een maximale vrijheid. Mijn ervaring
is echter, dat een wet altijd iets
gedetailleerder uit de kamerbehan–
deling komt, dan die erin gaat. Dat
zal ook in dit geval wel onvermijdelijk
zijn.

De heer Hermes (CDA): Maar het is
wel consistent met wat de Kamer in
het verleden heeft besloten.

Staatssecretaris Wallage Zij het,
dat ik de heer Hermes eraan wil
herinneren, dat tussen 1984 en nu
met name de besturingsfilosofie en
de rol van schoolbesturen nogal ten
principale in een ander licht zijn
geplaatst. Daar komt het
wetsvoorstel ook uit voort. Ik vind
dat de terugverwijzing naar 1984
ook een andere argumentatie
toelaat.

De heer Franssen (VVD): Ik sluit mij
daar graag bij aan, want de heer
Hermes heeft mij herinnerd aan mijn
medeondertekening destijds van een
amendement bij de Invoeringswet

Wet op het speciaal onderwijs. Sinds
1984 en nu zijn acht jaar verstreken.
Er is inderdaad wel wat veranderd.

Staatssecretaris Wallage: Dan nog
even het amendement over de infor–
matieplicht van schoolbesturen. Ik
zal laten bekijken of het technisch
denkbaar is dat je, met instand–
houding van de directe informatielijn,
de verantwoordelijkheid daarvoor
van het bevoegd gezag ook nog
inbrengt. Luisterend naar de heer
Franssen, kwam mij dat in de geest.
Hij vindt het op zichzelf niet erg, dat
de diensten rechtstreeks informeren
aan de minister, maar de verant–
woordelijkheid voor de informatie ligt
bij het bevoegd gezag, zegt hij. Dat
kan op de manier, zoals de heer
Franssen het in zijn amendement
neerlegt. Ik acht het niet ondenkbaar
- ik wil er nog even over nadenken -
dat er een formulering is te vinden,
die het de minister mogelijk maakt
om die informatie wel degelijk bij de
betrokkenen op te vragen, terwijl
tegelijkertijd wordt geëist, dat wordt
geregeld dat dit niet gebeurt zonder
instemming van het bevoegd gezag.
Daarover zal nog contact worden
opgenomen met de heer Franssen.

De heer Franssen (VVD): Als de
staatssecretaris een nota van wijzi–
gingen indient, waarmee het
amendement materieel wordt
overgenomen, heb ik daar geen
probieem mee.

Staatssecretaris Wallage: Dat neem
ik mee naar mijn vrolijke werkplek in
Zoetermeer.

Voorzitter! Tot slot ga ik in op de
opmerking van mevrouw Versnel
over de terughoudendheid bij die
centrale directie. Zoals zij zei is die
terughoudendheid gebaseerd op
onderwijskundige gronden. Ook de
heer Hermes heeft daar opmer–
kingen over gemaakt. Ook ik heb
natuurlijk in de afgelopen jaren
intensief contact gekregen met veel
schoolleiders, ook van wat grotere
scholen. Er is een type onderwijs–
kundig management ontstaan waar
ik veel respect voor heb, maar dat
niet alleen. Ik vind dat wij er in
termen van wetgeving geleidelijkaan
enig vertrouwen aan mogen geven.
De manager waar ik op doel, wil aan
de ene kant zakelijk met zijn
middelen omgaan, heeft wel degelijk
een heel directe wisselwerking met
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zijn mensen - staat in zekere zin ook
tussen zijn mensen in - en wil daar
ook verantwoordelijkheid voor
dragen. Om het scherp te formu–
leren, de schoolleider waar wij heel
lang mee te maken hadden, zei bij
allerlei discussiepunten die vanuit de
organisatie naar voren werden
gebracht: dat kan niet, want daar
geldt een bepaalde regel voor of dat
staat nu eenmaal in het rechtsposi–
tiereglement. Dus een belangrijk deel
van het verkeer tussen schoolleiding
en docenten is geformaliseerd
geraakt. Wij gaan nu toe naar een
fase, waarin schoolleidingen juist
vanuit het onderwijskundige profiel
en juist vanuit de pedagogische notie
van een school, in een meer profes–
sionele verhouding tot docenten
komen te staan. Ik zou het een
goede zaak vinden als de organisa–
tievorm die daaraan gegeven wordt
en de verantwoordelijkheid daarvoor,
ook in relatie tot schoolbesturen,
geleidelijkaan een ander accent
kreeg. De mensen die ik in de
praktijk tegenkom, kunnen dat ook
aan. Er ontstaat echt een slag
centrale directie dat een goede
impuls geeft aan de onderwijs–
kundige dialoog met de
medewerkers van een school.

De heer Hermes (CDA): Is de
staatssecretaris ook mensen tegen–
gekomen uit het HBO?

Staatssecretaris Wallage: Ja,
hoewel dat natuurlijk tot de porte–
feuille van de minister behoort, kom
ik die mensen een enkele keer tegen.
Ik weet natuurlijk heel goed dat het
in de onderlinge verhoudingen bij de
hogeschoolvorming in het HBO wel
eens kraakt, dat docenten zich
afgeschermd voelen van besluit–
vorming en dat zij zich een nummer
voelen in een grote organisatie en
zich niet meer persoonlijk voelen
aangesproken. Maar wij moeten
twee dingen goed uit elkaar houden:
de bijwerkingen van schaalvergroting
en de cultuuromslag die daarbij
plaatsvindt aan de ene kant en de
absolute noodzaak om in de leiding
van die scholen te investeren in
termen van verantwoordelijkheid aan
de andere kant. De opmerkingen van
de heer Hermes zijn erop gericht, die
tendensen naar bureaucratisering te
bestrijden. Daar ben ik het mee
eens. Ik zeg wel eens dat
HBO-instellingen af en toe de fouten

maken die de universiteiten 50 jaar
geleden al maakten, als ik mij die
opmerking over de portefeuille van
de minister mag permitteren. Voor
het VWO geldt dat wij in de positie
zijn om ten minste één stap vooruit
te doen in de richting van professio–
nalisering. Daar is de centrale
directie nuttig bij. Ik zeg tegen de
achtergrond van mijn ervaringen uit
de praktijk, dat wij ons geen zorgen
hoeven te maken over de mate
waarin de betrokkenen onderwijs–
kundig geïnteresseerd blijven. Het
gaat erom dat er een extra
instrument gecreëerd wordt, dat
alleen maar gebruikt wordt als de
betrokkenen er ook werkelijk iets
voor voelen. Wij moeten dit dus niet
zien als een vorm van minder pedag–
ogische of onderwijskundige
interesses, maar als een instrumen–
tarium waarin onderwijskundig
verantwoord handelen gepaard gaat
met moderne, zakelijke manage–
mentmethodieken.

Mijnheer de voorzitter! Hiermee
heb ik mijn opmerkingen in tweede
termljn afgerond.

De voorzitter: De heer Hermes
heeft gevraagd om een heel korte
derde termijn om een daad te
stellen. Ik stel voor, hem hiertoe de
gelegenheid te geven.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! In eerste instantie hadden
wij problemen met het overdragen
van bepaalde taken van het DGO aan
de medezeggenschapsraad. Tevens
hebben wij in eerste instantie gepro–
beerd, te komen tot een limitatieve
opsomming van de taken die de
DGO zou kunnen verrichten ten
behoeve van de medezeggen–
schapsraad. Van het begin af aan
hebben wij geprobeerd, de proble–
matiek van DGO en medezeggen–
schapsraad uit elkaar te houden,
omdat die verwevenheid ons zorgen
baart. Dankzij de toezegging van de
staatssecretaris om bij de behan–
deling van de WMO te bezien in
hoeverre een en ander in een
verwrongen constructie terecht gaat
komen, zijn wij toch bereid, onze
handen vrijhoudend als het gaat om
de wet en om de medezeggenschap

in het onderwijs, de amendementen
op stuk nr. 18 in te trekken.

De voorzitter: Aangezien de
amendementen-Hermes/Netelenbos
(stuk nr. 18, I t/m IV) zijn
ingetrokken, maken zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik wil daar nog een vraag
over stellen, al was het alleen maar
om te overwegen of deze amende–
menten dan door de SGP-fractie
overgenomen zouden moeten
worden.

Het gaat om de toezegging van de
staatssecretaris. Ik heb hem zojuist
beluisterd en ik neem hem op zijn
woord. Daar ligt voor mij het punt
niet. Wij gaan in september of
daaromtrent de Wet medezeggen–
schap onderwijs behandelen. Stel
dat op de een of andere manier in de
context van die wet iets ontstaat wat
betreft het decentraal georgani–
seerde overleg en de infrastructuur
eromheen, dan staat dat nog niet in
de wet die wij nu behandelen. Er ligt
een caesuur, die wij met elkaar
onderkennen en die wij willen of op
onderdelen niet willen. Ikverwijs
hiervoor naar mijn positie in het
debat.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Gezien de toezegging van
de staatssecretaris ga ik hiervan uit.
Hij moet dit maar tegenspreken als
hij het niet met mij eens is. Mocht
blijken dat er toch fricties zijn en dat
wij hier bij de behandeling van de
Wet medezeggenschap onderwijs
rekening mee moeten houden, dat
dit op een of andere manier conse–
quenties heeft voor de regelgeving
die wij reeds aanvaard hebben, dan
zal de staatssecretaris naar mijn idee
bereid moeten zijn, hierop terug te
komen. Dat versta ik onder zijn
toezegging.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Het gaat over mijn
amendement op stuk nr. 13. Ik heb
in tweede termijn tegen de staatsse–
cretaris gezegd dat ik het
amendement wel zou willen
intrekken, als ik weet hoe lang het
nadenken van de staatssecretaris
over de problematiek die in het
amendement aan de orde is, gaat
duren. Hij heeft hier niets over
gezegd. Als hij hier alsnog iets over
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kan zeggen, kan ik mijn amendement
intrekken. Dat scheelt weer.

De voorzitter: Als geen van de
leden meer gebruik wil maken van de
mogelijkheid om iets toe te voegen
aan de gedachtenwisseling, lijkt het
mij goed om nu de staatssecretaris
het laatste woord te geven.

D

Staatssecretaris Wallage Mijnheer
de voorzitter! Ik ben de heer Hermes
en mevrouw Netelenbos erkentelijk
voor de intrekking van hun
amendement. Ik denk dat dit in dit
stadium een belangrijke bijdrage
levert aan het verder gaan op het
pad van de autonomievergroting.
Mijn uitgangspunt bij de behandeling
van de WMO zal zijn dat de
bevoegdhedenverdeling zoals die er
in deze wet ligt, niet strijdig is met
de bevoegdheidstoedelmg zoals deze
in de WMO wordt voorgesteld. Ik
vind dat de bewijslast dat er geen
strijdigheid is, in dat debat in de
eerste plaats bij mij ligt. Ik heb
toegezegd dat ik de verschillende
casusposities nog eens zal laten
doorlichten door mijn medewerkers.
Het kan zijn dat de geachte
afgevaardigden in dat debat
voorbeelden inbrengen waarbij naar
hun mening die spanning er toch is.
Dan moeten wij dit met elkaar
bespreken. Ik zie dit als agendering
van een vraagstuk waarover ik voors–
hands de opvatting heb dat het goed
geregeld is, maar waarbij vanuit de
Kamer opnieuw beargumenteerd zou
kunnen worden waarom het nadere
regelgeving behoeft. In het meest
extreme geval - de heer Van der
Vlies gaf dit aan - waarin je zou
concluderen dat die vrijheid er wel is
en je dus de WMO moet aanpassen,
zou het kunnen zijn dat je ook de nu
hier behandelde wet opnieuw zou
moeten aanpassen. Dat is het
aardige van de wetgeving. Dat kan,
al zou het absoluut niet mijn
voorkeur hebben.

Dan nog een opmerking over het
"nadenken" waar mevrouw
Netelenbos over sprak. Het ging
erom dat ik bereid was, onderzoek te
laten doen naar de ontwikkeling rond
het fenomeen administratiekantoren.
Door mevrouw Netelenbos is
opgemerkt dat hierbij misschien de
vraag betrokken zou kunnen worden
of er onverenigbaarheden in het spel

zijn. Ik heb gezegd dat ik hierover
wel eens wil nadenken.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): En of
er risico's zijn.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb
gezegd dat ik wilde nadenken over
de vraag hoe ik dit kon laten bekijken
zonder dat ik van mijn kant de
suggestie oproep dat er naar mijn
mening al onverenigbaarheden zijn.
Concreet betekent dit dat ik de
Kamer, in het kader van het externe
onderzoek dat ik zal laten doen naar
het functioneren van de administra–
tiekantoren, ook zal rapporteren over
de vraag of er aanleiding toe bestaat,
op het terrein van eventuele onver–
enigbaarheden nadere activiteiten te
ondernemen. Wij hebben het dan
met elkaar geagendeerd. De Kamer
kan dan op basis van het verslag het
gesprek met mij voortzetten.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik trek mijn amendement
op stuk nr. 13 in.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Netelenbos (stuk nr.
13) is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
dinsdag te stemmen over het
wetsvoorstel.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 18.03 uur
tot 19.30 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van:

- het wetsvoorstel Regels
betreffende een algemene
nabestaandenverzekering
(Algemene nabestaandenwet)
(22013);

- het wetsvoorstel Intrekking
van de Algemene weduwen– en
wezenwet, invoering van de
Algemene nabestaandenwet,
alsmede de in het kader van die
intrekking en invoering te

treffen overgangsregelingen en
de daarmee verband houdende
wijzigingen van een aantal
wetten en regelingen (Invoe–
ringswet Anw) (22226).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! De omzetting van de
Algemene weduwen– en wezenwet in
een Algemene nabestaandenwet
acht de CDA-fractie van ingrijpende
betekenis. Immers, de wet biedt wel
gelijke rechten en plichten aan, maar
biedt ook andere voorwaarden en
mogelijkheden aan. Het is begrij–
pelijk dat er heel wat commentaar is
geleverd op deze wet en er ook
verdeelde adviezen zijn ontvangen.
De beoordeling van deze wet is dan
ook niet eenvoudig.

Laat ik allereerst vermelden dat de
CDA-fractie al jaren heeft gepleit
voor een herziening van de AWW,
omdat wij van mening waren dat
weduwnaars in dezelfde omstandig–
heden als weduwen gelijk behandeld
dienden te worden en dat weduw–
naars met de zorg voor kinderen
vaak in moeilijke situaties kwamen te
verkeren. Dit heeft ons ertoe
gebracht om in 1988, te zamen met
de fracties van de VVD, de SGP, het
GPV en de RPF, een initiatiefwets–
voorstel in te dienen om, zoiang de
AWW nog niet gewijzigd was, een
interimregeling te voorzien voor
weduwnaars door een verzorgings–
uitkering te verstrekken aan weduw–
naars. De wet is echter nooit in de
Kamer behandeld, omdat voor die
behandeling de Centrale raad van
beroep een uitspraak had gedaan,
met verdergaande consequenties,
namelijk gelijke behandeling van
weduwen en weduwnaars, conform
de huidige AWW. Te zamen met de
initiatiefnemers zal de procedure
voor intrekking van dit wetsvoorstel
ter hand worden genomen.

Voorzitter! Het gelijk behandelen
van weduwen en weduwnaars is dus
een van de redenen voor de veran–
dering van de wet, en ook een
aanvaardbare. Het aanvaarden van
de gelijke behandeling wil niet
zeggen dat alleen het woord
"weduwnaars" moet worden toege–
voegd, omdat ongewijzigd voort–
zetten een groot beslag zou leggen
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op de uitgaven in de sociale
zekerheid. Daarbij is de nog belang–
rijkere vraag aan de orde of de
destijds vastgestelde doelgroep
dezelfde moet blijven en of de
criteria nog moeten gelden als bij de
invoering van de wet in 1959.

Voor de CDA-fractie is het
uitgangspunt voor de nabestaanden–
verzekering dat het risico van
overlijden wordt verzekerd. Wij
kiezen daarvoor de volksverzekering.
Dat was ook het uitgangspunt van de
wet van 1959. Bij die start was
duidelijk dat vrouwen in kommervolle
omstandigheden achterbleven als de
kostwinner kwam te overlijden, zeker
als men kinderen te verzorgen had.
Terecht stellen wij ons vandaag de
vraag of deze omstandigheden nu
nog steeds gelden en of er in de
maatschappij misschien aanwijsbare
veranderingen zijn waardoor aan
uitkeringsgerechtigden andere eisen
gesteld kunnen worden. Het is
waarneembaar dat de maatschappij
er anders uitziet. Was het in het
verleden een uitzondering dat
vrouwen werkten, nu blijkt dat
ongeveer 54% van alle vrouwen aan
het arbeidsproces deelneemt.
Werken is dus geen uitzondering
meer, maar de eerlijkheid gebiedt, te
vermelden dat de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt in het
algemeen nog steeds veel zwakker is
dan die van mannen: veel deeltijd–
banen, weinig perspectief en vaak
weinig opgebouwde rechten. De
ontwikkeling in positieve zin zet zich
gelukkig voort, maar de posities zijn
nog steeds niet gelijkwaardig.
Vrouwen zijn dus wat dat betreft,
toch nog kwetsbaarder, minder
economisch zelfstandig. Een belang–
rijke vraag bij deze wetsbehandeling
is of bij gelijke behandeling toch een
uitzondering kan worden gemaakt
voor vrouwen. Die vraag is meerdere
keren, ook in commentaren, aan ons
voorgelegd.

Voor ik daarop terugkom, wil ik
allereerst namens mijn fractie iets
zeggen over de principiële uitgangs–
punten van het wetsontwerp. Zoals ik
reeds opmerkte, is voor ons het
uitgangspunt: verzekering voor het
overlijdensrisico. Dat uitgangspunt
verdient wel nadere invulling. Dus
niet het wegvallen van opvoedings–
of verzorgingscapaciteit is het
uitgangspunt, noch het feit dat men
alleen komt te staan. Het centrale
punt is: wie is er overleden, wie laat

men achter waarvoor men in de
samenlevingsvorm verantwoorde–
lijkheid droeg. Hoe moet dat in de
verzekering neerslaan?

Zo lijkt het inkomensdervings–
principe op het eerste gezicht bij
deze verzekering het best
hanteerbaar, maar dat kent onzes
inziens meer nadelen als men naar
de uitwerking kijkt. Een dubbel
inkomen of een inkomen biedt
zekerheid en zekerheid is in dat
opzicht dus betrekkelijk en verder
afhankelijk van het systeem dat je
kiest. De staatssecretaris heeft in de
memorie van toelichting en in de
schriftelijke beantwoording
neergelegd, dat de inkomensder–
vingseis niet in de eerste plaats
gericht is op de toekomst en dat het
uiteindelijk ook nog een vrij wille–
keurig ogenblik is waarop de
weduwen– of weduwnaarsuitkering
wordt vastgesteld. Wij onder–
schrijven dat.

Wij vinden trouwens ook dat het
inkomensdervingskarakter
waarschijnlijk beter aan de particu–
liere sector kan worden overgelaten.
Alles overwegende, beschouwen wij
het behoeftecriterium als een
werkbaar uitgangspunt. De volgende
vraag is dan wel: is een verzekering
te rijmen met een behoeftecriterium.
Lettend op de ervaringen met de
Algemene weduwen– en wezenwet
moet ik constateren dat dit mogelijk
is.

Voorzitter! Na deze inleidende
opmerking wil ik de meest ingrij–
pende veranderingen doornemen en
daarover namens mijn fractie een
oordeel geven. De uitkering wordt
gesplitst in een basisuitkering van
30% of 50% - alleenstaand of alleen–
staand met kinderen - en een
inkomensafhankelijke toeslag van
40%. Het SER-advies was verdeeld
over deze maatregel. Een deel was
van mening dat een inkomenstoets
zich niet verdraagt met de verze–
kering en een andere deel vond dat
de behoefte aan een nabestaanden–
uitkering getoetst diende te worden
aan de feitelijke situatie door middel
van een anti-cumulatieregeling
tussen de nabestaandenuitkering en
het inkomen uit of in verband met
arbeid. Je zou kunnen stellen dat het
wetsvoorstel aan beide criteria
voldoet. Het inkomensonafhankelijke
deel voldoet meer aan de verzeke–
ringsgedachte en de inkomenstoets
doet meer denken aan een

voorziening met een bijstand-achtig
karakter.

Een inkomenstoets is niet nieuw in
de sociale zekerheid. Zowel bij de
AOW als bij de AAW is er een
inkomenstoets. Een inkomenstoets
op zichzelf is wel geaccepteerd,
maar de CDA-fractie heeft grote
moeite met het aangedragen idee
om de gehele uitkering inkomensaf–
hankelijk te maken, met mogelijk als
uitruil een grotere vrijlating. De grote
vraag is dan: welke volgende volks–
verzekering is aan de beurt om
geheel inkomensafhankelijk te
worden? Gaat de verzekeringsge–
dachte op deze manier niet volledig
verloren?

De CDA-fractie vond de manier
waarop de inkomensvrijlating in het
aanvankelijke wetsvoorstel was
geregeld, te marginaal. Wij zijn dan
ook verheugd met de nota van
wijziging waarin de vrijlating
conform de AOW werd geïntrodu–
ceerd. Wij zijn daarmee content
omdat het meer recht doet aan het
inkomen van vrouwen. Zoals ik reeds
eerder opmerkte, hebben zij meestal
een inkomen uit deeltijdarbeid. Zo
had de aanvankelijke vrijlating meer
een ontmoedigend dan een aanmoe–
digend karakter voor de arbeids–
markt.

De grote vraag is nu of de
vrijlating voldoende is. De
CDA-fractie heeft tot nu toe de
vrijmoedigheid gevonden om tot een
grotere vrijlating te komen. Een
grotere vrijlating moet uiteraard ook
financieel gedekt worden uit de
budgettaire middelen binnen deze
wet. De CDA-fractie is tevens van
mening dat het geheel wegtoetsen
uit oogpunt van een verzekering
geen goed idee is. Zij kan zich wel
heel goed vinden in het buiten
beschouwing laten van het inkomen
uit particuliere pensioenen of
vermogen.

Voorzitter! Het is goed als er wat
duidelijkheid komt over het
anti-cumuleren met inkomen in
verband met arbeid. Uit de schrifte–
lijke voorbereiding heb ik de
conclusie getrokken dat er dan een
volledig wegtoetsen plaatsvindt en er
geen vrijlating is. Ik hoop dat mijn
interpretatie correct is. Mocht dat
niet zo zijn, dan hoop ik dat de
staatssecretaris daarover duide–
lijkheid zal verschaffen.

Zoals ik reeds heb opgemerkt,
heeft de CDA-fractie bezwaren tegen
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het volledig inkomensafhankelijk
maken van een uitkering van het
inkomen uit arbeid. Zij denkt dat uit
de schriftelijke voorbereiding de
gerechtvaardigde conclusie kan
worden getrokken dat het ook in
strijd is met het ILO-verdrag.
Hoewel, gezien ook de laatste brief,
die wij hebben ontvangen en gezien
de discussie, die wij in deze Kamer al
weer eerder hebben gevoerd, kan ik
mij niet aan de indruk onttrekken, dat
er wel enig interpretatieverschil is.
De vraag is gerechtvaardigd, of dit
verdrag, gezien het tijdstip, waarop
het van kracht werd, misschien aan
een kritische toets toe is, mede gelet
op de veranderende omstandig–
heden. Maar dat laat onverlet, dat
Nederland op dit ogenblik aan dat
verdrag gebonden is. De CDA-fractie
zou het op prijs stellen, als juist bij
dit wetsvoorstel de staatssecretaris
nog eens duidelijk de lijnen rondom
dit verdrag in de Kamer uiteen zou
willen zetten, juist ook met het oog
op de laatste brief. Heeft de staats–
secretaris trouwens plannen of initi–
atieven tot wijzigingsvoorstellen ter
zake van het verdrag 121? Wij zitten
tot het einde van de jaren negentig
vast aan dat verdrag.

Voorzitter! Bij de nota van
wijziging wordt het recht op een
uitkering gesteld op de leeftijd van
45 jaar, als men geen kinderen heeft,
en 40 jaar, als het jongste kind 18
jaar wordt. Wij kunnen leven met
deze wijziging, hoewel wij liever als
start hadden gehad 40 jaar voor de
aanvang en een stapsgewijze toena–
dering naar de 50-jarige leeftijd en
een stapsgewijze toenadering naar
de 45-jarige leeftijd, als men
kinderen had te verzorgen. Dit
voorstel is een duidelijke verbetering
ten opzichte van het aanvankelijke
wetsvoorstel. De CDA-fractie had de
stap liever wat geleidelijker gemaakt.
Zij is zich evenwel bewust van het
feit, dat er financiële consequenties
aan zijn verbonden, omdat iedere
verzachting ook weer budgettaire
problemen kan oproepen. Over vijf
jaar worden dus de leeftijden bereikt,
die aanvankelijk in het wetsvoorstel
waren neergelegd.

Voorzitter! Het verlies van een
partner geeft recht op een uitkering
als voldaan wordt aan criteria. Dat
geldt dus voor gehuwden en voor
samenwonenden. De CDA-onder–
schrijft dit. Immers, ook in veel
pensioenvoorzieningen is een gelijk

recht gegeven aan gehuwden en
samenwonenden, hoewel de toetre–
dingscriteria wel iets verschillen. Met
de aanvaarding van de gelijkberech–
tiging van samenwonenden en
gehuwden bij de verkrijging van een
uitkering geldt voor mij ook het
omgekeerde, namelijk dat bij het
aangaan van een samenlevingscon–
tract of het huwen het recht op een
uitkering komt te vervallen. Over het
recht van uitkering met verzorging
van kinderen kom ik later te spreken.

Het niet gelijk behandelen wordt
nogal eens verdedigd met het
argument, dat de mensen daarvoor
kiezen en de fraudegevoeligheid
toeneemt door het wel toepassen
van een samenwoningsbegrip. Toch
ben ik van mening, dat in het
sociale-zekerheidsstelsel voldoende
ervaring is opgedaan met het begrip
samenwonen. Dat neemt niet weg,
dat het CDA, zodra het kabinet met
een standpunt komt over de
commissie-Kortmann en de gevolgen
daarvan gedefinieerd heeft voor de
sociale zekerheid, bereid is een
nieuwe discussie aan te gaan. Men
zal begrijpen, dat voor het CDA een
belangrijk uitgangspunt is, dat
gehuwden of te huwen personen niet
in een nadelige positie mogen komen
te verkeren ten opzichte van samen–
wonenden.

Voorzitter! Ook voor wezen zitten
er veranderingen in dit wetsvoorstel.
Ik vind de leeftijdsverlaging
aanvaardbaar, omdat bij de minder–
jarige studiefinanciering en inkomen
uit arbeid of een uitkering tot de
mogelijkheden behoren. Maar de
aanvankelijke leeftijdsverlaging van
27 jaar naar 18 jaar vonden wij te
fors en het optrekken naar de leeftijd
van 21 jaar vinden wij meer in
overeenstemming met de onder–
houdsplicht tot de leeftijd van 21
jaar.

De overgang van het regime van
de AWW in de ANW vraagt om een
behoorlijke overgangsfase. Immers,
mensen worden geconfronteerd met
een inkomenstoets, wijziging van het
leeftijdscriterium, verlaging van de
leeftijd voor wezen, verlaging van de
uitkering van 100% naar 90% en een
gelijkberechtiging van gehuwden en
samenwonenden. De CDA-fractie is
van mening, dat een overgang niet al
te abrupt kan zijn en dat stapjes
moeten worden genomen. Ik ben van
mening, dat de wet daaraan voldoet

Zoals ik reeds opmerkte, vindt de

CDA-fractie dat de wijzigingen
binnen de budgettaire middelen van
dit wetsvoorstel opgelost moeten
worden. Zo onderschrijven wij de
korting van de gewenningsuitke–
ringen om het aantal maatregelen,
dat is bijgesteld, te kunnen finan–
cieren. Wel moeten wij constateren,
dat dit nog wel enige budgettaire
ruimte geeft op termijn.

Voorzitter! Het initiatiefwets–
voorstel had als uitgangspunt de
verzorgingsuitkering aan weduw–
naars tot een maximum van 20% van
het minimumloon. In het huidige
wetsvoorstel is een uitkering van
20% geïncorporeerd indien er
kinderen zijn. Sommige particuliere
verzekeringen kennen ook een
halfwezenuitkering. Deze uitkering
van 20% wil de CDA-fractie samen
met haar coalitiepartner laten voort–
bestaan tot het jongste kind de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dus
geen halfwezenuitkering, maar een
uitkering aan de ouder die door het
overlijden van de partner alleen is
komen te staan en die dan ook in
financieel opzicht aan de verant–
woordelijkheid voor de kinderen kan
voldoen tot die de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt.

Voorzitter! Zoals ik al eerder
opmerkte, is deze wet ingrijpend;
ingrijpend wat de veranderingen
betreft, maar ook ingrijpend omdat
wij nog niet helemaal kunnen
bevroeden, hoezeer de participatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt
uiteindelijk zal toenemen. Toch denk
ik dat het goed is dat deze wet
bedoeld is voor een periode van tien
jaar. Na tien jaar zal bekeken worden
of er nog een rechtvaardiging is voor
het handhaven van de Algemene
nabestaandenwet, of dat de verze–
kering van het overlijdensrisico aan
de particuliere sector kan worden
overgelaten. De CDA-fractie zou het
op prijs stellen als er over vijf jaar of
eerder een tussentijdse evaluatie van
de wet werd gemaakt, met een
verslag van de oplossingen in de
particuliere sector. Ik moet er wel bij
zeggen dat de particuliere sector
maar drie jaar geboden is om de
eigen pensioenregelingen te herzien.
Ik hoop trouwens dat de particuliere
organisaties van werkgevers en
werknemers niet tot het eind van die
drie jaar wachten om hun eigen
geregelde pensioenen aan te passen.
Ik zou graag van de staatssecretaris
vernemen, in hoeverre zij dat proces
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nog zou kunnen bevorderen.
Tot slot nog enkele opmerkingen

over de uitvoering van de wet. Het is
duidelijk dat de uitvoering van de
wet ingewikkeld zal zijn. Inkomsten
uit arbeid zullen nogai eens wijziging
ondergaan en het al dan niet samen–
wonen zal geverifieerd moeten
worden Bij deze behandeling is
aangegeven dat de uitvoeringslasten
met 10 mln. zullen toenemen, een
behoorlijk bedrag. En Ik kan mij nog
steeds niet helemaal aan de indruk
onttrekken dat de staatssecretaris de
uitvoering iets rooskleuriger ziet dan
het uitvoeringsorgaan van de Sociale
verzekeringsbank. Maar je moet toch
ook wel weer constateren dat een
meer grofmazige en misschien
minder fraudegevoelige wet het
misschien voor de uitvoerders
eenvoudiger zou maken, maar dat
dan ook het risico ontstaat dat
bepaalde groepen van een uitkering
worden uitgesloten, hetgeen geheel
in strijd kan zijn met je eigen
uitgangspunten en opvattingen.

Concluderend moeten wij
misschien zeggen dat het een wet is
die de schoonheidsprijs niet
helemaal verdient. Maar gelet op het
tijdelijke karakter en op de tussen–
tijdse evaluatie, die wij van groot
belang achten, vinden wij deze wet
in elk geval aanvaardbaar.

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter, ik zou mevrouw Doelman
een paar vragen wlllen stellen. Zij
heeft gezegd dat voorlichting op
haar plaats zou zijn en dat er een
goede overgangsregeling moet zijn.
En verder stemt zij in met de wet.
Kan zij uitleggen hoe zij kan recht–
vaardigen dat mensen die nu al
rechthebbenden zijn, er ondanks die
overgangsperiode van een jaar of
vier ten opzichte van de huidige
AWW honderden guldens per maand
op achteruitgaan? Hoe kan zij dit nu
toch verdedigen?

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Als
de Kamer bereid is om een nieuwe
wet te maken, moet zij in elk geval
voor een behoorlijke overgangsre–
geling zorgen en ik zou het absurd
gevonden hebben als de inkomens–
toets bij wijze van spreken na één
jaar moest plaatsvinden. Ik vind het
erg onverstandig om langdurig twee
wetten naast elkaar te laten voortbe–
staan en in dat licht vind ik een
overgangsperiode van vier jaar
aanvaardbaar.

Mevrouw Groenman (D66): Ja,
maar bij een overgangsperiode ga je
ervan uit dat men zich instelt op een
nieuwe situatie. In de eerste twee
jaar wordt het inkomen vrijgelaten,
daarna wordt er getoetst. Maar hoe
kunnen bijvoorbeeld mensen die 60%
van het minimumloon verdienen, zich
nu instellen op die inkomensachter–
uitgang van ƒ 600 per maand ten
opzichte van de huidige AWW? Ik
begrijp gewoon niet hoe dat zou
moeten?

De voorzitter: Ik grijp nu even in. U
herhaalt nu bijna letterlijk de vraag
die u zoëven heeft gesteld.

Mevrouw Groenman (D66): Maar ik
heb geen antwoord gehad!

De voorzitter: U vindt het antwoord
niet bevredigend, maar u heeft wel
een antwoord gehad. Gelet op het
tijdschema voor deze en volgende
week verzoek ik de leden, bij inter–
rupties geen vragen te herhalen. Een
antwoord kan bevredigend zijn of
niet, maar er kan in ieder geval geen
reden zijn om een vraag bijna
letterlijk te herhalen.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De Algemene
nabestaandenwet die wij vandaag
bespreken, is door de fractie van
Groen Links met gemengde
gevoelens ontvangen. Enerzijds
hebben wij op een aantal onderdelen
in de schriftelijke behandeling al
kritiek geuit en die kritiek houden wij,
ondanks de antwoorden. Anderzijds
is duidelijk dat het beslissen over de
toekomst van de AWW niet zo
eenvoudig is. ledereen - ook mijn
fractie - vindt dat het bestaansrecht
van de huidige AWW ter discussie
staat. Het is niet meer dan logisch
dat het vorige kabinet hiervoor een
procedure is gestart. Het is een
noodzakelijke, maar ook een gevaar–
lijke discussie, want nog steeds
wordt gezaagd aan de poten van de
sociale zekerheid en voor je het weet
wordt de zoveelste korting op een
uitkering doorgevoerd, zonder dat
daar echt iets voor terugkomt.

De solidariteit kent haar grenzen in
dit tijdperk van een zieke, overbe–
laste en overvraagde collectiviteit, zo

wordt nogal eens beweerd. Ik hoor
het de voorzitter van de Eerste–
Kamerfractie van het CDA, de heer
Kaland, al zeggen: subsidies en
uitkeringen worden de mensen
aangepraat. En CDA-kamerlid Hans
Hillen - ik kan het niet laten om dat
bij dit wetsvoorstel te zeggen -
overtreft de aanstellersdoctrine van
fractievoorzitter Brinkman door in
HP/De Tijd te melden dat de
werkende vrouw wel gek moet zijn
om geen postnatale depressie te
krijgen, als er zo'n riante
WAO-uitkering op de plank ligt.
Zulke opvattingen versterken bepaald
niet het vertrouwen in de discussie
over de wijziging van een
sociale-zekerheidswet als deze.

Ik moet erbij zeggen - en mevrouw
Doelman heeft dat eigenlijk ook al
gezegd - dat de nieuwe Algemene
nabestaandenwet die wij nu
bespreken, tot veel minder commotie
heeft geleid dan bijvoorbeeld de
beperking van de WAO-uitkeringen.
Buiten de kring van directbelangheb–
benden, verantwoordelijken, deskun–
digen en adviserenden heeft de
voorgenomen wijziging wel tongen
losgemaakt, maar toch betrekkelijk
weinig. Weliswaar is uit kringen van
de vrouwenbeweging een flink
protest gekomen, dat ook tot veran–
deringen heeft geleid, maar desal–
niettemin was de maatschappelijke
reactie beperkt van omvang. En dat
valt natuurlijk te verklaren uit het feit
dat in de huidige tijd individuali–
sering, economische zelfstandigheid
en mondigheid van de burgers
centraal staat. Dat zal meespelen en
het zal meespelen dat de AWW de
kleinste sociale verzekering is en veel
mensen de afkorting misschien niet
eens kunnen ontcijferen. Onbekend
maakt onbemind. De groep van
rechthebbenden is heterogeen. En
laten wij eerlijk zijn: werknemers en
hun verzekeringen hebben vast meer
prestige dan weduwen van 50 jaar
met een klein inkomen.

Dit alles neemt niet weg dat de
beperkte aandacht voor de huidige
wetswijziging erop wijst dat de
AWW kampt met een afnemend
bestaansrecht. De samenleving
groeit toe naar zelfstandigheid. Haar
leden ontwikkelen een veelheid van
relaties en woonvormen, permanent
of tijdelijk, en het is dan natuurlijk de
vraag of een overheid een collectieve
verzekering moet houden die juist
gebaseerd is op de afhankelijkheid
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van éèn partner en het inkomen dat
die partner mee naar huis brengt. Ik
kan mij best voorstellen dat organi–
saties van alleenstaanden en ook de
VVD pleiten voor opheffing van de
AWW, al dan niet met uitzondering
van een tijdelijke gewenningsuit–
kering. Voor de fractie van Groen
Links is dat echter te vroeg. De
uitspraak van de Centrale raad van
beroep uit 1988 inzake het weduw–
naarspensioen heeft natuurlijk bijge–
dragen aan het verder afbrokkelen
van het draagvlak voor de AWW. Het
beeld van een goed verdienende
weduwnaar, zeker die zonder
kinderen, die van staatswege ook
nog eens een minimumuitkering
krijgt, is niet bepaald een toonbeeld
van sociale rechtvaardigheid en
doelmatigheid. Daar was voor het
gevoel van veel mensen de AWW
eigenlijk niet voor bedoeld.

De fractie van Groen Links heeft
meermalen uiteengezet, een groot
voorstander te zijn van economische
zelfstandigheid. Zij heeft ook gezegd
dat dit niet alleen bereikt dient te
worden via de betaalde arbeid. Ook
de wetgeving op het gebied van
belastingen en sociale zekerheid zal
op dit principe gestoeld moeten
worden. Dat betekent dat in de
sociale zekerheid, die collectief
geregeld is, in de toekomst geen
plaats is voor het verzekeren van
risico's die partners van verzekerden
lopen. Indien men dat alsnog wenst,
moet men zich daar eigenlijk zelf
voor verzekeren.

Het zal niet vaak voorkomen dat
wij pleiten voor opheffing van een
onderdee! van de wettelijke sociale
zekerheid, maar op termijn geldt dat
zeker voor de AWW. Toch staan wij
niet op hetzelfde standpunt als de
VVD, die voor opheffing is, want wij
plaatsen het opheffen van de AWW
in het kader van het streven naar
economische zelfstandigheid en
zorgzelfstandigheid. Dat betekent
dat je niet zomaar een onderdeel
kunt opheffen. Het betekent dat die
economische zelfstandigheid in het
perspectief van iedereen moet
komen te liggen en dat ook zaken als
partnertoets in de bijstand en
overheveling van de basisaftrek
moeten verdwijnen.

In dat kader vinden wij ook dat er
haast gemaakt moet worden met het
stelsel van zelfstandige rechten en
plichten. Wij storen ons al een tijdje
aan de toch afwachtende houding

van het kabinet. Weliswaar zegt ook
deze staatssecretaris dat van de
sociale zekerheid niet mag worden
verwacht dat hiervan een stimule–
rende of initiërende werking uitgaat
op het gebied van economische
zelfstandigheid, maar wij moeten
toch constateren dat economische
zelfstandigheid al jarenlang in de
maatschappij vorm krijgt en dat de
overheid daar zelf met de zeer
beperkte 1990-maatregel een stapje
aan heeft toegevoegd. Het wordt
daarom tijd dat er nu een
stappenplan op tafel komt, om in
ieder geval gedeeltelijke individuali–
sering in de sociale zekerheid te
regelen. De sociale zekerheid mag
dan niet het voortouw nemen,
helemaal achteraan lopen kan toch
ook niet de bedoeling zijn.

Voorzitter! Concluderende wat dit
deel betreft, merk ik het volgende
op. Het ontbreken van een
perspectief op economische
zelfstandigheid van de groep
vrouwen waar wij het nu over
hebben en het ontbreken van herver–
deling van arbeid: dat is de belang–
rijkste kritiek van de fractie van
Groen Links in verband met dit
wetsontwerp. Wij constateren dat de
staatssecretaris zelf ook niet
helemaal uit dit dilemma is
gekomen, want wat zij met de
wijziging van de AWW nu op tafel
heeft gelegd, is in feite toch een mix
van veel gedachten. De AWW wordt
in het voorstel niet op termijn
afgeschaft; de wijziging is anderzijds
niet ingebed in een politiek, gericht
op economische zelfstandigheid en
zelfstandigheid in de sociale
zekerheid, maar bestaande rechten
worden wel aangetast. Daarmee is
wat op tafel ligt, een rommelig,
ingewikkeld en onhelder geheel, als
het gaat om de vraag: waar wil je nu
naar toe met je sociale zekerheid In
deze samenleving?

Wij hebben daarom ook moeite
met het wetsontwerp en zijn een
voorstander van een helderder
model. Dat hebben wij ook gezegd
bij de schriftelijke voorbereiding van
het wetsontwerp. Hoe ziet dat
andere model eruit? Wij zijn
voorstander van een drieledig model
voor de ANW. In de eerste plaats
betreft het een afgeslankte AWW
voor de langere termijn. Dat wil
zeggen dat er dan alleen nog sprake
is van een tijdelijke uitkering die
nabestaanden helpt het wegvallen

van het inkomen van de partner te
overbruggen. Afhankelijk van de
vraag hoe de kinderbijslag en de
kinderopvang in de toekomst vorm
wordt gegeven, kan wat ons betreft
gedacht worden aan een halfwezen–
uitkering van 20% van het
minimumloon, zoals overigens ook
van diverse kanten is voorgesteld.
Zo'n systeem zou deel moeten
uitmaken van een brede politiek,
gericht op zelfstandigheid. Dit
nieuwe stelsel zou, zoals dat heet,
cohortsgewijze moeten worden
ingevoerd, zoals wij, door middel van
een rapport dat een commissie van
Groen Links kort geleden heeft
gepubliceerd, ook hebben voorge–
steld. In zo'n plan is er geen enkel
beletsel om de AWW verder te
beperken en uiteindelijk op te heffen.

In de tweede plaats zou de AWW
omgevormd moeten worden voor die
mensen die nog niet onder een
dergelijk nieuw stelsel van zelfstan–
digheid vallen. Naar ons oordeel zou
daarbij sprake moeten zijn van een
ANW die gebaseerd is op het
inkomensdervingsbeginsel. Ik kom
daar zo nog even op terug.

In de derde plaats pleiten wij voor
het handhaven van de bestaande
rechten van de huidige groep
AWW'ers, omdat aan de
voorwaarden voor economische
zelfstandigheid voor die groep niet is
voldaan.

Voorzitter! De fractie van Groen
Links is het eens - het blijkt wel uit
dit verhaal - met kritiek uit de hoek
van de belangenorganisaties en de
organisaties van weduwen, daar
waar het betreft het aantasten van
de bestaande rechten. Bestaande
uitkeringen dienen, omdat er geen
ander perspectief is, onverkort
gehandhaafd te worden. Gelukkig
worden de bestaande uitkeringen, in
het huidige voorstel, niet getoetst
aan het merendeel van de nieuwe
uitkeringsvoorwaarden. Dat is winst.
Maar de staatssecretaris is wel bij
haar voornemen gebleven om
samenwonende AWW'ers na één
jaar de uitkering af te nemen en alle
uitkeringen na twee jaar aan een
beperkte en na vier jaar aan een
volledige inkomenstoets te onder–
werpen. Vanwege de gelijke behan–
deling van gehuwden en
ongehuwden zal dat ook gelden voor
samenwonende AWW'ers. Het
kabinet had er natuurlijk ook voor
kunnen kiezen om de huidige
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bepaling dat het recht op AWW
vervalt als er getrouwd wordt, te
schrappen. Dat was ook gelijke
behandeling geweest en wel een
gelijke behandeling die nu eens niet
uitgaat van "even slecht is ook
gelijk". Naar ons oordeel is het iets
te gemakkelijk om nu een leuk finan–
cieel voordeel binnen te halen door
in het kader van de gehjke behan–
deling weer de andere kant op te
redeneren. Ik vraag de staatssecre–
taris dan ook om deze optie alsnog
te overwegen.

Over de alleenstaande ouders wil
ik het volgende opmerken. Onder
druk van de Kamer is de verlaging
van de alleenstaande-oudernorm van
100% naar 90% gefaseerd. Winst!
Maar deze uitkeringen blijven nu
voorlopig uitgesloten van de werking
van de koppelingswet. Dat is
inmiddels een populaire maatregel
geworden om uitkeringen op een
lager niveau te krijgen, getuige ook
het voornemen van het kabinet om
WAO'ers onder de 50 daarvan uit te
zonderen. Ik wil nogmaals opmerken
dat het hierbij wel gaat om weduwen
met kinderen en van de ervaringen
met de bijstandswet kunnen we leren
dat vooral de bijstandsmoeders, als
ze langer op zo'n uitkering zijn
aangewezen, nauwelijks, zeg maar
niet, de touwtjes aan elkaar kunnen
knopen. Opnieuw heerst hier,
jammer genoeg, ook voor deze
groep het principe: even slecht is
ook gelijk. Ik wil verwijzen naar
recent onderzoek van Van Oorschot
waaruit blijkt dat juist voor dit soort
groepen de minimumuitkeringen te
laag zijn. Wat ons betreft, zou de
AWW voor de alleenstaande–
oudernorm juist een positieve uitzon–
dering moeten blijven. Nu worden de
normen neerwaarts bijgesteld. Wordt
het nu niet eens tijd om in het geheel
van dit wetsvoorstel te kijken naar
groepen die het echt nodig hebben
om op de 100%-norm te blijven
zitten? Is het niet juist heel
verstandig om in het kader van de
grote wijzigingen die aan de orde
zijn, juist voor zo'n groep een uitzon–
dering te blijven maken? Ik vraag de
staatssecretaris met klem om op dit
punt haar visie te geven en dit nog
eens te overwegen.

Ik kom nu toe aan de inkomens–
toets. Ook het toepassen van de
inkomenstoets, twee jaar na inwer–
kingtreding, is naar onze mening
bezwaarlijk. Niet voor niets hebben

belangenorganisaties erop gewezen
dat een groot deel van de huidige
AWW-gerechtigden, de huidige
weduwen weinig of geen inkomen
hebben. De veelverdieners onder
hen, meestal mannen, zullen niet
echt merken dat 40% van de uitke–
ringen inkomensafhankelijk wordt.
Dat zijn vooral de weduwen die
dankzij een kleine aanvullende baan
terugvallen op het absolute
minimumniveau. Ook hier geldt, dat
de uitkeringen voor een aantal
groepen, met name deze groep, echt
laag en vaak te laag is. Zou niet juist
voor deze groep overwogen moeten
worden om de norm iets te
verruimen tot bijvoorbeeld 140% van
de Wet op het minimumloon, zoals
door de belangenorganisaties met
veel argumenten naar voren is
gebracht? Maak het voor een groep
die het toch al moeilijk heeft, in het
kader van dit wetsvoorstel dat veel
rechten van die groep wegneemt,
niet zo moeilijk dat de groep
terechtkomt op het niveau waar nu al
veel alleenstaande vrouwen en
weduwen in zitten die niet dat kleine
aanvullende baantje hebben. Met
andere woorden, laat nu niet 15%
maar 40% van het bijverdiende loon
minimaal vrij. Zou dat nu niet voor
deze groep geregeld kunnen
worden?

Tegenover de inkomenstoets die
vooral weduwen met kleine deeltijd–
arbeid betreft, staat de inkomenson–
afhankelijke basisuitkering van 30%
tot 50%. De regering stelt in de nota
naar aanleidmg van het eindverslag,
dat de ANW niet bedoeld is voor hen
die reeds economisch zelfstandig
zijn, dus niet behoeftig zijn. Het
principe van de basisuitkering is
daarmee naar mijn mening in strijd,
want die is niet inkomensafhankelijk.
Dat betekent dat de niet-behoeftige
veelverdieners in elk geval een basis–
uitkering van 30% tot 50%
minimumloon krijgen. In zekere zin
wordt dit betaald door de weduwen
met kleine deeltijdbanen. Als je toch
iets te verdelen hebt, zou het dan
niet op een andere manier moeten?

Ik zou daarom de staatssecretaris
de suggestie willen voorleggen, de
basisuitkering te verlagen en zo
ruimte te krijgen om vrijstelling te
kunnen vergroten.

Ik kom nu uiteraard op de
bepalingen van het ILO-verdrag 121.
Mevrouw Doelman sprak daar reeds
over. Het is wel een beetje jammer

dat wij pas een paar dagen geleden
de definitieve uitleg van het
ILO-verdrag 121 hebben gekregen.
Hadden wij die niet een paar dagen
eerder kunnen krijgen?

Staatssecretaris Ter Veld:
Voorzitter! Even voor de duide–
lijkheid, een definitieve uitleg over
een ILO-verdrag komt natuurlijk van
de rechter. Inderdaad, deze brief
geeft een beeld vanuit het bureau.

De voorzitter: U krijgt voldoende
tijd om te antwoorden. Verduidelij–
kingen alleen als zij strikt genomen
nodig zijn, mevrouw Ter Veld.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
De uitleg van het ILO-verdrag 121 is
cruciaal in de bespreking van dit
wetsvoorstel. Wij hebben een paar
dagen geleden de uitleg van het
bureau gekregen. Heel essentieel is,
dat die uitleg nu juist anders is dan
de uitleg dle de staatssecretaris in
dit wetsvoorstel geeft. De staatsse–
cretaris heeft ons laten weten, dat
het ILO-verdrag zich verzet tegen
een volledig inkomensafhankelijke
basisuitkering. Er zou uit het verdrag,
zo stelde zij in de schriftelijke
voorbereiding, een verplichting
voortvloeien om een minimale
uitkering van 30% of 50% te geven
die inkomensonafhankelijk is. Wat
blijkt nu uit de brief van een paar
dagen geleden? De ruimte om de
basisuitkering volledig inkomensaf–
hankelijk te maken, is wel degelijk
aanwezig, althans zo lees ik de brief!
Met andere woorden: staat het
ILO-verdrag niet alsnog een volledig
inkomensafhankelijke uitkering toe?
Is de staatssecretaris, gegeven haar
voorkeur - want die kennen wij -
voor een nabestaandenwet
gebaseerd op het behoeftebeginsel,
dan niet van mening dat de uitkering
volledig inkomensafhankelijk moet
worden? Als dat de uitleg is van het
ILO-verdrag, zou je kunnen zeggen
dat je alsnog de ruimte krijgt om de
wijzigingen in een andere richting te
laten gaan, namelijk een vrijlating
van inkomen uit of in verband met
arbeid van 40%, te betalen uit geen
basisuitkering of een veel lagere
basisuitkering dan de 30% of 50%. Ik
hoor in dezen graag de reactie van
de staatssecretaris.

Voorzitter! In de schriftelijke
behandeling is reeds een omstandige
discussie gevoerd over de vraag, of
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de AWW nu gebaseerd is op het
behoeftebeginsel dan wel op het
inkomensdervingsprincipe. De
staatssecretaris heeft volgehouden,
dat de AWW gebaseerd was op het
behoeftebeginsel. Dat kan natuurlijk
niet anders, want anders was zij de
motivering voor de voorgestelde
wetswijziging kwijt. Naar onze
mening zijn beide principes van
toepassing.

In 1959 leidde het overlijden van
de echtgenoot en vader vrijwel
automatisch tot het derven van
inkomen van de man en daarmee
ook vrijwel automatisch tot een
situatie van behoeftigheid onder de
nabestaanden. Dat zal dan ook in
1959 de motivatie voor de AWW zijn
geweest. De motivering van de
staatssecretaris is nogal zwak.
Sterker nog, als in 1959 het behoef–
tebeginsel zo centraal had gestaan,
was er toen wel een inkomenstoets
ingebouwd, ondanks het geringe
percentage werkende vrouwen. Het
iijkt er dus op dat het inkomensder–
vingsbeginsel - ik geloof dat ik het
net verkeerd zei - een belangrijker
rechtsgrond voor de AWW van 1959
is geweest dan het behoeftebeginsel.
Deze discussie is toch van belang
omdat de meerderheid van de SER
en de Emancipatieraad ook
benadrukken dat de AWW impliciet
gestoeld is op het principe van
inkomensderving. Daar de staatsse–
cretaris zegt dat zij in de geest van
de wet van 1959 handelt, is het van
belang haar uitleg nog eens duidelijk
naar voren te laten komen in dit
debat. Anders dan de staatssecre–
taris, pleiten de SER en de Emanci–
patieraad voor een systeem
gebaseerd op inkomensderving: een
nogal duidelijk politiek signaal, dat
bewmdsheden van Sociale Zaken in
deze overlegeconomie naar onze
mening niet gemakkelijk naast zich
neer zouden kunnen leggen.

Aan de andere kant moet ik
zeggen dat het inbouwen van een
inkomenstoets op het eigen inkomen
ook een aantal nadelen heeft,
bijvoorbeeld bureaucratie. Regels
worden ingewikkelder, het is fraude–
gevoeliger, je lokt controle-activi–
teiten uit, er is sprake van een
armoedeval, etcetera. De
argumenten tegen inkomensafhanke–
lijkheid zijn bekend Maar als wij die
twee kanten afwegen, kiezen wij
toch voor een gemaximeerd uitke–
ringsrecht en willen wij toch

rekening houden met inkomen.
Daarom pleit ik ook voor een tijdelijk
stelsel voor nieuwe gevallen, waarbij
de uitkeringen worden verstrekt aan
nabestaanden indien sprake is van
inkomensderving, waarbij een grens
wordt gesteld aan de mogelijkheid
om met behoud van uitkering bij te
verdienen. Zoals gezegd, zien wij een
dergelijk stelsel gecombineerd met
een inkomensonafhankelijke halfwe–
zenuitkering, zodat ook weggevallen
zorgcapaciteit wordt opgevangen.
De halfwezenuitkering van 20% zou
losgekoppeld moeten worden van de
volwassenenuitkering. Die uitkering
zou dan ook niet getoetst moeten
worden aan het inkomen van de
ouder, want hier geldt het verzeke–
ringsprincipe.

Wat de inkomenstoets betreft,
verwijs ik naar het voorstel van het
Breed platform, waar wij ons in
kunnen vinden. Beweerd wordt - ik
meen dat de staatssecretaris dat ook
doet - dat dit voorstel verdragsrech–
telijk onmogelijk is, omdat je een
stelsel in feite baseert op twee
principes, te weten inkomensderving
en behoefte. De vraag is of dat wel
zo is. Je bereikt met zo'n stelsel in
elk geval dat je het verzekerings–
principe overeind houdt. Je geeft
geen dure sociale-zekerheidsgelden
aan mensen die het niet nodig
hebben. Je bereikt ook dat mensen
die op het minimum zitten met een
klein baantje niet voor de rest van
hun leven tot het minimum veroor–
deeld zijn. Je bespaart op de
uitkering ten opzichte van het
huidige stelsel. Er zal sprake zijn van
meerkosten die liggen in de orde van
grootte van enkele honderden
miljoenen, die echter naar onze
mening betaald zouden kunnen
worden uit een maximering van de
uitkeringsrechten, een beperking van
de basisuitkering waar ik al over
sprak.

Voorzitter! Die lijn vinden wij
eigenlijk rechtvaardiger dan wat nu
op tafel ligt, maar dat betekent nog
niet dat het voorstel van D66, dat in
deze richting gaat, geheel onze steun
heeft. In de voorstellen van D66
missen wij toch het belangrijke
onderdeel van het verzelfstandigen
van bijstandsrechten en het opheffen
van de kostwinnerselementen.

Mevrouw Groenman (D66): Ik heb
daar ook ideeën over, maar wij
hebben het nu wel over de AWW. Ik

weet niet precies wat u nu bedoelt.

Mevrouw Brouwer (Groen Llnks): Ik
heb net gezegd dat wij het algemene
voorstel van D66 wat de AWW
betreft zien in het perspectief van
een stappenplan naar economische
zelfstandigheid. Daarin horen dan
ook andere maatregelen dan deze
maatregelen. Maar als u zegt dat
D66 ook in het kader van de verzelf–
standiging van bijstandsrechten voor
het opheffen van de kostwinnersele–
menten is, dan laat ik die opmerking
voor wat ze is. Naar ons idee haalde
u dat toch los uit het geheel, maar
waarschijnlijk is dat een misverstand.

Voorzitter! De staatssecretaris
heeft een compromisvoorstel gedaan
inzake de leeftijdsgrens van 50 jaar
voor nabestaanden zonder kinderen
en 45 jaar voor nabestaanden met
kinderen. Dat wordt nu 45 c.q. 40
jaar en het loopt langzaam op naar
oorspronkelijke hoogtes. Wij zijn het
daarmee eens. Blijkbaar is het met
de participatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt nog niet zo goed
gesteld dat de leeftijdsgrens in èén
keer met tien jaar kan worden
verhoogd. Dat vinden wij ook.

Wij zeggen daarbij wel dat de
economische zelfstandigheid van
vrouwen groeiende is, maar op de
arbeidsmarkt en inzake de
zorgarbeid is nog steeds sprake van
ongelijke behandeling. Toch wordt
met deze wet al vooruitgelopen op
de situatie waarin dat wel zo is,
zodat de leeftijdsgrenzen mogen
worden verhoogd. In dit verband stel
ik een reactie van de staatssecretaris
op prijs op een heel interessant
voorstel van het Breed platform van
vrouwen voor economische zelfstan–
digheid, dat zegt: als de leeftijds–
grens niet in éèn keer kan worden
verhoogd, waarom zou je die
leeftijdsgrens dan niet afhankelijk
maken van de mate van deelname
van vrouwen aan arbeid? Probeer,
met andere woorden, het te objecti–
veren. Formuleer een indicator, zoals
dat gebeurt bij de koppelingswet, die
een verhoging van de leeftijdsgrens
afhankelijk maakt van de deelname
van vrouwen aan arbeid. Dat is een
interessante gedachte, die zou
kunnen betekenen dat, naarmate de
deelname toeneemt, de leeftijds–
grenzen verdwijnen en uiteindelijk de
AWW en de nieuwe Algemene
nabestaandenwet kunnen
verdwijnen. Naarmate de econo–
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mische zelfstandigheid toeneemt,
neemt de noodzaak voor die wetten
en de leeftijdsgrens ook af.

Wat de vrijlatingsbepalingen en de
verruiming van de inkomensbepa–
lingen betreft, kan voor mijn fractie
worden gesproken van een prettige
verrassing. Wij zijn het daar
uiteraard mee eens. De bezwaren die
ik heb tegen de geringe verruiming
van de inkomensbepalingen, heb ik
al genoemd.

Ik kom toe aan de pseudo–
weduwen (de namen zijn niet altijd
even helder). Wij gaan akkoord met
de gelijkstelling van gehuwden en
samenwonenden. Vanuit het
perspectief van economische
zelfstandigheid moeten rechten en
plichten die van rechtswege
verbonden zijn aan het huwelijk,
worden afgeschaft. Het toekennen
van dezelfde rechten aan samenwo–
nenden is echter de verkeerde weg.
Maar je kunt zeggen: gegeven de
huidige positie van het huwelijk en
de keuze van de meerderheid van
deze Kamer kan niet anders dan
gekozen worden voor geli jke behan–
deling. Dat zou overigens ook gelden
voor een pensioenfonds als het ABP.
Wij hebben er meerdere malen blj de
ministervan Binnenlandse Zaken op
aangedrongen om ook daar samen–
wonenden recht te geven op het
aanvullende nabestaandenpensioen.
De vraag is, of het ook de bedoeling
is van het kabinet om in navolging
van dit wetsvoorstel dit te bepleiten.

Pleiten voor gelijke behandeling
van gehuwden en samenwonenden
zou zich wat ons betreft ook dienen
uit te strekken tot bloedverwanten in
de tweede graad. Het amendement
van de heer Linschoten op stuk nr.
18 heeft dan ook onze steun.

De gelijke behandeling brengt met
zich mee dat de uitkering stopt
indien men opnieuw huwt dan wel
gaat samenwonen. Dat is een conse–
quentie, maar mijn fractie voelt wel
wat voor het amendement van CDA
en Partij van de Arbeid om het recht
op het kmdsdeel van de nabestaan–
denuitkering in dit verband
ongemoeid te laten bij een nieuw
huwelijk, indien de nabestaande de
zorg voor kinderen onder de 18 jaar
heeft. Ook hier geldt dus een objec–
tivering van het kindsdeel.

Wat de pseudo-nabestaanden
(bloemrijk taalgebruik!) betreft, heeft
de regering ervoor gekozen, de
huidige regeling voor pseudo–

weduwen te laten vervallen. De
fractie van Groen Links volgt hier de
kritiekvan de Emancipatieraad en
een deel van de SER. In een op
inkomensderving gebaseerde
Algemene nabestaandenwet past
een nabestaandenuitkering. De
regering kiest voor een ander
systeem, en daarin past geen
pseudo-nabestaandenuitkering. Ik
kan mij vinden in de argumenten van
de regering, maar het kan natuurlijk
onbevredigend en onrechtvaardig
uitpakken, in die situatie waarin
duidelijk sprake is van financiële
afhankelijkheid in de vorm van
alimentatie. Dit inkomen is dan niet
verzekerd. Dit probleem versterkt
onze opvatting dat ten principale
gekozen moet worden voor een
systeem van inkomensderving. Dan
ben je volgens ons af van het
oneigenlijke element in de AWW,
zoals de regering dat noemt,
namelijk dat nabestaanden/
ex-echtgenoten een AWW-uitkering
krijgen, ook al is er geen financiële
regeling getroffen. Wij denken dat
dit een halve oplossing is, waarmee
de problemen niet worden onder–
vangen.

De verbetering die de staatssecre–
taris heeft aangekondigd in de nota
naar aanleiding van het verslag,
wordt bekostigd uit een verkorting
van de overlijdensuitkering naar zes
maanden. Per saldo beschouwen wij
die uitkomst positief. Wij zouden wel
wensen dat de 40 mln. die hiermee
structureel wordt verdiend, wordt
ingezet om bijvoorbeeld de
vrijstelling van het verdiende
inkomen verder te verhogen, zodat in
ieder geval de nabestaanden met de
laagste inkomens tegemoet worden
gekomen.

Ten slotte. Het huidige voorstel
komt ons, alles afwegend, niet echt
sympathiek over. Opnieuw hebben
wij het gevoel, dat een onderdeel
van de sociale zekerheid stevig
wordt aangepakt, zonder dat dit in
het bredere kader van het econo–
misch perspectief wordt gezet. Dat
zagen wij al te vaak gebeuren bij
andere sociale wetten. Het wordt tijd
om, afgezien van de voorstellen die
wij hebben gedaan om een andere
nabestaandenwet dan de voorge–
stelde in te stellen, het stappenplan
voor economische zelfstandigheid nu
echt serieus te gaan nemen Wij zien
dat plan van de regering graag
tegemoet.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
De voldoening over het voorstel tot
invoering van een Algemene
weduwen– en wezenwet was bijna
kamerbreed in februari 1959. De
regering had ter motivering van de
indiening van het wetsvoorstel
gewezen op de grote leemten die er
tot op dat moment waren in de
voorzieningen voor weduwen.
Alhoewel de persoonlijke verant–
woordelijkheid van de burgers voor
hun nagelaten betrekkingen voorop
werd gesteld, moest toen toch
worden erkend, dat die verantwoor–
delijkheid niet tot voldoende tastbare
resultaten had geleid. Dat kwam
door financieel onvermogen om zelf
voorzieningen te treffen, door onvol–
doende zicht op toekomstige risico's
en door geldontwaarding van
voorzieningen die wel waren
getroffen. Dat leidde tot de
erkenning van de noodzaak, een
risicoverzekering in te stellen, die de
gehele bevolking zou omvatten. De
uitkeringen zouden welvaartsvast
zijn. Daarmee werd tevens invulling
gegeven aan de Bijbelse opdracht,
om te zien naar weduwen en wezen
in hun druk. De woordvoerders van
AR en CH wezen ook met zoveel
woorden op dit Bijbelse
uitgangspunt. Extra argument voor
het treffen van een volksverzekering
was, dat niet alleen weduwen uit de
lagere-inkomensklassen behoeftig
achterbleven.

De AWW heeft zegenrijk gewerkt.
Dat mogen wij na 33 jaar met
dankbaarheid constateren. Maar
naarmate de wet ouder werd,
werden ook de tekortkomingen beter
zichtbaar. Er was te weinig rekening
gehouden met de waarde die de taak
van de verzorgende ouder vertegen–
woordigt. Daardoor konden ook
weduwnaars met jonge kinderen in
behoeftige omstandigheden komen
te verkeren. In de jaren zestig kon
vaak nog wel met mantelzorg een
oplossing worden geboden, maar
door allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen daarna is dit steeds
moeilijker geworden. Ook werden
wel overhaast tweede huwelijken
gesloten.

Het Bijbelse uitgangspunt, om te
zien naar weduwen en wezen blijft
echter onverkort van kracht, maar de
omstandigheden zijn inmiddels
ingrijpend gewijzigd. Dat betekent,
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dat wij aan onze uitgangspunten
opnieuw vorm moeten geven. Een
regeling die van de aanvang af was
bedoeld om behoeftigheid bij
nabestaanden te voorkomen, is niet
meer adequaat, wanneer wel een
uitkering wordt verstrekt als er geen
behoefte meer is, en wanneer geen
uitkermg mogelijk is als er wel
behoefte is. Een weduwe die een
behoorlijk eigen inkomen heeft,
hoeft niet als behoeftig te worden
beschouwd. Als de vrouw kostwinner
is en komt te overlijden, is het
alleszins redelijk dat de weduwnaar
op dezelfde wijze uitkeringsge–
rechtigd wordt als de weduwe. Een
gehjke behandeling van mannen en
vrouwen is op dit onderdeel van de
sociale zekerheid in de huidige
maatschappelijke omstandigheden
goed te verdedigen.

Tegelijkertijd moet echter worden
voorkomen, dat collectieve middelen
worden aangewend, waar dat niet
strikt nodig is. Weduwnaars met een
behoorlijk eigen inkomen hoeven net
zo min recht te doen gelden op een
nabestaandenuitkering als weduwen
in vergelijkbare omstandigheden. Dat
leidt bijna noodzakelijkerwijs tot een
forse inkomensafhankelijkheid van
de uitkering. Het kostwinnerscri–
terium mogen wij niet hanteren,
maar het gebruik van een inkomens–
toets is in feite een omgekeerd
kostwinnerscriterium. Het voorkomen
van behoeftigheid bij een
nabestaande is de belangrijkste
rechtsgrond voor een nabestaanden–
uitkering. Dat is ook in de AWW van
nu steeds het geval geweest. De
overheid hoeft niet te zorgen voor
een garantie, dat men het gezinsin–
komen op peil kan houden na het
overlijden van een echtgenoot. Dat
behoort tot ieders individuele verant–
woordelijkheid. Daarnaast is er een
aantal praktische bezwaren tegen het
systeem, dat is gebaseerd op verze–
kering van inkomensderving. Bij een
toenemende arbeidsparticipatie van
vrouwen zal het aantal uitkeringsge–
rechtigden alleen maar toenemen.
Dat is op dit moment wel het laatste
waar behoefte aan is. Het thans
voorgestelde systeem wordt voor
ongeveer tien jaar toereikend geacht.
Daarna zal worden bezien of de
Algemene nabestaandenwet
opnieuw moet worden aangepast
aan veranderde maatschappelijke
omstandigheden. Het lijkt mij reëel,
te veronderstellen dat die verwachte

ontwikkelingen minder hard zullen
gaan dan in de afgelopen tien jaar.
Op een bepaald moment zal toch
een verzadigingspunt worden
bereikt. Mijns inziens zal er altijd
sprake zijn van echtgenoten die
financieel van elkaar afhankelijk zijn.
Dat lijkt mij in ieder geval een
legitieme keuze. Ook als er geen
sprake is van vrijwilligheid, maar van
een situatie die door omstandig–
heden wordt gedicteerd, zullen er
regelingen moeten zijn om te
voorkomen dat een financieel afhan–
kelljke partner in behoeftige omstan–
digheden komt te verkeren na
overlijden van de kostwinner. Juist
dan, zou ik zeggen.

Als dergelijke regelingen geheel
worden geprivatiseerd, komt de
alleenverdiener nog meer in een
nadelige positie te verkeren. Het
belang om het eventueel wegvallen
van het gezinsinkomen te verze–
keren, is in een alleenverdienerssi–
tuatie nog groter dan in een tweever–
dienerssituatie. Fiscaal verkeert een
deel van de alleenverdieners al in
een nadelige situatie Door het
afschaffen van een collectieve
nabestaandenverzekering doen wij
dat nog eens voor een tweede keer.
Dat heeft met sociale rechtvaar–
digheid weinig meer te maken. Ik kan
er dus mee instemmen, de AWW
aan te passen aan de gewijzigde
maatschappelijke verhoudingen,
maar ik zie deze aanpassing nadruk–
kelijk niet in het licht van een
eventuele toekomstige afschaffing
van een collectieve nabestaanden–
verzekering.

Het treffen van een goede
nabestaandenverzekering is geen
gemakkelijke opgave in een samen–
leving die wat relatievormen betreft
pluriform en nogal instabiel is. De
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen, terwijl hun situatie over het
geheel genomen beslist niet gelijk is,
maakt de zaak gecompliceerd. Ik
meen dat het thans voorliggende
voorstel er beter in slaagt, een goed
evenwicht te vinden tussen de
verschillende belangen dan eerdere
ontwerpen die wij hebben gezien. De
regeling moet niet onnodig ruim zijn,
maar ook niet te krap voor die
gevallen waarin sprake is van echte
financiële nood.

Tegen deze achtergrond heb ik de
aanvankelijk voorgestelde tijdelijke
uitkering van één jaar steeds een
vreemd element gevonden in het

wetsvoorstel. Dit onderdeel werd
aanbevolen als een soort gewen–
ningsuitkering, maar daarmee is het
element van inkomensdervingsverze–
kering geïntroduceerd, dat moeilijk
valt te verenigen met het behoefte–
criterium waarop het wetsvoorstel is
gebaseerd. Bovendien is deze
ongetoetste tijdelijke uitkermg nu
juist zo ruim in die gevallen waarin
de regeling niet echt nodig is. Ook
weduwnaars met riante inkomens
kunnen deze uitkering ongetoetst
krijgen. Door een te hoge leeftijds–
grens en een krappe vrijlatingsre–
geling zouden de weduwen juist
worden gedupeerd. Een uitruil tussen
de tijdelijke uitkering enerzijds en
een ruimere vrijlatingsregeling en
een hogere leeftijdsgrens anderzijds
heeft een aantal voordelen.
Nabestaanden met een behoorlijk
eigen inkomen worden eerder met
de inkomenstoets geconfronteerd.
De ruimhartigheid van de aanvan–
kelijk voorgestelde regeling kan
hiermee enigszins worden ingeperkt.
Weduwen met een klein eigen
inkomen of zonder eigen inkomen
worden hierdoor niet gedupeerd.
Integendeel, de ruimere vrijlatings–
mogelijkheid vormt eerder een
tegemoetkoming aan de weduwe
met een klein eigen inkomen. Ik was
dan ook prettig verrast dat de
regering onze suggestie uit het
eindverslag voor een belangrijk deel
heeft opgevolgd. Wij hadden nog
wel verder willen gaan, maar wij
beseffen ook dat de ruimte niet
onbeperkt is. Wel lijkt er enige
ruimte te bestaan om tot een wat
royalere overgangsregeling te
komen.

Voorzitter! Ik merkte al op dat ik
de leeftijdsgrens van 50 jaar te hoog
vind. De versoepeling die nu is
voorgesteld, is wel de meest
minimale versoepeling die mogelijk
was. De CDA-fractie deed in een
eerder stadium al de suggestie, bij
de introductie van de nieuwe wet uit
te gaan van de leeftijd van 40 jaar en
zo in tien jaar tijd toe te groeien naar
de als structureel bedoelde leeftijds–
grens van 50 jaar. De nota van
wijziging biedt hiervoor gedeeltelijk
financiële dekking. Van mij hoeft de
totale som niet op nul uit te komen.
De AWW-herziening was immers
niet bedoeld als een bezuinigings–
operatie. Alles wat de nieuwe wet
goedkoper is dan de oude, is dan
oen financiële meevaller. Dat de
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regering de financiële voordelen van
haar plan al als bezuinigingsresultaat
heeft overgenomen, is haar eigen
keuze geweest, waarmee zij haar
eigen speelruimte heeft verkleind.
Maar het was niet de keuze waaraan
de Kamer gebonden was.

In de schriftelijke voorbereiding is
al veel gediscussieerd over de
voorgestelde leeftijdsgrenzen. Ik
erken dat de arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen nu veel hoger is dan in
de begintijd van de AWW en dat er
enige rechtvaardiging in een
verhoging van de leeftijdsgrenzen zit.
Ook het feit dat mannen nu recht
kunnen krijgen op een nabestaan–
denuitkering, kan een reden zijn, de
leeftijdsgrenzen te verhogen. Maar
dat alles neemt niet weg dat er
bepaald niet sprake is van een
situatie waarin het regel is dat
vrouwen van deze leeftijdscategorie
economisch min of meer zelfstandig
zijn. Daarom mogen vrouwen geen
slachtoffer worden van de gelijke
behandeling. Bovendien moeten wij
de huldige situatie op de arbeids–
markt ook in ogenschouw nemen.
Het zou anders zijn als er op dit
moment een schreeuwende behoefte
was aan grote groepen herintre–
dende vrouwen. Afgezien van enkele
sectoren is dat in zijn algemeenheid
niet het geval. Daarom dienen wij
voorzichtig te zijn met het verhogen
van de leeftijdsgrenzen. Een langere
looptijd met door de regering
vooropgesteld de grens van 50 jaar
is mijns inziens dan ook alleszins
gerechtvaardigd.

Een ander punt dat ook in de
schriftelijke voorbereiding veel
aandacht heeft gekregen, is de
gelijke behandeling van gehuwd en
ongehuwd samenwonenden. De
regering heeft in haar verdediging
van deze gelijke behandeling sterk
de nadruk gelegd op de systematiek
in het sociale-zekerheidsstelsel. Ik
heb begrip voor die argumentatie. Er
kunnen inderdaad enige incongru–
enties ontstaan, als binnen de ene
sociale wet anders wordt omgegaan
met gelijke behandeling van
gehuwden en ongehuwden dan in
een andere sociale wet. Dat is de
ene kant van de zaak. Maar aan de
andere kant heeft iedere wet haar
eigen sociale betekenis en dat gelijke
behandeling moet voortvloeien uit de
bedoeling van de wet zelf.

Een andere overweging die een rol
kan spelen is, of het afzien van

gelijke behandeling tot meer
ongewenste situaties leidt dan het
hanteren ervan. Ook is denkbaar, een
onderscheid te maken tussen kortdu–
rende uitkeringen die aansluiten op
de feitelijke situatie van dat moment
en langlopende uitkeringen, die zich
uitstrekken over een periode dat die
feitelijke situatie zich ingrijpend kan
wijzigen. Het hanteren van formele
uitgangspunten ligt dan meer voor
de hand.

Het criterium voor het al dan niet
verkrijgen of behouden van een
nabestaandenuitkering is een samen–
woningsperiode van drie maanden,
volgens het regeringsvoorstel. Zo'n
korte periode kan ingrijpende rechts–
gevolgen hebben. Het kan recht
verschaffen op een langlopende
uitkering. Het kan ook het recht op
een reeds langlopende uitkering
verloren doen gaan. Dat zijn ingrij–
pende rechtsgevolgen. Daaraan
voorafgaand dient de vraag te
worden gesteld of de zorgplicht van
gehuwden tegenover elkaar niet de
belangrijkste rechtsgrond is voor een
nabestaandenregeling. Die zorgplicht
bestaat er, althans formeel, niet voor
samenwonenden. Hooguit kan men
spreken van een morele verplichting.
Ik vraag mij af of het openstellen van
de Algemene nabestaandenwet voor
ongehuwd samenwonenden per
consequentie ook niet zou moeten
leiden tot een alimentatieplicht, als
men uit elkaar gaat.

Overigens wil ik er in dit verband
nog op wijzen dat ik in 1986 bij de
stelselherziening niet heb ingestemd
met de gelijke behandeling van
gehuwd en ongehuwd samenwo–
nenden. Ik voel mij dan ook niet
verplicht om uit een oogpunt van
systematiek hier nu wel aan mee te
werken.

In het algemeen zouden aan
samenwoningsrelaties pas financiële
rechtsgevolgen moeten worden
verleend, als sprake is van een
notariële registratie en als het wille–
keurige onderscheid tussen familie–
leden en niet-familieleden zou
komen te vervallen, maar ik realiseer
mij dat wij die discussie nog tegoed
hebben.

Door de gekozen constructie van
een basisuitkering met een variabele
al dan niet inkomensafhankelijke
toeslag kan worden bereikt dat ook
in de Algemene nabestaandenwet de
overal elders geldende verhouding
90%/70% geldt voor respectievelijk

eenoudergezinnen en alleen–
staanden. De 100%-regeling die gold
voor een weduwe met kinderen was
een op zichzelf beschouwd goed te
motiveren afwijking van het systeem
ten gunste van betrokkene. Nu wij
met herijking van de sociale
zekerheid bezig zijn en nu met
nadruk gekeken moet worden naar
de financiële begrenzingen is het te
verdedigen, de relatieve bevoor–
deling van deze categorie te beëin–
digen. Over het overgangsrecht kom
ik nog apart te spreken.

Vreemd vind ik wel dat de beide
coalitiepartners elkaar hebben
gevonden op een amendement dat
nu juist weer een inbreuk maakt op
het systeem, namelijk de continu–
ering van een halfwezenaandeel in
de uitkering op het moment dat de
weduwe hertrouwt of duurzaam gaat
samenwonen. Het verschil in uitke–
ringsniveau tussen een alleenstaande
en een alleenstaande ouder wordt
niet gerechtvaardigd door de kosten
van het kind of de kinderen, maar
door het feit dat er sprake is van een
verschillend type huishouden. Zou
het verschil zijn toe te schrijven aan
de kosten van het kind, dan zou het
logisch zijn voor ieder kind een
bepaald percentage van het
minimumloon toe te kennen. Verder
ontstaat de vreemde situatie dat een
echtpaar met kinderen dat is aange–
wezen op het minimumuitkerings–
niveau recht heeft op 100%
minimumloon, terwijl een echtpaar
van wie een van de partners een kind
onder de 18 uit een eerder huwelijk
heeft, recht kan hebben op 120%
van het minimumloon. Voor dit
verschil kan ik moeilijk een recht–
vaardiging vinden. Er komt nog iets
bij. In alle discussies over sociale
zekerheid en belastingen komt
steeds weer naar voren dat men nog
wel rekening wil houden met de
financiële verantwoordelijkheid voor
kinderen, maar niet of althans veel
minder met die voor het levenson–
derhoud van een huwelijkspartner.
Door het afsplitsen van een halfwe–
zenaandeel van het nabestaanden–
pensioen kan ook een eerste stap
gezet worden op de weg van het
steeds minder rekening houden met
de op zichzelf volstrekt legitieme
keuze voor financiële afhankelijkheid
van de huwelijkspartners. De positie
van de kinderen is ook bij andere
delen van het wetsvoorstel in het
geding. Voor de wezenuitkering
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heeft de nota van wijziging voorzien
in een iets ruimere regeling. Formeel
zou hantering van de meerderjarig–
heidsgrens het criterium moeten zijn
voor het al dan niet laten voortbe–
staan van de wezenuitkering. Maar
de maatschappelijke werkelijkheid is
toch zo, dat veelal opgroeiende
jongelui ook na hun 18de verjaardag
nog voor een niet onaanzienlijk deel
financieel afhankelijk zijn van hun
ouders. Ook in de studiefinanciering
is de ouderonafhankelijkheid niet
gerealiseerd. Ik vind het dus reëel
dat wezen tot hun 21 ste jaar recht
kunnen houden op een wezenuit–
kering.

Hoe zit het overigens met wezen
die inkomsten uit vermogen hebben?
Zou daarvoor geen bijzondere
regeling getroffen moeten worden?
Het lijkt mij weinig reëel, hen daar
bovenop nog een uitkering te
verschaffen. Ik weet dat dit geheel
conform de systematiek van de
volksverzekering is, maar ik heb dit
altijd al een zwak punt in die syste–
matiek gevonden.

Zou het in het kader van de
verdere herijking van het
sociale-zekerheidsstelsel niet goed
zijn, de relatie tussen inkomsten uit
vermogen en volksverzekering
opnieuw te doordenken? Wellicht
kan een uitruil worden bewerkstelligd
tussen enerzijds het beëindigen van
de vermogensbelasting en anderzijds
het vervallen van het recht op een
uitkering krachtens een volksverze–
kering indien er sprake is van
inkomsten uit vermogen.

Een belangrijk onderdeel voor de
aanvaardbaarheid van het
wetsvoorstel is de vrijlatingsregeling.
Ook hier moet weer een goed
evenwicht worden gezocht tussen
sociale aanvaardbaarheid en finan–
ciële mogelijkheden. In het oorspron–
kelijke voorstel was het evenwicht te
veel verschoven naar de randvoor–
waarden van de financiële ruimte.
Vanuit sociaal oogpunt leverde dat
een aantal knelpunten op. Het bijge–
stelde voorstel lijkt evenwichtiger.
Nu is het moeilijk om in dit geval het
juiste evenwicht te vinden. Een te
krappe vrijstellingsregeling benadeelt
de nabestaanden met een klein deel
eigen inkomen, een te ruime regeling
bevoordeelt nabestaanden met een
behoorlijk eigen inkomen.

Het nu aan de orde zijnde voorstel
kent mijns inziens twee voordelen
boven het oude voorstel. In de eerste

plaats sluit het aan bij de syste–
matiek in de AOW en bevordert
daardoor de inzichtelijkheid van de
wetgeving inzake volksverzekeringen.
In de tweede plaats ligt de nadruk
van de extra vnjlatmg op de kleinste
inkomens en is er een afgrenzing
naar boven. De wensen kunnen op
dit gebied uiteraard onbeperkt zijn,
maar ik meen dat de voorgestelde
regeling de toets der kritiek redelijk
kan doorstaan.

Voorzitter! Ik sluit af met enkele
opmerkingen over de invoeringswet
en het overgangsrecht. Bij iedere
vorm van overgangsrecht moet een
goed evenwicht worden gezocht
tussen rechtszekerheid en rechtsge–
lijkheid. Invoering van een nieuwe
norm voor de nabestaandenuitkering
die structureel lager ligt dan de
huidige norm kan in theorie op twee
manieren gebeuren. Alle lopende
uitkeringen op het oude niveau
houden en alleen de nieuwe uitke–
ringen vaststellen op grond van de
nieuwe norm. De rechtszekerheid is
daarmee optimaal gediend, maar op
langere termijn is dit voor de rechts–
gelijkheid toch geen bevredigende
oplossing. Men kan ook vanaf een
bepaalde datum alle lopende uitke–
ringen ineens vaststellen conform de
nieuwe norm; maximale rechtsge–
lijkheid, maar vanuit het oogpunt van
rechtszekerheid een zeer
aanvechtbare oplossing. Ik ben dan
ook blij dat de regering deze
oplossing uiteindelijk toch ook niet
aanvaardbaar heeft gevonden en
heeft gekozen voor een tussenop–
lossing: de lopende uitkeringen
worden bevroren totdat zij op het
nieuwe niveau terecht zijn gekomen.
Hoe meer de regering haar best
doet, de inflatie te beteugelen, hoe
beter zij erin zal slagen, de pijn van
deze relatieve achteruitgang te
verzachten. Een stimulans die
misschien niet overbodig is.

Voorzitter! Eerder in mijn bijdrage
aan dit debat heb ik laten blijken, de
verhoging van de leeftijdsgrenzen
met tien jaar een zeer forse stap te
achten. Gelet op de noodzakelijke
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen en gelet op de toegenomen
arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen kan ik enige redelijkheid
aan het voorstel tot het verhogen
van de leeftijdsgrenzen niet
ontzeggen, maar het gaat te snel.
Met de invoering van de ANW gaan
de leeftijdsgrenzen in één klap al

direct vijf jaar omhoog. Daarna
vervolgens jaarlijks één jaar erbij
Een geleidelijker overgangsperiode
vind ik wenselijk. Wij zouden dan in
tien jaar tijd naar structureel hogere
leeftijdsgrenzen kunnen groeien. Ik
heb daartoe een amendement
ingediend.

Voorzitter! Het is niet eenvoudig,
in een samenleving die steeds
diverser wordt en die aan snelle
veranderingen onderhevig is, een
wettelijke regeling te treffen die de
gehele bevolking omvat en die toch
recht doet aan allerlei specifieke
omstandigheden; een welhaast
onmogelijke opgave. Ook de nu
voorgestelde nieuwe Algemene
nabestaandenwet is verre van
volmaakt, maar zij is wel te verkiezen
boven de huidige AAW, die ernstig
verouderd is.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Wij bespreken vandaag
een ingrijpend wetsvoorstel;
ingrijpend voor zo'n 175.000 burgers
in ons land, te weten 1 50.000
weduwen en 25.000 weduwnaars.
Het is opvallend dat het, ondanks het
ingrijpende karakter, toch zo weinig
aandacht heeft gekregen in de
algemene pers, in tegenstelling tot
de WAO-perikelen. De enigen die
zich echt hebben opgewonden, zijn
vrouwen, via de vrouwenbond van de
FNV, mede namens de AMBO, de
Nationale Nederlandse vrouwenraad,
de Wijze oude wijven, Weduwen in
de kou en het Breed platform voor
economische zelfstandigheid van
vrouwen.

De kritiek van deze kant, onder–
steund door vrouwelijke juristen en
sociale-zekerheidsdeskundigen,
heeft de regering en de coalitie–
partners echter niet tot andere
gedachten gebracht. Ook het feit dat
er een vrijwel unaniem negatief
advies van de SER lag en dat ook de
ER negatief adviseerde, heeft niet
mogen baten. Waaruit bestaat
eigenlijk het maatschappelijk
draagvlak voor het regerings–
voorstel? Alleen de zeven kroonleden
van de SER die instemden met het
principe van de regering, kunnen
toch geen maatschappelijk draagvlak
genoemd worden?

De aanleiding om de Algemene
weduwen– en wezenwet te
vervangen door een Algemene
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nabestaandenwet is gelegen in een
uitspraak van de Centraal raad van
beroep van 7 december 1988. Met
die uitspraak van al weer 3,5 jaar
geleden beoordeelde de raad de
AWW als discriminerend voor
mannen. De regering had vooruit–
lopend op een uitspraak al een
adviesaanvraag aan de SER en de
Emancipatieraad gestuurd over een
meer aan de maatschappelijke
ontwikkelingen aangepaste
nabestaandenverzekering. Deze
adviesaanvraag van 16juli 1987 had
als belangrijkste onderdelen: de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen, de gelijkstelling van
ongehuwd samenwonenden met
gehuwden, een apart regime voor de
1990-generatie, de introductie van
het behoeftecriterium en het toetsen
op eigen inkomen van de
nabestaanden ter bepaling van het
recht op en de hoogte van een
nabestaandenuitkering voor nieuwe
en oude gevallen.

Al deze onderdelen vormen, met
uitzondering van het aparte regime
voor de 1990-generatie, nog steeds
de kern van het wetsvoorstel. De
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen is eigenlijk het enige
onomstreden onderdeel van het
wetsvoorstel. Sinds de uitspraak van
de Centrale raad van beroep in 1988
is ruim 2 mld. betaald aan
AWW-uitkeringen voor weduwnaars.
Het is overigens opvallend dat een
gelijke behandeling van vrouwen op
andere terreinen van de sociale
zekerheid tot veel snellere en uitga–
venbeperkende beleidsreacties heeft
geleid dan de gelijke behandeling
van mannen. Ik hoef de
AAW-ellende maar in herinnering te
roepen en een goed verstaander
weet wat ik bedoel.

Dat mannen en vrouwen gelijk
behandeld moeten worden als het
gaat om de nabestaandenverze–
kering, lijdt geen twijfel. Dat weduw–
naars ook in de nieuwe opzet grosso
modo beter af zijn dan weduwen
blijft echter wrang. De introductie
van het behoeftecriterium en de
daaraan gekoppelde toets op het
eigen inkomen van de nabestaande
in de nabestaandenverzekering is
minder onomstreden. Het is voor
mijn fractie zeer de vraag of dit nu
de manier is om de nabestaanden–
verzekering meer toegesneden te
maken op de maatschappelijke
ontwikkelingen.

De AWW werd in 1959 ingevoerd
omdat de verzekering tegen het
wegvallen van inkomen door het
overlijden van de kostwinner noodza–
kelijk werd geacht. Omdat er niet
gekeken werd of er echt inkomen
wegviel, ging het dus om een veron–
derstelde inkomensderving. De
AWW was de volksverzekering die
het risico van de veronderstelde
inkomensderving verzekerde,
overigens, zoals gememoreerd,
uitsluitend voor mannen. Hun
inkomen was verzekerd door de
AWW. Het eventuele inkomen van
vrouwen was niet verzekerd.

Voorzitter! Het verschil van mening
tussen de regering en mijn fractie
vindt eigenlijk zijn oorzaak in een
verschillende interpretatie van de
functie van de AWW als zodanig. De
regering stelt dat de AWW in 1959
beoogde te voorzien in een veron–
derstelde behoefte bij de achterblij–
vende weduwe. Mijn fractie heeft de
AWW altijd gezien als een verze–
kering tegen het verlies van inkomen
van de overleden echtgenoot. Dat
alleen het inkomen van de man
verzekerd was, kwam door de
toenmalige veronderstelling bij het
toenmalige rollenpatroon dat alleen
mannen inkomen verwierven en dat
er dus alleen bij het overlijden van
mannen inkomen gederfd werd.

Ook in onze optiek moeten wij af
van veronderstellingen die niet meer
overeenkomen met de werkelijkheid.
Waar de regering echter de veron–
derstelde behoefte wil omzetten in
een feitelijke behoefte, wil mijn
fractie de veronderstelde inkomens–
derving omzetten in een feitelijke
inkomensderving, om zo de verzeke–
ringsgedachte achter de AWW
overeind te houden. Wetten die
gebaseerd zijn op veronderstellingen,
mogen van tijd tot tijd opnieuw
beoordeeld worden om te kijken of
de veronderstelde situatie nog in
overeenstemming is met de werke–
lijkheid. Dat is echter iets anders dan
door nieuwe wetgeving de werke–
lijkheid naar je hand proberen te
zetten.

De redenering van de regering is
dat door de toegenomen arbeidspar–
ticipatie van vrouwen, weduwen, veel
minder dan in 1959, na het
overlijden van de echtgenoot in
behoeftige omstandigheden achter–
blijven. In plaats van te kijken naar
de veronderstelde behoefte mag dus
voortaan gekeken worden naar de

feitelijke behoefte, zo stelt de
regering. Daarbij wordt nog een stap
verder gegaan en mag volgens de
regering ook gekeken worden naar
de mate waarin vrouwen in hun
eigen behoefte zouden kunnen
voorzien, ook als zij ten tijde van het
overlijden van de kostwinner niet aan
het arbeidsproces deelnamen. De
veronderstelde behoefte, die volgens
de regering ten grondslag lag aan de
AWW van 1959, wordt dus in de
visie van de regering vervangen door
een veronderstelde arbeidspartici–
patie. Dat nu is voor mijn fractie
enkele bruggen te ver en doet de
werkelijkheid geweld aan, zeker voor
oudere vrouwen. Het mag bekend
worden verondersteld, dat mijn
fractie arbeidsparticipatie van
vrouwen en economische zelfstan–
digheid als de belangrijkste pijlers
van het emancipatiebeleid
beschouwt. Wij stellen daar
overigens altijd bij, dat geen
ongerechtvaardigde eisen mogen
worden gesteld aan generaties die
niet volop hebben kunnen
deelnemen aan het emancipatie–
proces, domweg omdat zij in een
ander patroon zijn opgegroeid.

Als wij kijken naar de arbeidsparti–
cipatie van gehuwde vrouwen, dan
blijkt, dat in 1960 7,4% van de
gehuwde vrouwen betaalde arbeid
verrichtte. In 1990 is dat 39,8%
tegen een arbeidsparticipatie van
gehuwde mannen van 90%. Het
grootste deel van de gehuwde
vrouwen werkt in deeltijd. Het
gegeven, dat in de leeftijdscategorie
van 40 tot 44 jaar 48,9% van de
gehuwde vrouwen deelneemt aan
het arbeidsproces en in de leeftijd–
scategorieën 45 tot 49 jaar en 50 tot
54 jaar respectievelijk 38,6% en
27,2%, zegt dus, gezien die deeltijd–
factor niet zoveel. Van economische
zelfstandigheid zal in de meeste
gevallen geen sprake zijn.
Interessant is het overigens om niet
alleen naar de arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen te kijken, maar
ook naar de feitelijke arbeidspartici–
patie en het daarbij behorende
besteedbare inkomen uit arbeid van
weduwen. De arbeidsparticipatie van
weduwen zonder kinderen was in
1985 10,8% en van weduwen met
kinderen was het 11,9%. Het
gemiddeld besteedbaar inkomen uit
arbeid is voor weduwen zonder
kinderen ƒ 11.800 per jaar en voor
weduwen met kinderen ƒ 15.300 per
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jaar. Voor weduwnaars is dit in beide
situaties twee keer zo hoog. Verge–
lijken wij echter het gemiddeld
besteedbaar inkomen van
verweduwde huishoudens zonder
inkomsten uit arbeid met dat van
verweduwde huishoudens met
inkomsten uit arbeid, dan is het
gemiddeld inkomensverschil ƒ 7500
in situaties met kinderen en ƒ 10.700
zonder kinderen. Een zeer lage
arbeidsparticipatie dus van weduwen
en een laag besteedbaar inkomen uit
arbeid. De helft van de weduwen
heeft een huishoudinkomen dat lager
is dan 120% van het relevante
sociaal minimum en bij weduwnaars
ligt dat op 9%. 32% van de weduwen
heeft meer dan 150% van het sociaal
minimum tegen mannen 72%. Ten
slotte bevindt een kwart van de
weduwen zich op een inkomens–
niveau onder het sociaal minimum.

Bovengenoemde gegevens zijn
relevant om aan te tonen, dat ook al
zou je van mening zijn, dat de
nieuwe Algemene nabestaandenwet
gebaseerd mag worden op het
behoeftecriterium, die mening niet
gebaseerd kan zijn op cijfers omtrent
arbeidsparticipatie en zeker niet op
het vermogen in eigen behoefte te
voorzien, tenzij de regering recente
cijfers heeft, die haar redenering
beter onderbouwen. Kunnen wij
daarover iets vernemen?

Het is overigens verbazing–
wekkend, met hoeveel gemak de
regering op twee gedachten blijkt te
kunnen hinken. De toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen
wordt aangevoerd om de leeftijds–
grens, waaronder men niet meer in
aanmerking komt voor een verlengde
basisuitkering, na een overgangspe–
riode op te hogen tot 50 jaar.
Hetzelfde argument wordt gehan–
teerd om een toets op het eigen
inkomen toe te passen voor alle
huidige nabestaanden onder de 60
jaar. Aan de andere kant wordt in
tegenstelling tot de adviesaanvrage
geen apart regime voorgesteld voor
de 1990-generatie, omdat ondui–
delijk is, hoe de arbeidsparticipatie
van vrouwen zich verder zal ontwik–
kelen. Ik begrijp wel, dat de leeftijds–
grens van 50 jaar in een structurele
situatie nodig is om niet teveel geld
kwijt te zijn aan weduwnaars, maar
het resultaat is, dat weduwen van
boven de 40 jaar er in bescherming
op achteruitgaan en dat is nu juist de
categorie, die een slechte arbeids–

marktpositie heeft.
Waar de regering ook voor de

huidige nabestaanden het verzeke–
ringssysteem gedeeltelijk wil
vervangen door een voorzieningen–
systeem - alleen een uitkering als
men zelf niet in onderhoud kan
voorzien - wil mijn fractie de huidige
nabestaanden beschermen en voor
nieuwe nabestaanden een ander
systeem invoeren. Waar de regering
onzekerheid laat bestaan over wat er
over tien jaar gaat gebeuren, wil D66
nu reeds onder handhaving van het
verzekeringssysteem de AWW van
een definitief aflopend karakter
voorzien. In de visie van de regering
worden mensen, lees: vrouwen
geacht verantwoordelijkheid te
nemen voor de eigen toekomst.
Enige zekerheid over die toekomst
om daar je gedrag op af te stemmen,
is dan wel geboden. D66 is van
oordeel, dat los van de principiële
bezwaren tegen de keuze van de
regering, waardoor een deel van de
nabestaandenuitkering afhankelijk
wordt gemaakt van het inkomen van
de nabestaanden zelf, de financiële
effecten voor de huidige
nabestaanden onverantwoord zijn. In
de huidige AWW mogen
nabestaanden de eigen inkomsten uit
arbeid immers ongekort behouden
naast de AWW-uitkering. Voor veel
weduwen is een deelti jdbaan naast
die uitkering de enige manier om het
gezinsinkomen nog enigszins op peil
te houden. In het systeem van de
regering, waarin de verlengde basis–
uitkering verrekend wordt met de
eigen inkomsten uit arbeid, kan de
teruggang in inkomen ten opzichte
van de huidige situatie bij
verdiensten van 60% van het
minimumloon oplopen tot ƒ 600 per
maand. Dat is zeer ontmoedigend
voor de arbeidsparticipatie van
vooral vrouwen en het tast de
rechtszekerheid van vrouwen die nu
reeds een AWW-uitkering hebben,
fors aan. Toen men weduwe werd,
mocht men er immers van uitgaan
dat bijverdiensten mochten worden
gehouden. Er werd vaak bewust
afgezien van een particuliere verze–
kering. Men heeft z'n leefpatroon
afgestemd op de huidige AWW en
alle overgangsregelingen doen er
niet aan af dat men het inkomen na
verloop van tijd fors ziet dalen. Het
verzekerde risico blijkt ineens voor
een veel kleiner deel te gelden dan
mocht worden aangenomen. Van alle

nabestaanden onder de 60 jaar gaat
na een overgangsperiode de regel
gelden dat inkomsten uit arbeid
worden verrekend met de nabestaan–
denuitkering Dit principe is niet in
verhouding met de slechte positie
van oudere vrouwen op de arbeids–
markt. Slechts een klein deel van de
huidige weduwen heeft een riante
baan naast de AWW-uitkering. Voor
weduwnaars geldt vaak het
omgekeerde; voor hen heeft de
uitspraak van de Centrale raad van
beroep veelal een onnodig extraatje
betekend. Ook de inkomensonafhan–
kelijke basisuitkering van 30%, die in
ieder geval gaat gelden voor
nabestaanden, ouder dan 50 jaar,
heeft voor weduwnaars die ten tijde
van het overlijden van de partner
alleenverdiener waren, een
oneigenlijk effect.

De combinatie van verzekering en
voorziening in de ANW leidt er
enerzijds toe dat de inkomensonaf–
hankelijke basisuitkenng, die ook
wordt toegekend als de overleden
partner geen eigen inkomen had, een
risico dekt dat niet bestaan heeft. Er
is immers geen inkomen wegge–
vallen. Anderzijds leidt invoering van
het behoeftecriterium en het
toepassen van de toets op het eigen
inkomen ertoe dat vooral weduwen
bij het wegvallen van de verdienende
partner wat minder zeker blijken te
zijn dan verwacht mocht worden. Het
is allemaal niet bijster consistent.

Voorzitter, het is natuurlijk mooi
dat de regering uiteindelijk de vrijla–
tingsregeling heeft versoepeld en dat
zij de leeftijdsgrens niet meer in één
klap van 40 naar 50 jaar optrekt,
maar dat neemt onze principiële
bezwaren niet weg. Wij zien de
nabestaandenverzekering als een
verzekering tegen gederfd inkomen
en eigen inkomsten van de
nabestaanden staan als zodanig los
van die verzekering. Ik heb er dan
ook geen behoefte aan, diep in te
gaan op alle modaliteiten op het
punt van de vrijlatingsregeling bij de
toets op het eigen inkomen. In de
schriftelijke gedachtenwisseling
heeft mijn fractie een andere lijn
uitgezet voor een toekomstige
nabestaandenverzekering, gebaseerd
op feitelijke inkomensderving, in
navolging van de Emancipatieraad en
de overgrote meerderheid van de
SER.

De regering heeft aan die lijn
weinig gedachten gewijd, omdat die
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niet paste bij haar eigen opstellmg
Zo zijn wij natuurlijk snel uitgepraat!
Verder stelt de regering dat een
verzekering tegen inkomensderving
maar op particuliere basis geregeld
moet worden. Voor nieuwe gevallen
kan ik daar wel mee instemmen,
maar voor de huidige nabestaanden
geldt de brandend huis clausule en
biedt een particuliere verzekering
geen oplossmg Een ander argument
van de regering is dat een inkomens–
dervingsverzekering geen oplossing
zou bieden voor de nabestaanden
met kinderen van echtgenoten die
niet verdienden op het moment van
overlijden. Een halfwezenuitkering
biedt dan echter uitkomst en die
vormt ook een wezenlijk onderdeel
van de opzet van mijn fractie. Een
verzekering tegen feitelijke
inkomensderving zou volgens de
regering duurder zijn, omdat de
situatie dat beide partners inkomen
uit arbeid hebben zich vaker zal
voordoen, zodat er ook vaker sprake
is van inkomensderving bij
overlijden. Op zichzelf is dat
argument juist, maar het hangt er
dan wel van af, welke uitwerking aan
een dergelijke verzekeringsvorm
gegeven wordt. Een nabestaanden–
verzekering is voor D66 als zodanig
een aflopende zaak, maar volgens de
lijn van de regering blijft er nog tien
jaar onzekerheid bestaan over de
toekomst van de nabestaandenverze–
kering. Overigens is een verzekering,
gebaseerd op feitelijke inkomens–
derving, voor beide partners een
sterke stimulans om aan het arbeids–
proces deel te nemen en de taken
thuis te verdelen, omdat men van
tevoren weet dat elk individueel
inkomen verzekerd is tegen het
overlijdensrisico. Arbeidsparticipatie
op deze manier stimuleren lijkt mij
fractie rechtvaardiger dan het op
geforceerde wijze stimuleren van de
arbeidsparticipatie van huidige
nabestaanden, nog afgezien van alle
ontmoedigende en rechtszekerheid
aantastende effecten daarvan.

Voorzitter! Ik sluit dit algemene
gedeelte af met een conclusie. De
fractie van D66 is het met de
regering eens dat de Algemene
nabestaandenwet een andere opzet
moet krijgen om recht te doen aan
de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen en om in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen in
de richting van toenemende arbeids–
participatie van vrouwen. Wij willen

welke nabestaandenverzekering dan
ook uitdrukkelijk van een aflopend
karakter voorzien. Op termijn is een
volksverzekering tegen inkomens–
derving door overlijden niet meer
nodig. Wij hebben echter ernstige
kritiek op de grote lijnen van het
wetsvoorstel van de regering. Het
hinkt op twee gedachten. Aan de ene
kant weet de regering niet of de
toenemende arbeidsparticipatie van
vrouwen wel structureel doorzet,
zodat van een apart regime voor de
1990-generatie wordt afgezien, aan
de andere kant wordt arbeidspartici–
patie van oudere vrouwen veronder–
steld, waarbij een systeem met
inkomenstoetsen op het eigen
inkomen gerechtvaardigd geacht
wordt. Het gemengde systeem bij de
ANW van een inkomensonafhanke–
hjke basisuitkering en een inkomens–
afhankelijke toeslag doet onvol–
doende recht aan de verzekeringsge–
dachte en heeft bovendien buiten–
gewoon grote uitvoeringsproblemen.
Ten slotte vinden wij de inkomens–
offers die gevraagd worden van
oudere vrouwen ongerechtvaardigd
en in strijd met de rechtszekerheid.

Ik kom op een aantal onderdelen
van het wetsvoorstel en allereerst op
de verlaging van 100% naar 90% van
de uitkering van nabestaanden met
kinderen. Deze teruggang ineens met
10% is vervangen door een geleide–
lijke achteruitgang, verkregen door
een bevriezing van de huidige hoge
uitkering. Hoewel een nabestaanden–
uitkering een ander karakter heeft
dan een bijstandsuitkering ten
behoeve van een eenoudergezin en
ons niet bekend is dat het als
onredelijk wordt ervaren dat een
nabestaande met kinderen tot nu toe
maximaal 100% van het sociaal
minimum kreeg en een bijstands–
moeder 90%, wil mijn fractie op dit
punt meegaan met de regering. Wij
willen er althans geen principieel
verschil van mening over doen
ontstaan, hoewel handhaving van de
100%-norm wel te verdedigen is. In
veel gevallen levert de niet-verzor–
gende partner immers financieel of
anderszins nog een bijdrage aan het
huishouden waarvan hij of zij geen
dele meer uitmaakt. Maar goed, ik
zei het al, vooralsnog hebben wij
geen doorslaggevende bezwaren
tegen de opvatting van de regering,
te meer niet nu er een geleidelijke
inkomensteruggang op dit punt zal
plaatsvinden.

Wel principieel is voor ons dat de
uitkering voor de nabestaande zelf
en de uitkering aan de eventuele
halfwezen aan elkaar gekoppeld zijn.
Mijn fractie kiest met de SER en de
Emancipatieraad voor een loskop–
peling van de partneruitkering en de
halfwezenuitkering. Wij willen
voorkomen dat in situaties waarin de
nabestaande ouder zelf geen recht
op een uitkering heeft, ten behoeve
van de nabestaande halfwezen geen
voorziening zou bestaan. Juist voor
nabestaanden met kinderen ontstaan
immers problemen zolang die
kinderen verzorging behoeven. In
principe mag het er dan niet toe
doen of de nabestaande ouder een
eigen uitkeringsrecht heeft of zelf
arbeid verricht. Ook mag het er niet
toe doen of de overleden ouder wel
of geen inkomen uit arbeid had en of
de ouders gehuwd waren, samen–
leefden of een LAT-relatie hadden.
Bij een systeem dat is gebaseerd op
feitelijke inkomensderving als basis
voor een nabestaandenverzekering
voor boven-40-jarigen, zoals mijn
fractie bepleit, is een afzonderlijke
halfwezenuitkering essentieel, juist
voor de gevallen waarin de overle–
denen geen eigen inkomen had en
een nabestaande ouder dus geen
eigen recht op een uitkering heeft.

Koppeling van de halfwezenuit–
kering aan de uitkering voor de
nabestaande ouder heeft bovendien
een heel onredelijk effect in combi–
natie met de gelijkstelling van
ongehuwd samenwonenden aan
gehuwden. In de optiek van de
regering vervalt immers de gehele
uitkering als de nabestaande ouder
gaat samenwonen. In de huidige
AWW is dat alleen zo als de
nabestaande ouder hertrouwt. In
hoeverre nabestaanden om die reden
afzien van een nieuw huwelijk is
uiteraard onbekend, maar een
eventuele gedragsreactie zal zich
nog sterker voordoen als ook bij
samenwonen de nabestaandenuit–
kering vervalt.

De gelijkstelling van ongehuwd
samenwonenden met gehuwden in
de ANW is voor mijn fractie een
moeilijk punt. Enerzijds lijkt het zo
sympathiek dat ook mensen die
samenwonen bij overlijden een
nabestaandenuitkering krijgen en dat
al na drie maanden samenwonen.
Aan de andere kant verliezen
mensen die nu een AWW-uitkering
hebben, deze na een jaar als ze
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besluiten om te gaan samenwonen.
Nog afgezien van de ook hier opdoe–
mende uitvoeringsproblemen -
samenwoonrelaties moeten immers
gecontroleerd worden - vindt mijn
fractie vooralsnog de bezwaren, het
afnemen van de nabestaandenuit–
kering aan samenwonenden, groter
dan de voordelen. D66 is nooit
gelukkig geweest met het gelijk
behandelen van samenwoonrelaties
met gehuwden. Het staat immers in
het algemeen op gespannen voet
met het uitgangspunt van individuali–
sering van uitkeringsrechten.
Bovendien worden in de constructie
die de regering kiest, voordelen
geboden aan mensen die daar tot op
heden niet op gerekend hebben en
zelf hoogstwaarschijnlijk op particu–
liere basis maatregelen getroffen
hebben om het risico van overlijden
te verzekeren. Anderzijds worden
rechten ontnomen aan mensen die er
redelijkerwijze geen rekening mee
konden houden.

De Centrale raad van beroep heeft
op 28 februari 1990 geoordeeld dat
het ontbreken van gelijke behan–
deling van ongehuwd samenwo–
nenden geen strijdigheid oplevert
met artikel 26 van het BuPo-verdrag.
Ook het Internationaal comité voor
de rechten van de mens kwam
onlangs tot die conclusie. Gelijk–
stelling van ongehuwd samenwo–
nenden met gehuwden voor de ANW
hoeft dus niet en zou Nederland
bovendien in EG-verband in een
unieke positie plaatsen, maar dat is
op zichzelf niet zo erg.

Over de behandeling van andere
vormen van samenwonen dan het
huwelijk moet het laatste woord nog
gesproken worden door de
commissie-Kortmann. Afhankelijk
van de conclusie van die commissie
zal waarschijnli jk het totaal aan
sociale-zekerheidswetten op een
andere leest geschoeid moeten
worden. Het lijkt mijn fractie niet
verstandig om daarop vooruit te
lopen, als het op dit moment strikt
juridisch gesproken niet nodig is.

Het argument van de consistentie
met de AOW leek ons aanvankelijk
valide. Dat een AOW-gerechtigde
man voor de jonger dan 65-jarige
partner met wie hij samenwoont, een
toeslag krijgt op zijn AOW, afhan–
kelijk van het inkomen van die
jongere partner, terwijl, als diezelfde
man overlijdt, de jongere partner
geen nabestaandenuitkering krijgt,

lijkt onredelijk. Ook hier geldt echter
dat mensen dat risico bewust zelf
genomen hebben en dat het ons niet
bekend is, dat het als onredelijk
wordt ervaren.

Een van de dingen die mensen
toevallig wel weten van ons
sociale-zekerheidssysteem, is dat je
geen recht hebt op AWW, als je niet
gehuwd bent. Het enige echte
probleem dat overblijft, als
ongehuwd samenwonenden niet
gelijk behandeld worden met
gehuwden, betreft de relaties waarin
een wettelijk huwelijk niet mogelijk
is: homoseksuele relaties dus. Ook
daarvan denk ik echter dat wij de
bevindingen van de
commissie-Kortmann moeten
afwachten. Overigens zal het vaak zo
zijn dat in homoseksuele samen–
woonrelaties beide partners werken,
maar dat doet niet af aan het feit dat
er in onze sociale zekerheid een
onbillijkheid zit tegenover deze
samenleefvorm. Mijn fractie is dus
van oordeel dat niet moet worden
overgegaan tot de gelijkstellmg van
ongehuwd samenwonenden met
gehuwden.

Een van de problemen die de
regering tegenkomt, als wel gelijk–
stelling wordt voorgesteld, is het
geval van de pseudo-nabestaande,
de ex-partner van de overledene.
Deze heeft bij de huidige AWW
recht op een uitkering. Als samen–
wonenden bij overlijden van de
partner een uitkering krijgen, zoals
de regering voorstelt, zou dat in
principe ook kunnen gelden voor
ex-partners. Dat nu levert onoverko–
melijke uitvoeringsproblemen op,
zodat de pseudo-weduwe uit de wet
is weggeschreven. Dat levert wel de
eigenaardige situatie op dat de
partner met wie de overledene op
het moment van overlijden ten
minste drie maanden heeft samen–
gewoond, als aan de overige
voorwaarden is voldaan, wel in
aanmerking kan komen voor een
ANW-uitkering, terwijl de partner
met wie de overledene aanvankelijk
misschien wel twintig jaar was
gehuwd, geen enkel recht heeft, ook
al is aan de overige voorwaarden
voldaan.

De GPV-fractie noemde in het
voorlopig verslag een relevant
voorbeeld. Als de overleden
ex-echtgenoot de verzorgende ouder
was en de nabestaande
ex-echtgenoot wordt als gevolg van

dit overlijden verzorgende ouder, is
er in het systeem van de regering
geen enkele vorm van voorziening.
Niet voor de verzorger en niet voor
de kmderen! Het probleem van de
pseudo-nabestaande kan overigens
wel opgelost worden, als gekozen
wordt voor het inkomensdervings–
principe.

Tot slot geef ik op een rijtje het
standpunt van D66 op hoofdlijnen en
ten aanzien van de belangrijkste
onderdelen van het wetsvoorstel.

1. D66 wil het inkomensdervings–
karakter van de nabestaandenverze–
kering als volksverzekering overeind
houden, waarbij de veronderstelde
inkomensderving moet worden
vervangen door een feitelijke
inkomensderving.

2. D66 wil het aflopende karakter
van een nabestaandenverzekering als
zodanig sterker benadrukken onder
handhaving van de rechten van de
huidige nabestaanden.

3. D66 verwerpt het invoeren van
toetsen op het eigen inkomen van de
nabestaande, omdat dit de arbeids–
participatie van vrouwen eerder
ontmoedigt dan stimuleert, veel
uitvoeringsproblemen met zich
brengt en bovendien voor huidige
nabestaanden ongerechtvaardigde
inkomenseffecten heeft.

4. D66 wil een halfwezenuitkering
los van een eventuele nabestaanden–
uitkering.

5. D66 ziet meer bezwaren dan
voordelen verbonden aan gelijk–
stelling van ongehuwd samenwo–
nenden met gehuwden, en wil naar
aanleiding van de bevindingen van
de commissie-Kortmann ten
principale opnieuw bezien hoe
andere dan huwelijkse samenleef–
vormen ingepast kunnen worden in
ons sociale-zekerheidsstelsel.

Voorzitter! Ik heb deze uitgangs–
punten neergelegd in een aantal
amendementen die geruime tijd
geleden onder de collega's verspreid
zijn. Deze amendementen strekken
ertoe dat een collectieve wettelijke
nabestaandenverzekering op den
duur overbodig wordt. Uiteindelijk
zou een collectieve verzekering
slechts het risico moeten dekken van
inkomensterugval door inkomens–
verlies van de overleden partner
gedurende het eerste jaar na
overlijden. Collectief zou ook de zorg
voor halfwezen verzekerd moeten
blijven. Om dit doel geleidelijk te
bereiken, zou aan de 1990-generatie
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geen nabestaandenuitkering moeten
worden verstrekt, los van de gewen–
ningsuitkering in het eerste jaar, die
70% van het minimumloon zou
moeten bedragen. Ten behoeve van
de verzorging van kinderen zou aan
de nabestaande een halfwezenuit–
kering van 20% minimumloon per
kind moeten worden gegeven. Een
dergelijk regime voor de
1990-generatie maakt een
nabestaandenverzekering voor de
nabestaande zelf pas ver in de
volgende eeuw geheel overbodig

Rekening houdend met de toene–
mende economische zelfstandigheid
van vrouwen die thans nog niet de
leeftijd van 40 jaar hebben bereikt,
zou in de tweede plaats voor de
categorie nieuwe nabestaanden
geboren na 1 januari 1953 doch voor
1 januari 1972, het systeem moeten
gelden dat in de huidige AWW geldt
voor onder-40-jarigen zonder
kinderen. Voor hen geldt immers een
tijdelijke partneruitkering, afhankelijk
van het aantal jaren dat men ouder is
dan 26 jaar. Deze tussencategorïe
die ouder is dan 21 jaar en jonger
dan 40 jaar op het moment van
invoering van de nieuwe wet, zou
overigens ook een gewenningsuit–
kering van een jaar en een eventuele
halfwezenuitkering moeten krijgen.
Door het werken met geboortejaren
voor deze categorie nieuwe
nabestaanden zal het beslag op de
collectieve middelen dat met tijde–
lijke partneruitkeringen gemoeid is,
geleidelijk afnemen.

Voor de categorie nieuwe
nabestaanden geboren voor 1 januari
1953, die dus op het moment van
invoering van de wet ouder is dan 40
jaar, zou als criterium voor het recht
op een nabestaandenuitkering
bepalend moeten zijn of door het
overlijden van de partner feitelijk
inkomen gederfd wordt. Na een jaar
gewenningsuitkering en een
eventuele halfwezenuitkering zou
een nabestaande van een overledene
die ten tijde van het overlijden geen
inkomen uit of in verband met arbeid
had, geen partneruitkering
verkrijgen. Had de overledene wel
eigen inkomen dan zou dit inkomen
voor 70% verzekerd moeten zijn en
aan de nabestaande moeten worden
uitgekeerd, waarbij een maximum
van 70% van het netto minimumloon
zou moeten gelden. Het samenlopen
van een eventuele partneruitkering
met de eventuele halfwezenuitkering

zou voor deze categorie aan een
maximum gebonden kunnen worden.
Omdat deze generatie nieuwe
nabestaanden over maximaal 25 jaar
de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt,
waarbij de nabestaandenuitkering,
ook in de huidige AWW, vervalt,
wordt langs deze weg het aflopende
karakter van de nabestaandenverze–
kering ook benadrukt.

Centraal in deze structureel andere
benadering ten opzichte van de
regeringsvoorstellen is dat het eigen
inkomen van de nabestaande geheel
buiten beschouwing blijft. Essentieel
is voorts het toekennen van een
halfwezenuitkering, ongeacht de
vraag of de nabestaande ouder
rechten heeft op een tijdelijke of een
permanente partneruitkering. Een
groot verschil met de regeringsvoor–
stellen is dat de huidige
nabestaanden hun uitkering
ongetoetst op eigen inkomen
behouden. Het geschetste alterna–
tieve systeem geldt alleen voor
nieuwe nabestaanden. Aangezien de
huidige nabestaanden worden
ontzien maar de nabestaandenverze–
kering als zodanig een aflopend
karakter krijgt, past het niet, de
ongehuwd samenwonenden als
nieuwe categorie potentiële recht–
hebbenden onder de kring van verze–
kerden te brengen. Ik heb daar ook
andere argumenten voor genoemd.
Ongehuwd samenwonenden weten
nu niet anders dan dat er bij
overlijden van een van hen, geen
rechten ontstaan. Omgekeerd zou
het ontnemen van de nabestaanden–
uitkering aan thans samenwonende
weduwnaars of weduwen tot zeer
forse inkomensconsequenties leiden
waarop men zich niet heeft kunnen
instellen.

Door de nieuwe Algemene
nabestaandenwet als een in principe
aflopende vorm van een volksverze–
kering te beschouwen, wordt ten
slotte een veel grotere, structurele
besparing bereikt dan met het
voorstel van de regering. Waar de
regering op termijn ruim 1 mld.
bespaart ten opzichte van de huidige
AWW, bespaart het bovenstaande
voorstel ruim 2 mld. De gewennings–
uitkering en de halfwezenuitkeringen
vormen uiteindelijk de enige reste–
rende kostenposten die collectief
verzekerd zijn. Het lijkt verstandig
om ook deze alternatieve opzet over
een aantal jaren te evalueren.

Voorzitter! Ik ben mij ervan

bewust, de regering weinig concrete
vragen te hebben gesteld.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik wil mevrouw Groenman
een vraag ter verduidelijking stellen.
Zij heeft een aantal amendementen
ingediend waarvan het amendement
op stuk nr. 15 waarbij de drie
verschillende generaties worden
onderscheiden, de kern is. Ik wil een
vraag stellen over de generaties die
geboren zijn na 1953. Wanneer
iemand van die generatie die twee
jonge kinderen en geen betaald werk
heeft - dat is een betrekkelijk
normale situatie - weduwe wordt,
krijgt zij, indien dit amendement
wordt aangenomen, twee keer 20%
dus 40% minimumloon. Zie ik dat
goed?

Mevrouw Groenman (D66): Ja.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat betekent dat zij na het
jaar van de tijdelijke uitkering 40%
krijgt. Vanaf dat moment, zo stel ik
vast, ben je dus aangewezen op de
bijstand, want 40% is niet voldoende
om van te leven.

Mevrouw Groenman (D66): Als je
niet werkt, hé.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Als je niet werkt, maar dat
komt nogal eens voor.

Mag ik u dan vragen, mevrouw
Groenman, in welk opzicht u uw
voorstel op dit onderdeel een verbe–
tering vindt ten opzichte van het
wetsvoorstel, waar diezelfde groep
90% krijgt van het minimumloon?

Mevrouw Groenman (D66): Dat is
in principe een heel algemene vraag.
Ik maak dat onderscheid voor
mensen geboren na 1953, doch wel
voor de nieuwe gevallen. Ik ga er
daarbij van uit, dat - stel dat mijn
amendementen worden aangenomen
- er zoveel voorlichting komt, dat
mensen inderdaad zeggen: er zou
iets mis kunnen gaan, wij gaan ons
particulier verzekeren. Dat is voor
jongere mensen veel goedkoper dan
voor oudere mensen. Dat is ook
redelijk, want daar heeft zich nog
geen risico voorgedaan.

Als u zegt, dat het nu zo mooi
geregeld wordt voor mensen met
kinderen, wijs ik u op het volgende.
Mensen met kinderen die nu alleen
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achterblijven en zelf bijverdienen,
gaan er straks fors op achteruit. Ik
zal u ook vragen, hoe u dat gaat
verdedigen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat doen wij straks. U stelt
terecht dat er veel maatschappelijke
ongelijkheid is tussen mannen en
vrouwen. Dat geldt oudere vrouwen,
dat geldt ook vrouwen met kinderen
die er alleen voor staan. Ik stel vast,
dat u die ongelijkheid continueert en
ten opzichte van het wetsvoorstel
zelfs vergroot. U verwijst die jongere
categorie vrouwen uiteindelijk naar
de bijstand.

Mevrouw Groenman (D66): Ik ga
ervan uit, dat vrouwen onder de 40
inderdaad vaker zullen werken. De
bijstand is dan inderdaad het
vangnet. Je moet ergens een
leeftijdsgrens stellen. Wij hebben
gekozen voor mensen jonger dan 40
jaar zonder kinderen. Ik heb
inderdaad gekozen voor het stellen
van een leeftijdsgrens, zowel bij de
generatie van 1990 als bij de
generatie die nu jonger is dan 40
jaar, om uiteindelijk de ANW te
kunnen afbouwen. Dit geldt echter
uitsluitend voor nieuwe gevallen,
waarbij dan mderdaad particuliere
verzekering mogelijk moet zijn. De
halfwezenuitkering, oké. Ik veron–
derstel verder, evenals mevrouw
Brouwer, overigens dat wij alles
doen aan arbeidsparticipatie van
vrouwen. Arbeidsparticipatie van
vrouwen zit niet onder de 40 jaar,
die zit vooral boven de 40 jaar.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Alles doen aan arbeidsparti–
cipatie is anticiperen op de
toekomst. Dat moeten wij zonder
meer doen, dat ben ik van harte met
u eens. U wilt het echter nu op de
zojuist door u uiteengezette manier
invoeren. Ik stel vast dat ik het goed
begrepen heb.

Mevrouw Groenman (D66): U hebt
het goed begrepen. Als dat het enige
bezwaar is dat u tegen mijn amende–
menten hebt, wil ik er nog wel eens
verder over doorpraten. Dat lijkt mij
nu niet echt vreselijk. De conse–
quenties van hetgeen u en uw coali–
tiepartner doen, vind ik veel en veel
vreselijker, moet ik eerlijk zeggen.

Voorzitter! Ik ben mij ervan
bewust, de regering weinig concrete

vragen te hebben gesteld. Dat neemt
echter niet weg dat ik wel een
uitvoerige reactie verwacht op mijn
verhaal. Ook over principes moet
immers gesproken kunnen worden,
of misschien wel juist over principes
en uitgangspunten. Ook van de
collega's verwacht ik een reactie.
Collega's van de regeringspartijen
hebben nogal wat uit te leggen,
dacht ik. Tenslotte moeten zij het
geheel ontbreken van een
maatschappelijk draagvlak compen–
seren met een politiek draagvlak. Dat
is een zware taak.

De fractie van D66 is van mening
dat de lijn die door ons is uitgezet,
rechtvaardig is voor huidige
nabestaanden, meer toekomstge–
richt, meer zekerheid geeft aan
toekomstige nabestaanden en
nauwelijks uitvoeringsproblemen
kent. Voor D66 is over maximaal 25
jaar de ANW als volksverzekering
voor nabestaandenpartners
overbodig geworden. Met halfwezen
en kinderverzorging wordt beter
rekening gehouden dan in het
voorstel van de regerïng het geval is.
Ik ben mij er ook van bewust, dat ik
geen woorden heb gewijd aan de
invoeringswet. In mijn systeem,
waarin de rechten van de huidige
nabestaanden worden ontzien, heb ik
immers geen overgangsrecht nodig.

Het moet mij overigens wel van
het hart dat de voorlichting van
regeringszijde tot nu toe te wensen
heeft overgelaten. En waar wel
voorlichting werd gegeven, werd
benadrukt dat de rechten van de
huidige nabestaanden zouden
worden ontzien. Mensen zullen de
inkomenstoets, die al na twee jaar
gaat gelden, ongetwijfeld als
aantasting van hun rechten
beschouwen. Dat men twee jaar de
tijd heeft om zich voor te bereiden
op de toepassing van een inkomens–
toets, kan dan gerust als een gotspe
worden beschouwd. Heldere
voorlichting is dus ten zeerste
geboden, ondanks de bezuinigings–
drift die plotseling het voorlichtings–
budget dreigt aan te tasten.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De ene verandering in de sociale
zekerheid komt minder onopgemerkt
tot stand dan de andere. Zo was de
WAO-discussie van vorig jaar
wekenlang voorpaginanieuws.

Andere belangrijke wetsvoorstellen,
zoals het wetsvoorstel voor de
Algemene nabestaandenwet, lijken
de massa voorbij te gaan. Misschien
is dat toe te schrijven aan het feit
dat weduwen, wezen en weduwnaars
voor de vakbonden minder
interessant zijn dan het grote leger
WAO'ers, maar dat even terzijde.

Het kabinetsvoorstel dat wij nu
bespreken - de Algemene weduwen–
en wezenwet wordt vervangen door
de Algemene nabestaandenwet -
heeft niettemin ruim een jaar de
gemoederen van vele tienduizenden
in ons land beziggehouden. Dat is
een begnjpelijke zaak, als wij eraan
denken welke financiële en
maatschappelijke gevolgen de
nieuwe wet voor veel nabestaanden
zal hebben. Een aantal van hen zal
opgelucht adem hebben gehaald
toen bleek dat de nieuwe wet in elk
geval nog een jaartje werd uitge–
steld, omdat de beoogde datum van
1 januari 1992 niet werd gehaald.
Maar dit uitstel betekent geen afstel.
Naar het zich laat aanzien, zal de
vertraging niet langer dan een jaar
duren.

De RPF-fractie is met de regering
en met deze staatssecretaris van
oordeel dat de uit 1959 daterende
AWW aan enige herziening toe is. In
de stukken is uitgebreid aan de orde
geweest waarom die AWW niet
meer voldoet. Verschillende overwe–
gingen die in de memorie van
toelichting worden opgesomd, zijn
nauwelijks voor discussie vatbaar. Ik
noem de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, waarvan in de
praktijk al sinds enkele jaren sprake
is en de toenemende arbeidspartici–
patie van vrouwen. Ik heb echter
bezwaren tegen het voornemen, te
komen tot een gelijke behandeling
van gehuwden en ongehuwd samen–
wonenden. Daarover wil ik straks
nog wat meer zeggen.

Aansluitend zou ik het opvallend
willen noemen dat bij de genoemde
overwegingen om tot wetswijziging
te komen alleen maatschappelijke
ontwikkelingen worden genoemd. Ik
denk dat het goed is, onomwonden
te stellen dat ook overwegingen van
budgettaire aard nadrukkelijk hebben
meegespeeld. Dit wordt nu slechts
impliciet aan de orde gesteld in de
stukken. De regering acht een
spoedige invoering gewenst, omdat
de uitgaven voor de AWW op een te
hoog niveau zijn gekomen. Ik kan mij
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deze wens van het kabinet
voorstellen, maar het lijkt mij niet
juist het financiële aspect te verab–
soluteren. Ik krijg die indruk een
beetje, omdat bijvoorbeeld de extra
kosten die voortvloeien uit de
versoepeling van de vrijlatingsre–
geling moeten worden gecompen–
seerd binnen de ANW. Uiteraard
moet het kabinet roeien met de
riemen die het heeft, maar ik zou het
belang van een goede wettelijke
regeling toch voorop willen blijven
stellen.

Het onderhavige wetsvoorstel
heeft een aantal belangwekkende
vragen opgeroepen. Verschillende
aspecten van principiële aard komen
ook aan de orde, zoals het karakter
van de AWW, het bestaansrecht van
de nabestaandenverzekeringen en de
arbeidsparticipatie van vrouwen om
er een paar te noemen. In verschil–
lende opzichten kan ik de keuzen
onderschrijven die het kabinet heeft
gemaakt. Ik heb dat in de schrifte–
lijke inbreng ook naar voren
gebracht. Op belangrijke punten
blijft echter verschil van opvatting
bestaan. Voordat ik tot een afweging
kom, wil ik de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
op die punten een aantal vragen
voorleggen en overigens opvattingen
voorhouden.

Zoals bekend, bepleit de
RPF-fractie politiek naar Bijbelse
normen. De publieke gerechtigheid
wordt daarmee naar onze vaste
overtuiging het best gediend. Het is
een ronduit Bijbels uitgangspunt dat
de overheid zich opstelt als een
schild voor zwakken, in dit geval ook
voor weduwe en wees. In onze
situatie is aan dit uitgangspunt
gestalte gegeven door een collec–
tieve verzekering in de vorm van de
AWW. Het is opvallend dat in de
Heilige Schrift alleen wordt
gesproken over vrouw en kind,
weduwe en wees. Geen enkele
weduwe of wees zult gij verdrukken,
staat in Exodus 22:22. In Deutero–
nomium 10:18, staat: En God is het
die wees en weduwe recht doet.
Weduwen en wezen waren in de
oudheid de zwakken, de hulpbehoe–
vende partijen, niet zozeer de
mannen dan wel de weduwnaars.
Dat geldt grosso modo tot de dag
van vandaag, als wij puur en alleen
letten op het behoeftecriterium, al
verandert er in dit opzicht wel het
een en ander. Ik ben mij er natuurlijk

van bewust dat de omstandigheden
niet gelijk blijven en dat de taakver–
deling tussen man en vrouw anno
1992 anders is dan 5000 jaar
geleden, ja zelfs anders dan een
tiental jaren geleden. Toch heeft de
wetgever in de jaren vijftig, dus nog
geen 40 jaar geleden, bewust
gekozen voor een Algemene
weduwen– en wezenwet die is toege–
sneden op de positie van de weduwe
en haar kinderen; al met al redenen
om de wet nu toch tegen het licht te
houden, gelet op de veranderende
situatie.

De vraag dient zich evenwel aan of
er nu op het terrein van de
nabestaanden nog wel behoefte is
aan een collectief georganiseerde
nabestaandenwet. Met andere
woorden: hoe lang heeft de overheid
nog een taak op het terrein van de
nabestaandenuitkeringen?
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan
dat de overheid tot op zekere hoogte
een taak heeft, en ik kan mij daar
volledig in vinden. De ANW wordt
nadrukkelijk gezien als een volksver–
zekering. De regering wil echter
langzaam maar zeker toe naar een
situatie, waarin geen sprake meer is
van een collectieve verzekering. Het
ideaalbeeld van het kabinet is dat
mannen en vrouwen in gelijke mate
door betaalde arbeid in hun eigen
onderhoud voorzien, en in geen
enkele omstandigheid in economisch
opzicht meer van elkaar afhankelijk
zijn. Dit leidt ertoe dat een stelsel
voor langlopende uitkeringen vanuit
de optiek van de minimumbehoefte
steeds minder nodig zal zijn.
Volstaan kan worden met een
kortdurende gewenningsuitkering.
Op termijn is er dus nog maar een
marginale rol weggelegd voor de
overheid.

De RPF is bereid om mee te gaan
in de gedachte dat op termijn geen
collectieve nabestaandenverzekering
meer nodig is, maar wij hadden dan
toch wel een andere weg voor ogen
dan die, welke het kabinet nu
kennelijk via individualisering en
emancipatie voor ogen lijkt te staan.

Het streven naar economische
zelfstandigheid voor elke volwassene
spreekt mij zoals bekend niet aan,
omdat hierdoor de onderlinge zorg
zal afnemen of al is verdwenen.
Uiteraard staat het elke man en
vrouw vrij, betaald werk buitenshuis
te verrichten, maar de overheid mag
daartoe direct noch indirect

verplichten. Met het bevorderen van
de economische zelfstandigheid
probeert de overheid diverse vliegen
in één klap te vangen. Ook het
probleem van het inkomensverlies bij
overlijden van een van de partners
wordt dan opgelost. Voor de
regering geldt: hoe minder verlengde
verzekeringen, hoe beter, en de
manier waarop het kabinet dat wil
bereiken komt mij nogal geforceerd
voor. In het toekomstige stelsel,
waarin slechts een tijdelijke basisuit–
kering wordt verstrekt, zouden met
name kinderrijke gezinnen danig in
de knel kunnen komen. Hoe denkt de
regering hiervoor een oplossing te
kunnen bieden? Nogmaals, ik heb er
geen bezwaren tegen als op termijn
wordt toegewerkt naar een stelsel,
waarin burgers ook met betrekking
tot de nabestaandenverzekeringen
meer eigen verantwoordelijkheid
dragen en meer eigen initiatief
nemen, door zichzelf te verzekeren
tegen de financiële gevolgen van het
overlijden van degene die het
huishoudinkomen verdient of mede
verdient. De in vergelijking met 1959
veel hogere inkomens zijn ernaar dat
een dergelijke verantwoordelijkheid
kan worden gedragen. Ik laat de
sterk verhoogde huishoudbudgetten
als gevolg van het tweeverdieners–
schap nog buiten beschouwing. Het
beschikbare inkomen zal minder
consumptief moeten worden
besteed. Hoe denkt de staatssecre–
taris over een dergelijke benade–
ringswijze? Is dat een begaanbare
weg om tot verdere sanering van het
stelsel van sociale zekerheid te
komen?

Er is naar onze wijze van zien al
een tendens waar te nemen dat
mensen zich in toenemende mate
particulier verzekeren dan wel bijver–
zekeren. Zolang de overheid echter
een collectieve voorziening laat
bestaan, zal het nog wel jaren duren
voordat deze verantwoordelijkheid
van de burger ten volle tot
uitdrukking wordt gebracht. In die zin
past het ook zeer wel dat een eigen
voorziening wordt getroffen voor het
geval degene die de zorgtaak in het
gezin vervult, door overlijden
wegvalt. Ook die mogelijkheden
bestaan reeds. Hoe oordeelt de
staatssecretaris daarover? Wat te
doen als mensen eventueel hun
eigen verantwoordelijkheid niet
dragen, en geen eigen voorzieningen
treffen? Kan er in dat geval een
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beroep op bijstand worden gedaan?
Terugkomend op de route die de

regering meent te moeten kiezen
met het aansturen op economische
zelfstandigheid, denk ik dat zij te
optimistisch is over de arbeidsmarkt–
perspectieven voor met name
vrouwen. Over tien jaar zou al een
herbeoordeling van de nabestaan–
denverzekering moeten worden
uitgevoerd. In de memorie van
toelichting kunnen we lezen dat
volgens de prognoses over achttien
jaar, dus in 2010, nog niet de helft
van het aantal gehuwde vrouwen op
de arbeidsmarkt participeert. Voor
een groot deel zal het daarbij ook
nog om part-time banen gaan. Komt
die herbeoordeling dan niet op een
zo vroeg tijdstip dat nog geen
wezenlijke veranderingen kunnen
worden doorgevoerd? Ik zeg dit
overigens met alle voorbehoud van
dien, want wie kan voorzien hoe er
over achttien jaar in ons land wordt
gedacht, geleefd en gehandeld?

Een belangnjk punt van discussie
vormt de vraag of in de uitwerking
van de Algemene nabestaandenwet
het behoeftecriterium - het
behoeden voor ontluisterende
armoede - of het inkomensdervings–
principe het leidende motief moet
zijn. De AWW is destijds tot stand
gekomen om te voorkomen dat
weduwen in behoeftige omstandig–
heden kwamen te verkeren, en dat
met het overlijden van de alleenver–
diener het volledige gezinsinkomen
wegviel. Van meet af aan betrof het
een uitkering op het minimumniveau.
Ik ben met het kabinet van oordeel
dat in die gedachte het accent
derhalve niet ligt op de derving van
(een deel van) het gezinsinkomen,
maar op de behoefte die ontstaat als
er geen enkel inkomen zou zijn. Het
behoeftecriterium is naast de verze–
keringsgedachte een van de meest
belangrijke uitgangspunten van het
onderhavige wetsvoorstel. De
discussie in de stukken over de ANW
spitste zich voor een deel toe op de
vraag, of het juist is om uit te gaan
van het behoeftecriterium, evenals
de vraag, of dit beginsel consequent
is uitgewerkt in het wetsvoorstel.
Sommigen pleiten ervoor, uit te gaan
van het inkomensdervingsprincipe.
Deze vragen speelden in de jaren
vijftig, naar het mij voorkomt, niet of
nauwelijks. Toen ging het immers om
een voorziening voor een vrouw met
kinderen, die bij het verlies van man

en vader ook zonder inkomen
kwamen te zitten. Dus was er de
behoefte om daarin te voorzien.
Gelet op de veel lagere lonen aan
het eind van de jaren vijftig, zal een
uitkering op minimumniveau vrijwel
gelijk zijn geweest aan de uitkering,
die op grond van het inkomensder–
vingsprincipe zou zijn uitgekeerd. Is
dat een juiste inschatting?

Tegenwoordig ligt het natuurlijk
wel een slag anders, maar de
regering geeft zelf aan, dat in veel
gezinnen de man nog altijd de
kostwinner is en dat bij de huidige
participatiegraad een stelsel van
zelfstandige rechten en plichten, als
uitgangspunt voor de wettelijke
nabestaandenregeling, nog niet tot
de mogelijkheden behoort. Maar
acht het kabinet een dergehjk stelsel
op termijn nog wel wenselijk? Graag
een reactie. Als ik alles wat in de
stukken aan opvattingen is
gewisseld, overzie, dan krijg ik in elk
geval de indruk dat de keuze die de
regering met dit wetsvoorstel heeft
gedaan, niet van harte is geweest,
maar onder de huidige omstandig–
heden als de meest verantwoorde
wordt beoordeeld. In feite wordt het
door de staatssecretaris
afgeschreven verschijnsel van
kostwinner met enige tegenzin
voorlopig nog maar geaccepteerd.
Als er immers geen sprake was van
gezinssituaties met èén kostwinner,
zou voor een heel andere aanpak zijn
gekozen, althans dat is mijn taxatie,
als ik de stukken lees. Is die taxatie
juist?

Een van de belangrijkste overwe–
gingen voor de regering om de
huidige wettelijke nabestaandenver–
zekering onder het mes te nemen, is
de ongelijke behandeling van
mannen en vrouwen. Dit keer gaat
het eens niet om de minderbedeelde
vrouw, maar om de positie van de
man. Jarenlang hebben weduwnaars
tevergeefs bij de regering aangeklopt
voor een verbetering van hun finan–
ciële positie. Het probleem van
mannen, die zonder vrouw één of
meer kinderen moesten opvoeden en
tegelijkertijd ook brood op de plank
moesten zien te krijgen, werd door
sommigen onderkend. Aanpassing
van de wet op dit punt lag dan ook
voor de hand. Daarom heb ik mij
destijds volgaarne achter het initi–
atief van collega Doelman-Pel
gesteld om een interimregeling met
betrekking tot een weduwnaarspen–

sioen te bewerkstelligen. Dit voorstel
is echter niet behandeld in de
Kamer. Het heeft de eindstreep dus
ook niet gehaald, onder meer
vanwege het feit dat het in vele ogen
een te forse lastenverzwaring tot
gevolg zou hebben. De Centrale raad
van beroep heeft de regering in
1988 uiteindelijk min of meer
gedwongen om een wettelijke
regeling op dit punt te ontwerpen.
Die regeling moest een einde maken
aan deze vorm van ongelijke behan–
deling. Het is echter triest, te moeten
constateren dat achtereenvolgende
kabinetten op dit punt niet zelf initi–
atieven hebben getoond. Het
verheugt mij dat dit manco nu door
dit wetsvoorstel lijkt te worden
opgelost.

Bij de Algemene nabestaandenwet
wordt daarnaast uitgegaan van een
gelijke behandeling van hen die
gehuwd zijn, met hen die ongehuwd
samenwonen. Hier is natuurlijk
helemaal geen sprake van een
ongelijke behandeling. Beide samen–
levingsvormen kun je namelijk niet
op één lijn zetten, principieel niet,
maar ook praktisch niet. Terecht zijn
er dan ook veel kritische vragen over
gesteld. De regering is niet op grond
van internationale verdragen
verplicht om over te gaan tot deze
vorm van gelijke behandeling. Dat is
wel eens anders. De keuze is dus
geheel aan de Nederlandse
wetgever. Als ik de argumenten van
de staatssecretans in de stukken
nalees, dan valt het mij op dat
steeds weer wordt benadrukt, dat in
feite slechts de wens om te komen
tot gelijke behandeling van gehuwd
en ongehuwd samenwonenden de
doorslag geeft. In de memorie van
antwoord wordt dit op twee pagina's
zelfs drie keer gezegd, op de
pagina's 14 en 15. Dat is bepaald
geen sterke argumentatie. Het gelijk–
heidsbegmsel moet blijkbaar koste
wat kost over de hele linie van de
sociale zekerheid worden uitgewerkt,
ook als daartoe geen noodzaak
bestaat. Dit wordt, naar ik heb
begrepen, zelfs door de kampioen
van de gelijke behandeling, D66,
toegegeven.

Een ander argument voor gelijke
behandeling, genoemd op pagina 18
van de nota naar aanleiding van het
eindverslag, te weten het bevorderen
van de inzichtelijkheid in de werking
van het stelsel van sociale zekerheid
mag naar mijn opvatting evenmin
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van doorslaggevende betekenis zijn.
De bezwaren snijden daarentegen
wel hout. Naast het overwegend
praktische argument van dreigende
fraude kan het principiële verschil
tussen huwelijk en ongehuwd
samenwonen met recht worden
genoemd. Mensen die gaan samen–
wonen, zonder een huwelijk te
sluiten, kiezen er bewust voor om
geen officiële wederzijdse zorgver–
plichting aan te gaan. Mevrouw
Groenman zei dat, mevrouw Brouwer
zei dat en ik herhaal dat. Dus is er
naar mijn wijze van zier. ook geen
sprake van gelijke omstandigheden
die een gelijke behandeling zouden
vereisen. Dat kan de staatssecretaris
toch niet ontkennen? De Commissie
voor de toetsing van wetgevingspro–
jecten heeft in het advies over
leefvormen op dit punt zinnige
dingen op papier gezet, al deel ik de
aanbeveling van de commissie niet.
Op pagina 46 van het advies wordt
ervan uitgegaan dat de overheid
slechts rekening behoeft te houden
met de verzorging van nabestaanden
indien de partners jegens elkaar een
rechtsplicht tot verzorging hebben
aanvaard. Verderop wordt gesteld:
"Uit het feit dat feitelijk samenle–
vende partners hun partnerschap
niet hebben willen registreren..." -
en ik voeg eraan toe dat ik daarin
lees: niet officieel willen trouwen en
in het publiek ten overstaan van de
ambtenaar van de burgerlijke stand
elkaar trouw beloven - "...mag
worden afgeleid dat zij geen weder–
zijdse onderhoudsverplichtingen
hebben willen creëren. Het gaat dan
niet aan, de overheid in die situatie
de verplichting op te leggen, een
uitkering te verstrekken in geval één
van beide partners komt te
overlijden."

Een volkomen terechte conclusie.
Het zou eten van twee walletjes zijn.
Het moet daarnaast natuurlijk ook
weer niet zo uitpakken dat zij die
over een nabestaandenuitkering
beschikken, financieel beter af zijn
als zij wel samen gaan wonen, maar
niet trouwen. Zo is de situatie op dit
moment wel. Dan is er sprake van
een ongelijke behandeling. Daar
moet een einde aan worden
gemaakt. De RPF pleit er zelfs voor
dat zij die een huwelijk sluiten er
juist beter af moeten komen
vanwege de meerwaarde van het
huwelijk, omdat zij voor de enig
juiste samenlevingsvorm hebben

gekozen, waarbij onderlinge
zorgplicht wel is vastgelegd. Dat is
een zaak die van eminente betekenis
is voor de publieke voorzieningen.

Als onverhoopt toch wordt
gekozen voor de gelijke behandeling
van gehuwden en ongehuwd samen–
wonenden, blijf ik bezwaar aante–
kenen tegen de wel erg korte termijn
van drie maanden die wordt gehan–
teerd om te kunnen spreken van een
duurzaamheid van de gezamenlijke
huishouding. Ik begrijp overigens
niet waarom in de invoeringswet
ANW wordt gekozen voor
handhaving van de bruidsschat.
Waarom stopt de uitkering niet
direct als men gaat huwen of
duurzaam een gezamenlijke
huishouding gaat voeren? Is op dit
punt niet juist te bezuinigen, bijvoor–
beeld om de verlaging van de
leeftijdsgrens gedeeltelijk te kunnen
bekostigen?

Voorzitter! In de schriftelijke
gedachtenwisseling is veel te doen
geweest over die leeftijdsgrens voor
een blijvende uitkering. De regering
heeft de breed levende wens om de
grens te handhaven op 40 jaar niet
gehonoreerd. Ik betreur dat zeer, te
meer omdat de argumentatie van de
regering om hiervan af te zien, ons
allerminst heeft overtuigd. Hierbij
speelt het budgettaire aspect een te
dominante rol. Ik zie graag dat de
regering op dit punt alsnog voor een
rechtvaardiger oplossing kiest en aan
de wens van onder andere de
RPF-fractie tegemoet komt door aan
de grens van 40 jaar vast te houden.
In elk geval verdient het
amendement van collega Schutte op
stuk nr. 18 alle sympathie. Dan is er
tenminste nog iets gered.

De regering heeft er in principe
voor gekozen dat de uitkering
maximaal 90% van het minimumloon
zal bedragen. In de overgangspe–
riode zullen bestaande uitkeringen
worden bevroren op het huidige
niveau van 100%, maar op termijn
zal 90% het maximum zijn. Het is aan
de ene kant inderdaad moeilijk te
verdedigen dat de ene op behoeften–
beginselen gebaseerde uitkering, de
ANW, 100% van het netto
minimumloon bedraagt, terwijl de
overige op minimumbehoeften
gebaseerde uitkeringsregelingen
voor alleenstaande ouders een norm
van 90% hanteren. Aan de andere
kant heb ik er moeite mee dat de
bestaande uitkeringen -

opgebouwde rechten - worden
aangetast in de hoogte van het
percentage. Ik verwijs daarbij naar
mijn opstelling met betrekking tot de
WAO-discussie. Een zelfde soort
problematiek. De regering is
enigszins tegemoet gekomen aan de
kritiek van de Kamer door bestaande
uitkeringen nog te bevriezen. Kan
echter los van budgettaire overwe–
gingen nog een nadere onder–
bouwing van dat besluit worden
gegeven?

Voorzitter! Mijn conclusie na de
eerste termijn is dat het niet blijkt
mee te vallen, een rechtvaardige
nabestaandenregeling tot stand te
brengen in een steeds veranderende
samenleving. Het kabinetsvoorstel
heeft al met al voordelen boven de
huidige wet, maar heeft een ingewik–
kelde constructie opgeleverd. Dan
wacht ik nog maar af hoe het straks
gaat met alle amendementen. Ik heb
derhalve nog geen eindafweging
gemaakt en ik wacht met spanning
het antwoord van de staatssecretaris
af.

De vergadering wordt van 21.40 uur
tot 21.45 uur geschorst.

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Mag ik
beginnen met een opmerking over de
manier waarop de staatssecretaris
namens de regering tot op dit
moment is omgegaan met dit
wetsontwerp? De opstelling van de
staatssecretaris heeft mijn fractie
teleurgesteld, omdat het het
zoveelste voorbeeld is van een
wetsontwerp dat is ingediend bij de
Kamer zonder dat er goed over
nagedacht is. Als ik kijk op hoeveel
punten, ook heel belangrijke,
gaandeweg de discussie in de Kamer
schnftelijke aanpassingen zijn
gekomen in de vorm van een nota
van wijziging, dan zeg ik - ik heb dat
eerder gezegd in de Kamer en ik
herhaal het –: staatssecretaris, denkt
u, voordat u met voorstellen naar ons
toekomt, hier goed over na en
verdedigt u ze hier. Als wij iedere
keer een debat moeten afronden,
terwijl de staatssecretaris tijdens de
gehele schriftelijke voorbereiding op
alle belangrijke politieke punten in de
richting van de coalitiepartners al
water in de wijn heeft gedaan, valt er
in zo'n debat niet zo vreselijk veel
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meer te verdienen. De staatssecre–
taris zal zich kunnen voorstellen dat
ik dit als woordvoerder van een
oppositiepartij niet zo leuk vind.

Voorzitter! De eerste zin van de
memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel luidt: De Algemene
weduwen– en wezenwet is aan
herziening toe Als je kijkt naar het
vervolg van de mleidende passages
bij de toelichting op de wet, moet je
vaststellen dat de regermg, ook de
voorgangers van de huidige
bewindslieden op Sociale Zaken heel
erg bezig zijn geweest met het
invullen van een nieuwe nabestaan–
denwet, met name ingegeven door
de gedachte dat zo snel mogelijk het
probleem van het ontbreken van een
weduwnaarspensioen zou moeten
worden opgelost

Voorzitter! Voordat er onduide–
lijkheid gaat ontstaan rondom de
ontstaansgeschiedenis van deze wet
maar ook rond de geschiedenis van
de discussie tot nu toe, moet ik
zeggen dat het in de vorige periode
heel moeilijk is geweest om de
discussie rondom de nieuwe
Algemene nabestaandenwet inclusief
het weduwnaarspensioen vlot te
trekken. Wij moeten met elkaar
vaststellen dat de voorganger van
deze staatssecretans alles behalve
voortvarend is geweest in de eerste
jaren van zijn bewind om te komen
tot de zogenaamde noodzakehjke
aanpassingen in het kader van de
Algemene weduwen– en wezenwet.
hetzelfde geldt, los van de opmer–
kingen die collega Doelman heeft
gemaakt, voor de woordvoerder van
de CDA-fractie in die periode.

Ik kan mij nog heel goed herin–
neren wanneer het omslagpunt
kwam. Het omslagpunt kwam in
januari 1989 toen bij de bewinds–
lieden maar ook bij de leden van
deze Kamer begon door te dringen
wat de betekenis was van de
uitspraak van de Centrale raad van
beroep op 7 december van het
voorafgaande jaar. Deze kwam
hierop neer dat artikel 26 van het
BuPo-verdrag rechtstreekse werking
had en er wat betreft de Algemene
weduwen– en wezenwet toe leidde
dat mannen en vrouwen gelijk
moesten worden behandeld met de
aanmerkelijke financiële conse–
quenties vandien.

Vanaf dat moment is de discussie
in een stroomversnelling terechtge–
komen en is er voortvarend gewerkt

aan de totstandkoming van een
nieuwe algemene nabestaandenre–
geling.

Voorzitter! Er zijn dus enkele
kanttekeningen te plaatsen bij de
redenen die volgens de regering
hebben geleid tot dit wetsontwerp.
Natuurlijk is de eerste reden niet
onterecht. De huidige Algemene
weduwen– en wezenwet is aan
vernieuwing toe, omdat er zich sinds
1959 aanmerkelijke veranderingen
hebben voorgedaan in onze samen–
leving, niet alleen met betrekking tot
de arbeidsmarktpositie van vrouwen
maar ook met betrekking tot de
algemene welvaartsontwikkeling en
de vraag in hoeverre mensen zelf in
staat zijn risico's te verzekeren, los
van participatie op de arbeidsmarkt.

Een tweede reden - ik noem deze
wederom - is natuurlijk de uitspraak
van de Centrale raad van beroep.

Een derde reden is een gelijke
behandeling van de diverse samen–
leefvormen.

De vierde reden is de aanpassing
van het wezenpensioen.

En, voorzitter, ik voeg er namens
de VVD-fractie een vijfde reden aan
toe, die in de memorie van
toelichting niet voorkomt. Dat is de
mogelijkheid, in tal van opzichten
veel meer aanwezig dan in 1959 het
geval was, om zelf door middel van
een particuliere verzekering de
verantwoordelijkheid te nemen om
het risico van het verliezen van een
partner die inkomen verdient, op te
vangen.

Voorzitter! In de VVD-fractie heeft
in de schriftelijke behandeling
voorafgaande aan dit debat, heel
nadrukkelijk de vraag een rol
gespeeld of er na de Algemene
weduwen– en wezenwet wel een
nieuwe nabestaandenwet moet
komen. Wat is eigenlijk de rechts–
grond van zo'n nabestaandenre–
geling vanuit de collectieve sector?
Moet het zo zijn, nu en in de
toekomst, dat indien iemand zijn
partner verliest, dit automatisch leidt
tot de noodzaak om vanuit de
overheidssector, de collectieve
sector, te zorgen voor een regeling,
die zelfs kan doorlopen tot de pensi–
oendatum?

Voorzitter! Op die vraag is in de
schriftelijke voorbereiding - niet
alleen onze fractie heeft die vraag
gesteld, maar ook andere - een
onvoldoende antwoord van de
regering gekomen. De SER is in zijn

advies op dit punt unaniem. Hij vindt
dat er wel een nieuwe regeling moet
komen. Hij stelt dat die nieuwe
regeling in ieder geval moet voldoen
aan de eis dat een financiële
waarborg wordt gegeven in die
gevallen waarin nabestaanden niet in
staat zijn om in hun levensonderhoud
te voorzien als gevolg van het
overlijden van hun partner. Die
redengeving heeft de regering voor
een deel overgenomen. Het is naar
het oordeel van de VVD-fractie een
verkeerde regelgeving. Het feit dat
men niet in het eigen levenson–
derhoud kan voorzien, heeft
natuurlijk niet te maken met het
overlijden van een partner. Het feit
dat men niet in het eigen levenson–
derhoud kan voorzien, heeft te
maken met een slechte arbeids–
marktpositie, een slechte opleiding,
met het niet in de gelegenheid zijn
om zelf de kost te verdienen en kan
te maken hebben met het feit dat
men niet zelf de verantwoorde–
lijkheid heeft genomen om dat risico
te verzekeren. Maar het overlijden
van de partner, tenzij volledig wordt
uitgegaan van het kostwinnerdenken,
kan natuurlijk nooit het doorslagge–
vende criterlum zijn.

Voorzitter! De regering stelt wel de
vraag of wij uiteindelijk moeten
blijven zitten met een verantwoorde–
lijkheid van de collectieve sector
voor een nabestaandenregeling.
Maar de regering vindt dat de tijd op
dit moment nog niet rijp is om te
komen tot afschaffing daarvan. De
regering erkent wel het gegeven dat
deze wet tijdelijk is, maar over tien
jaar zal nader geëvalueerd worden
op welke wijze in de daaropvolgende
periode handen en voeten kan
worden gegeven aan de nabestaan–
denregeling.

Voorzitter! Mijn fractie - ik zeg dat
andere collega's na - vindt dat een
verkeerde weg. Het is heel goed
mogelijk om - ik zeg dat ook tegen
collega Brouwer - zonder van de ene
op de andere dag over te gaan tot
het afschaffen van de nabestaanden–
regeling in de collectieve sector, nu
al het einde van deze wet op te
nemen in de wet en om nu al toe te
groeien naar een situatie waarin
ieder jaar meer mensen individueel
meer verantwoordelijkheid gaan
dragen voor het invullen van dit
risico. Ik voeg daar het volgende aan
toe. De staatssecretaris heeft in de
schriftelijke voorbereiding aan het
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adres van de VVD-fractie gezegd:
het is onverstandig om dat te doen,
omdat wij niet precies weten hoe het
gaat met de ontwikkeling van de
arbeidsmarkpositie van vrouwen. Wij
weten niet hoe die er over tien,
vijftien jaar uitziet.

Voorzitter! De VVD-fractie vindt
dat het niet alleen maar gaat om de
arbeidsmarktpositie van vrouwen.
Zelfs als de arbeidsmarktpositie van
vrouwen blijft zoals zij nu is en zelfs
als de arbeidsmarktpositie van
vrouwen - wat wij natuurlijk niet
hopen - verslechtert, dan nog is
daarmee geen antwoord gegeven op
de vraag waarom de overheid dit
risico moet verzekeren. Ook onder
omstandigheden van een slechte
arbeidsmarktpositie van vrouwen kan
bij een toenemend welvaartsniveau -
de staatssecretans zal toch ook niet
ontkennen dat dit sinds 1959 aan de
orde is geweest - die individuele
verantwoordelijkheid door mensen
zelf gedragen worden. Dat leidt
bovendien tot een situatie waarin
men rondom de eigen verzekerings–
positie meer zekerheid heeft dan
men heeft bij tal van regelingen in
het kader van ons stelsel van sociale
zekerheid. Het is dan toch maar weer
afwachten wat een evaluatie over
tien jaar oplevert, wat de econo–
mische omstandigheden zijn en of
de opvolger van deze staatssecre–
taris wellicht financiële problemen
heeft en er wederom moet worden
ingegrepen. Het gaat dus om twee
elementen: enerzijds de arbeids–
marktpositie, maar anderzijds
nadrukkelijk de eigen verantwoorde–
lijkheid bij het afsluiten van particu–
liere verzekeringen.

Voorzitter! De VVD-fractie neemt
ten aanzien van dit thema niet de
stelling in dat geen opvolger bedacht
moet worden van de Algemene
weduwen– en wezenwet en dat nu de
verantwoordelijkheid van de overheid
moet worden afgeschaft. Waarom
nemen wij die positie in? Omdat het
element van de gelijke behandelmg
van mannen en vrouwen te gemak–
kelijk zou klinken in het kader van de
problematiek die wij vandaag
bespreken. Mannen en vrouwen
kunnen juridisch wel gelijk worden
behandeld, maar het gaat in de
praktijk lang niet in alle gevallen om
volstrekt vergelijkbare situaties. Er
bestaat nu eenmaal een verschil
tussen een weduwe die de
kostwinner is kwijtgeraakt en achter–

blijft met jonge kinderen, en een
kostwinner zonder kinderen die een
partner kwijtraakt. Daartussen
bestaan verschillen. Dat betekent dat
het heel moeilijk is om nu al te
zeggen dat wij geen rekening met
die verschillen zullen houden.

Mijn fractie voegt hier wel het
volgende aan toe. In de toekomst
willen wij toe naar een systeem
waarin het verlies van een partner
niet automatisch leidt tot een
uitkering, althans niet tot een defini–
tieve uitkering. Eigenlijk zou in de
toekomst de verantwoordelijkheid
vanuit de collectieve sector alleen
maar inhoud moeten krijgen door
een nabestaandenregeling die per
definitie eindig is. Dan onder–
scheiden wij nog steeds twee
verschillende uitkeringen: een
gewenningsuitkering, los van de
vraag of er sprake is van kinderen, of
een wat langere uitkering, maar ook
een tijdelijke, voor het geval er
sprake is van de verzorging van
jonge kinderen. Daarna is het dan
inderdaad ieders eigen verantwoor–
delijkheid om via werk inkomen te
verwerven, of, indien men dat niet
wil, via een particuliere verzekering
dat risico af te dekken. Het gaat
daarbij om een relatief makkelijk te
verzekeren risico op de particuliere
markt. De polissen worden nu al
aangeboden tegen prijzen die, zeker
als het een gewoonte wordt dat
jonge mensen dit soort risico's voor
hun eigen verantwoordelijkheid
nemen, alleszins redelijk zijn tegen
de achtergrond van de wens om zo'n
risico te verzekeren.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de huidige wet. Het is op dit moment
ook onze conclusie dat wij nog niet
zonder kunnen. Wij hebben in de
schriftelijke voorbereiding met elkaar
een discussie gevoerd over de
achterliggende gedachten bij dit
wetsvoorstel. Moeten wij kiezen voor
een regeling die gebaseerd is op het
inkomensdervingsprincipe? Die is
hier vandaag door collega Groenman
verdedigd. Of moet je bij deze
nieuwe Algemene nabestaandenwet
veel meer uitgaan van het behoefte–
criterium, het behoefte-element?

Laat ik beginnen met de
opmerking dat het niet de keus voor
het een of het ander is. Wij zullen in
het huidige tijdsgewricht in ieder
geval met een mengvorm te maken
krijgen die meer tendeert naar het
behoefte-element of meer tendeert

naar het inkomensdervingselement.
De VVD-fractie heeft gekozen voor
het tenderen naar het
behoefte-element, omdat het
inkomensdervingsprincipe niet meer
van deze tijd is. Dat is niet voldoende
gericht op de toekomstige regeling
die wij met elkaar zouden willen
hebben. Eigenlijk is het inkomens–
dervingsprincipe een soort
uitwerking van het kostwinnersbe–
ginsel. Alleen al om die reden vindt
mijn fractie het ook merkwaardig dat
juist de fractie van D66 voor een
dergelijke invulling kiest.

Dat is niet de enige reden. Als het
gaat om de inkomensderving, dan
zou dat per definitie een risico zijn
dat heel makkelijk particulier te
verzekeren is. Bovendien duidt het
inkomensdervingsprincipe te veel op
alleen maar het verzekeren van het
risico van het verliezen van arbeids–
inkomen, terwijl ook andere
elementen, bijvoorbeeld kosten voor
kinderopvang die het gevolg zijn van
het verliezen van een verzorgende
partner, aan de orde kunnen zijn bij
een beoordeling van de vraag of er
sprake moet zijn van een uitkering.
Onze voorkeur gaat dus nadrukkelijk
uit naar een mengvorm die het
accent primair op het
behoefte-element legt.

Voorzitter! Ik wil een enkele
opmerking over de samenlevings–
vormen maken. De staatssecretaris
zal zich de discussie herinneren die
wij met elkaar tijdens de behandelmg
van de stelselwijzigmg hebben
gevoerd. Daarbij is het element van
de gelijke behandeling van
huwelijkse en niet-huwelijkse samen–
levingsvormen uitvoerig bediscus–
sieerd. Tijdens die discussie naar
aanleiding van de wetsvoorstellen in
het kader van de stelselwijziging
heeft de volgende vraag een belang–
rijke rol gespeeld: hoe gaat dat
element van de samenlevingsvormen
zich uitkristalliseren in de jurispru–
dentie? Ik geloof dat wij in ieder
geval op dit moment, bij de behan–
deling van deze wet, kunnen
vaststellen dat het kristallisatie–
proces voor een belangrijk deel tot
conclusies heeft geleid. Op dat punt
zitten wij dus niet met problemen. Ik
noem bijvoorbeeld het punt van het
beoordelen van de duurzaamheid
van een bepaalde relatie.

Het zal de staatssecretaris niet
verbazen dat de VVD-fractie, destijds
samen met de CDA-fractie initiatief–
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nemer voor die gelijke behandeling
van huwelijkse en niet-huwelijkse
samenlevingsvormen, diezelfde vorm
van gelijke behandelmg, met een
enkele aanpassing daarop, ook graag
in de Algemene nabestaandenwet
ziet. Dat zal door ons worden
gesteund

Voorzitter! Bij de wetsvoorstellen
in het kader van de stelselwijziging
zijn familierelaties in de tweede
graad uitgesloten van deze vorm van
gelijke behandeling. Juist bij een
algemene nabestaandenregeling
leidt dat tot gevolgen in de praktijk,
die ongewenst zijn. Wij kennen de
casusvoorbeelden. Het gaat met
name om wat oudere mensen. Broer
en zus zijn in het ouderlijk huis
blijven wonen, waarbij de zus de rol
heeft van de verzorgende vrouw en
de broer van de kostwinnende man.
Er wordt gewoon premie betaald.
Het is wel een zeer zure conclusie,
als alle samenleefvormen gelijk
worden behandeld in het kader van
de nabestaandenregeling en hier
juist niet. Mijn fractie zou het een
goede zaak vinden, als die familiere–
laties in de tweede graad, in tegen–
stelling tot de rest van de samenle–
vingsvormen in de rest van het
stelsel van sociale zekerheid, juist bij
deze Algemene nabestaandenwet
zouden kunnen worden geholpen. Ik
heb op dit punt een wijzigings–
voorstel ingediend. Ik hoop op dit
punt van de diverse collega's steun
te krijgen.

Ter zake van de gelijke behan–
deling van samenleefvormen, daar
waar het gaat om de nabestaanden–
regeling - wat ons betreft ook in het
kader van de aanvullende nabestaan–
denregelingen - heeft de overheid in
de richting van haar eigen personeel
ook nog het een en ander goed te
maken. Ik hoop, dat de staatssecre–
taris bij haar collega van Binnen–
landse Zaken zal aandringen op een
zo spoedig mogelijke regeling ook in
het kader van het overheidsper–
soneel.

Voorzitter! Op het punt van de
samenleefvormen heeft mijn fractie
nog een technische vraag, waarop
wij geen antwoord hebben. Er
kunnen nogal verstrekkende
gevolgen verbonden zijn aan het
gaan samenwonen met iemand,
waarvan de samenleving na drie
maanden al een zodanig duurzaam
karakter heeft, dat er recht kan
ontstaan op een uitkering. Stelt men

zich voor, dat een wat oudere man
zijn echtgenote en kinderen verlaat.
Er wordt toegewerkt naar een
echtscheiding. In de tussenhggende
periode gaat betrokkene al met zijn
jongere vriendin samenwonen. Na
vier maanden wordt betrokkene
tijdens een ongeluk dodelijk
getroffen. Er is dus sprake van een
ex-echtgenoot in een nog niet
ontbonden huwelijk. Er is bovendien
sprake van een partner, bij wie
samenleving en duurzaamheid in
voldoende mate aanwezig zijn. Kan
de staatssecretaris mij aangeven,
wie op dat moment recht heeft op
de nabestaandenuitkering? Ikvind,
dat die duidehjkheid in dit debat er
moet komen.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
het niveau van de alleenstaande–
ouderennorm en de verlaging van de
uitkeringen. Mijn fractie ondersteunt
in het algemeen het beginsel, dat wij
op dit punt een uniforme regeling
moeten hebben in het kader van een
stelsel van sociale zekerheid. Wij
hebben dan ook geen bezwaar tegen
het voorstel dat de staatssecretaris
op dit punt doet. Het toegroeien naar
dit systeem in plaats van een abrupte
korting is charmanter. Ik voeg er
overigens aan toe, dat het nauwelijks
een majeure verbetering voor de
betrokkenen is, omdat met het
huidige niveau van inflatie als gevolg
van het beleid van dit kabinet wij
binnen drie jaar die structurele
situatie bereikt zullen hebben. Het
verschil tussen het oude voorstel en
dit voorstel maakt over die drie jaar
gemeten niet meer uit dan zo'n 100
mln.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de leeftijdsgrens van kinderen, die in
het voorstel van de regering op 18
jaar is gesteld. Dat betekent, dat
indien iemand met jonge kinderen
een partner verliest, betrokkene na
de basisuitkering gedurende een zeer
lange periode in het genot blijft van
de uitkering. Nu lijkt dat op het
eerste gezicht een zeer voordelige
regeling, maar er kunnen toch
belangrijke nadelen aan vastzitten.
Een nadeel is, dat naarmate iemand
langer een uitkering krijgt en niet
bezig is om de terugkeer naar de
arbeidsmarkt voor te bereiden, het
moeilijker wordt om uiteindelijk toch
weer naar die arbeidsmarkt terug te
gaan. Mijn fractie vindt het, eerlijk
gezegd, wat overdreven om vrouwen
- het zal in veel gevallen om vrouwen

gaan - thuis te laten zitten met een
uitkering om op te passen op
kinderen, die inmiddels al bijna 18
jaar zijn. Dat element van verzorging
past niet meer in de huidige tijd. Wij
zijn er in ieder geval een groot
voorstander van, die leeftijdsgrens te
bepalen op 12 jaar, om te
voorkomen dat vrouwen zo lang niet
bezig zouden zijn met het terugkeren
naar de arbeidsmarkt dat de kans
daarop voor de toekomst bijna
helemaal zou vervagen. Ook op dat
punt heb ik namens de VVD-fractie
een wijzigingsvoorstel ingediend.

Voorzitter! Er is in de schriftelijke
voorbereidmg heel erg veel te doen
geweest over het inkomensbegrip en
de vrijlating. Het gaat dan ook om
een zeer moeilijke afweging. Dat
gold ook voor de WD-fractie. Aan
de ene kant zijn wij van mening dat
het primair iemands eigen verant–
woordelijkheid is om een inkomen te
verdienen en dat het verlies van een
partner niet automatisch tot een
uitkering zou moeten leiden. Het
uitgangspunt van zelf je inkomen
verdienen is voor ons dus van zeer
grote betekenis. Aan de andere kant
zou een volledig gat laten vallen wel
eens kunnen leiden tot een situatie
waarin vrouwen niet of nauwelijks
gestimuleerd worden om zelf de weg
naar de arbeidsmarkt te vinden. Je
zult dus een tussenweg moeten
vinden. Met de verruiming die er in
de loop van de schriftelijke voorbe–
reiding is gerealiseerd, kan de
VVD-fractie uiteindelijk instemmen.
In ieder geval heeft die niet zoveel
bezwaren opgeroepen dat ik er een
wijzigingsvoorstel voor zou willen
indienen.

Dan het systeem dat de regering
voor de uitkeringen voorstelt. Heel
globaal komt het voorstel van de
staatssecretaris erop neer dat je bij
het verlies van een partner
gedurende een halfjaar een uitkering
krijgt. Of je een nadere uitkering
krijgt, is afhankelijk van een drietal
elementen: je bent ouder dan 45
jaar, oplopend tot 50 jaar, je hebt de
zorg voor kinderen, jonger dan 18
jaar, of je bent arbeidsongeschikt. In
die gevallen wordt de uitkering
voortgezet. Er zijn dus vier factoren:
de periode van een halfjaar, de
leeftijdsgrens, de leeftijdsgrens voor
kinderen en de arbeidsonge–
schiktheid.

Voorzitter, mijn fractie heeft
eigenlijk tegen al die vier factoren
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bezwaar. Allereerst die periode van
een halfjaar, afgezet tegen de basis–
uitkering gedurende een jaar uit het
oorspronkelijke voorstel. De
discussie op dit punt tussen beide
coalitiepartijen en de staatssecretaris
is op een wel zeer boekhoudkundige
wijze verlopen. Er moesten wat
vuiltjes worden weggewerkt en de
rekening werd neergelegd bij de
basisuitkering, terwijl die nu juist de
toekomst voor iedereen het cruciale
element is. Van de aanvullende
uitkeringen na de basisuitkering
willen wij uiteindelijk allemaal af, de
basisuitkering vormt het centrale
element. Als dat zo is en als uitein–
delijk de situatie zal ontstaan waarin
iedere nabestaande een kortdurende
gewenningsuitkering krijgt, dan komt
mijn fractie toch tot de slotsom dat
een halfjaar een wel buitengewoon
korte periode is. Wij vinden ook dat
er in de hele schriftelijke voorbe–
reiding geen goede argumenten zijn
gegeven voor het terugbrengen van
deze periode van een jaar tot een
halfjaar, behalve dan het argument
dat er een paar centen nodig waren
om aan de wensen van de coalitie–
partijen te voldoen. Voorzitter, dat is
een onvoldoende en ondeugdelijke
argumentatie als je bezig bent met
het voor de komende jaren in de
steigers zetten van een nieuwe
algemene nabestaandenregeling.

Voorzitter! Ook op het punt van
het leeftijdscriterium van 45 jaar,
oplopend tot 50 jaar, is mijn fractie
niet helemaal gelukkig. Eigenlijk
vinden wij leeftijd geen goed
criterium om als rechtsgrond te laten
gelden voor het in aanmerking
komen voor een verlengde uitkering.
Eigenhjk zouden wij daarvan af
moeten; wij zouden niet iemand
vanuit de collectieve sector in het
genot moeten stellen van een
uitkering omdat hij een bepaalde
leeftijdsgrens overschrijdt. De
betrokkene kan zelf een inkomen
verwerven of hij kan dat risico zelf
verzekeren. Mijn fractie wil dan ook
op termijn van dat criterium af; dus
niet na een evaluatie over tien jaar,
maar nu al zou in de wet bepaald
moeten worden dat die leeftijdsgrens
van 45 jaar jaarlijks met éèn jaar
wordt verhoogd, opdat wij over
twintig jaar van dat criterium af zijn.
Dan kunnen de betrokkenen zich
voldoende voorbereiden op een
dergelijke situatie, of door zich voor
te bereiden op het innemen van een

plek op de arbeidsmarkt, of door zich
op een andere dan via de collectieve
sector te verzekeren tegen het risico.

Over het tweede element, de
leeftijdsgrens van 18 jaar voor
kinderen, heb ik al iets gezegd. Ook
op dat punt heb ik namens mijn
fractie een wijzigingsvoorstel
gedaan.

Datzelfde geldt voor het derde
criterium. Als je arbeidsongeschikt
bent en je verliest je partner, dan
behoud je je uitkering. Natuurlijk is
dat nodig, maar mijn fractie vindt de
Algemene nabestaandenwet niet de
juiste plek om dit te regelen. Als men
arbeidsongeschikt is, behoort men
een uitkering te krijgen, maar het zou
heel goed zijn om dit in de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet zelf te
regelen. Daar zijn ook mogelijkheden
voor. In een van mijn wijzigingsvoor–
stellen heb ik een horizonbepaling
met betrekking tot dit criterium
opgenomen, die zich overigens over
een zeer ruime termijn uitstrekt,
nadrukkelijk met de bedoeling om dit
criterium uiteindelijk in de Algemene
nabestaandenwet te laten vallen en
het probleem in de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet te
regelen, want het moet wel geregeld
worden.

Voorzitter, nog een enkele
opmerking over de aanvullende
pensioenen. Het mag natuurlijk niet
zo zijn dat de wetgeving die wij
vandaag bespreken, voor die aanvul–
lende pensioenen tot zeer aanmer–
kelijk financiële consequenties leidt.
In het verleden hebben wij ook
wetgeving behandeld waarvan dat
het gevolg zou kunnen zijn, waarbij
toen op een goede manier een
paraplubepaling tot stand is
gekomen. Dat is hier gelukkig ook
gebeurd. Dat betekent dat wij de
komende drie jaar aanpassingen,
zoals men dat zelf wil, kunnen
worden gerealiseerd. Mijn fractie zou
het op prijs stellen indien de staats–
secretaris deze Kamer op de hoogte
zou houden van het proces van
voortgang bij het maken van die
afspraken. Ik spreek met anderen de
wens uit dat men in het bedrijfsleven
niet twee jaar en elf maanden wacht
totdat men begint met het oplossen
van deze problematiek.

Wat de wezen betreft zullen de
voorstellen die door de regering zijn
gedaan, inclusief de aanpassing in
tweede instantie, door ons gesteund
worden.

Het verhaal dat ik heb gehouden
en het model dat de VVD voor ogen
staat, heb ik namens mijn fractie
laten neerslaan in een viertal
amendementen die ik gaandeweg dit
verhaal al de revue heb laten
passeren. Ik hoef dat dus niet te
herhalen. Voor de beide
boekhouders binnen de coalitie wil ik
nog een enkele opmerking maken
over de financiële consequenties van
een en ander, want daarin zal men
geïnteresseerd zijn. De amende–
menten die ik heb voorgesteld,
mogen op het eerste gezicht en met
name in de eerste jaren waarin zij
van kracht zouden worden, een
enkele financiële consequentie in
negatieve zin hebben voor deze
coalitie. In het eerste jaar van
invoering zal de optelsom van de
amendementen uitkomen op 30
mln., oplopend tot 60 mln. in het
vierde jaar. Daarna zullen de bespa–
ringen gaan toenemen en zelfs op
een zodanige wijze dat in de struc–
turele situatie de voorstellen die ik
gedaan heb, meer dan 1 mld.
gunstiger zijn dan de voorstellen die
de regering doet. Dat betekent dat er
in elk geval in financieel opzicht geen
enkel bezwaar verbonden kan zijn,
ook niet binnen deze coalitie, aan de
voorstellen die ik namens de
VVD-fractie heb gedaan.

D

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil beginnen met de
opmerking dat de heer Van der Vlies
vanavond verhinderd is om aan dit
debat deel te nemen. Hij heeft mij
gevraagd om zijn bijdrage in elk
geval hier naar voren te brengen,
zodat het geluid van de SGP kan
worden vernomen.

Ongetwijfeld is het verliezen van
man of vrouw door overlijden een
van de meest Ingrijpende zaken die
een mens kan overkomen.
Emotioneel is zo'n verlies moeilijk te
verwerken. Dat blijkt ook wel uit de
reacties van diep menselijk leed die
wij ontvangen hebben naar
aanleiding van dit wetsvoorstel. Het
maakt de behandeling daarvan ook
moeilijk. Wij kunnen abstract
spreken over nabestaanden, maar
daarachter zien wij toch een grote
groep mensen die het moeilijk
hebben en die emotioneel sterk
daarbij zijn betrokken.

Het wegvallen van man of vrouw
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heeft niet alleen grote emotionele
gevolgen, maar ook financiële. Het is
vanuit die laatste invalshoek dat de
AWW in 1959 in werking is getreden
als een financiële voorziening voor
weduwen en wezen. Bij het
overlijden van de man als kostwinner
bleven zij immers zonder inkomen
achter. Inmiddels is de situatie in de
samenleving wel veranderd. Vrouwen
zijn in financieel opzicht minder
afhankelijk van de man geworden.
Bovendien bleek in het kader van de
gelijke behandeling, dat ook mannen
gediscrimineerd konden worden.
Hoewel wij zelf van mening zijn dat
de positie van weduwnaars en
weduwen en zeker hun positie op de
arbeidsmarkt nog duidelijk
verschillend is, heeft de rechter op
grond van het BuPo-verdrag anders
geoordeeld. Nu de rechter ook aan
weduwnaars een uitkering heeft
toegekend, is een herziening van de
AWW nodig, zij het dat wij met de
uitwerking daarvan niet altijd even
gelukkig zijn.

Een belangrijke vraag is in
hoeverre de nabestaandenuitkering
afhankelijk moet zijn van het
inkomen van de nabestaande, dan
wel afhankelijk moet zijn van het
derven van inkomen. De regering
heeft in hoofdzaak gekozen voor het
principe van inkomensafhankelijkheid
en dat vinden wij terecht. In de
eerste plaats ligt dat in de lijn van de
bedoeling van de AWW: een finan–
ciële zekerheid voor weduwen die
anders in financiële problemen
konden geraken. In de tweede plaats
zou bij toepassing van het beginsel
van inkomensderving de uitkering
terechtkomen bij een grote groep
mensen, van oorsprong tweever–
dieners, die er in financieel opzicht
het beste aan toe zijn, terwijl een
kostwinner door het overlijden van
zijn echtgenoot of partner evenzeer
voor extra financiële lasten komt te
staan. Tot slot kan de vraag gesteld
worden, waarom de overheid verant–
woordelijk gesteld moet worden voor
meer dan alleen een basisvoor–
ziening, die ervoor zorgt dat
nabestaanden in ieder geval over
voldoende bestaansmiddelen
beschikken. Wat dat betreft is er op
de particuliere markt een overvloed
aan mogelijkheden om zelf een
financiële voorziening te treffen.
Zeker voor tweeverdieners zal dat
niet moeilijk behoeven te zijn. Wat
dat betreft steunen wij de regering,

dat zij in hoofdzaak kiest voor het
principe van inkomensafhankelijkheid
in plaats van inkomensderving.

Op het oorspronkelijke
wetsvoorstel hadden wij nogal wat
kritiek. Met de nota van wijziging zijn
naar onze mening de scherpe
puntjes van het oorspronkelijke
voorstel wat weggevijld. Wij denken
dan aan de leeftijdsgrens van 50
jaar, c.q. 45 jaar, die teruggebracht
is tot 45 dan wel 40 jaar. Wij denken
aan het bevriezen van de bestaande
uitkermgen in plaats van die reëel
terug te brengen tot 90%, zij het dat
de kanttekening die heer Linschoten
hierbij gemaakt heeft, ook enigszins
hout snijdt. Voorts denken wij aan de
vrijlatingsregeling met betrekking tot
de bijverdiensten. Over al deze drie
zaken wll ik nog wat zeggen

In de eerste plaats is daar de
leeftijdsgrens. Weliswaar treden er
steeds meer vrouwen toe tot het
arbeidsproces, maarwij mogen er
niet van uitgaan dat dit voor allen
geldt. Veel vrouwen zullen er terecht,
naar Bijbelse normen, voor kiezen
om de kinderen die zij hebben, zelf
op te voeden. Dat zijn overigens
geen achtergebleven, ouderwetse
vrouwen; integendeel. Wat is er
mooier dan om tijd te investeren in
de eigen kinderen! Wanneer er
gesteld wordt dat het niet recht–
vaardig is dat de arbeidsparticipatie
zo scheef verdeeld is, dan wil ik daar
toch tegenover stellen dat veel
vrouwen er vrijwillig voor kiezen om
hun kinderen thuis op te voeden en
dat het onrechtvaardig zou zijn, als
hun die mogelijkheid financieel
ontnomen zou worden. De afweging
is natuurlijk dat, nu mannen en
vrouwen gelijk behandeld worden,
mannen ook profiteren van een
lagere leeftijd met de daaraan
verbonden extra kosten, zonder dat
daar meestal een financiële
noodzaak toe bestaat.

Dat de leeftijd voor nabestaanden
zonder kinderen van 40 tot 45 jaar
wordt opgetrokken, lijkt ons accep–
tabel. Dat die leeftijd vervolgens de
eerste vijf jaar steeds met èén jaar
stijgt, daarentegen niet. Vrouwen die
jarenlang thuis hun werk hebben
gedaan en boven de 40 komen,
kunnen vaak niet meer op de
arbeidsmarkt terecht. Het is dan ook
niet te verwachten dat zij spoedig
een baan kunnen vinden en het
gevolg is dat zij in de bijstand zullen
terechtkomen. Voorlopig willen wij

dan ook die leeftijdsgrens op 45 jaar
houden. Bij een evaluatie van de wet
in de toekomst kan alsnog worden
bezien of daar een verhoging kan
plaatsvinden.

De vrijlatingsregeling is aanzienlijk
verruimd. Dat hadden wij ook al in
de schriftelijke voorbereiding bepleit.
Vooral weduwen met een kleine
part-time baan zouden daar de dupe
van worden. Ook het terugbrengen
van de ANW-uitkering van 100%
naar 90% is in die zin versoepeld dat
dit plaatsvindt via een bevriezing.
Ook daarvoor hadden wij al gepleit.
Immers, een uitkering op minimum–
niveau zonder bijverdiensten
betekent bepaald geen luxe en een
nominale achteruitgang zou dan ook
hard, naar onze mening te hard,
aankomen. Op zichzelf hebben wij
geen moeite met het percentage van
90. Dat is immers het bedrag
waarmee ook andere eenouderge–
zinnen moeten zien rond te komen.

Aan deze wijzigingen van het
oorspronkelijke wetsvoorstel hangt
wel een prijskaartje. De regering wil
daaraan voldoen door de inkomens–
onafhankelijke tijdelijke uitkering van
een jaar tot een halfjaar te beperken.
Hoewel wij niet op voorhand
afwijzend staan tegenover deze
beperking, vragen wij toch aan de
staatssecretaris in hoeverre de
uitkering nog wel voldoende het
karakter houdt van een gewennings–
uitkering. Dat was immers het
achterliggende argument? Het
wegvallen van een inkomen kan
grote financiële gevolgen hebben,
bijvoorbeeld voor de woonlasten.
Een uitkering van een jaar geeft in
ieder geval meer gelegenheid om in
financiële zin orde op zaken te
stellen dan een periode van een
halfjaar.

Mijnheer de voorzitter! Ook
ongehuwd samenwonenden kunnen
aanspraak maken op de ANW. Wij
vinden dat niet terecht. Gelijkstelling
van andere samenlevingsvormen aan
het huwelijk ondermijnt naar ons
oordeel de betekenis van het
huwelijk en dat dient dan ook te
worden afgewezen. Daarnaast willen
wij de regering vragen of het verschil
tussen enerzijds het huwelijk en
anderzijds die andere samenlevings–
vormen alsof het een huwelijk was,
namelijk de zorgplicht voor elkaar,
juist niet om een verschillende
behandeling vraagt. Zonder
zorgplicht kan een ongehuwd
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samenwonende toch geen aanspraak
maken op de inkomsten van een
ander? Wat is de basis van een
uitkering na overlijden als tijdens het
leven geen enkele zorgplicht voor
elkaar heeft bestaan? Graag willen
wij dat de staatssecretaris op dit
punt nader ingaat. Ook willen wij
wijzen op de fraudegevoeligheid die
niet uit te vlakken is, wanneer allerlei
samenlevingsvormen buiten het
huwelijk gelijk worden gesteld met
het huwelijk. Enerzijds wordt er meer
geld uitgetrokken voor de bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik
van uitkeringen maar anderzijds
worden er weer extra mogelijkheden
voor geschapen Is dat nu niet
dweilen met de kraan open? Zeker
wanneer een termijn van slechts drie
maanden als criterium genomen
wordt, is de controleerbaarheid van
daadwerkelijk samenwonen naar ons
oordeel buitengewoon moeilijk. Dit
argument komt ongeveer overeen
met het amendement dat door D66
is ingediend en waarin de gelijk–
stelling tussen huwelijk en
ongehuwde samenlevingsvormen
wordt geschrapt.

Wij erkennen uiteraard het
spanningsveld in de huidige regeling
voor nabestaanden die ongehuwd
gaan samenwonen en die hun
uitkering behouden terwijl
nabestaanden die hertrouwen
daarentegen hun uitkering verliezen.
In de AWW was een regeling
opgenomen dat indien een weduwe
weer zou huwen, zij een "bruids–
schat" mee kreeg ter waarde van een
uitkering van een jaar. Dit om de
negatieve gevolgen van een keuze
voor het huwelijk ten opzichte van
ongehuwde samenlevingsvormen
enigszins te compenseren. Zo'n
regeling verkleint in zekere mate iets
van die ongelijke behandeling. Ik
neem aan dat de fractie van D66 dat
ook heeft meegenomen bij de
indiening van haar amendement.

Mijnheer de voorzitter! Dit
wetsvoorstel houdt vast aan een
verzorgingsfase voor kinderen tot 18
jaar. In de discussie en ook in een
amendement van de VVD is de
leeftijd van 12 jaar voorgesteld,
omdat die beter aan zou sluiten bij
de zogenaamde 1990-maatregel. Bij
de behandeling van die maatregel in
dit parlement, zij het niet in deze
zaal, hebben wij ons al op het
standpunt gesteld, dat wij die
leeftijdsgrens van 18 jaar te laag

vinden. Daarentegen zouden wij aan
de staatssecretaris de vraag willen
stellen, of er een relatie ligt tussen
deze leeftijd van 18 jaar en het
aflopen van het recht op een wezen–
uitkermg dat op 21 jaar is gesteld.
Gaarne een reactie.

Wat de overgangstermijn betreft,
krijgen personen ouder dan 45 jaar
te maken met een inkomensafhan–
kelijk deel van de uitkering. Alleen
voor hen die bij de inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel 60 jaar of ouder
zijn, wordt de inkomenstoets niet
toegepast. Wij hebben deze
leeftijdsgrens nog eens overwogen
en vragen de staatssecretaris, of ook
deze leeftijdsgrens niet alsnog met
vijf jaar kan en moet worden
verlaagd. Het gaat immers om een
aantasting van verworven rechten?
Hoe langer men zo'n uitkering heeft
- en daarbij zal er in het algemeen
wel een relatie zijn tussen de duur
van de uitkering en de leeftijd - des
te terughoudender moet men zijn om
die aan te tasten. Kan de staatsse–
cretaris ook aangeven, wat de finan–
ciële consequenties daarvan zouden
zijn? Mijn collega heeft in ieder geval
overwogen, op dit punt nog een
amendement in te dienen.

Met betrekking tot de toekomst
van de ANW gaan wij ervan uit, dat
ook in de toekomst een nabestaan–
denuitkering noodzakelijk zal blijven.
Wij mogen er niet van uitgaan, dat
over twintig jaar iedereen in
Nederland wel betaalde arbeid zal
verrichten. Wij denken daarbij niet
alleen aan mensen die hun kinderen
thuis willen blijven opvoeden doch
ook aan anderen - zieken, gehandi–
capten - die afhankelijk zijn van het
inkomen van hun echtgenoot of
echtgenote. Zolang er een zorgplicht
voor elkaar is, dient er naar onze
mening een nabestaandenwet te zijn.

Onze fractie heeft nog steeds
principiële bezwaren tegen het
verplichte karakter van volksverzeke–
ringen. Dat voor gemoedsbe–
zwaarden een regeling getroffen is,
vinden wij een goede zaak. Wij
wachten het antwoord van de
regering af.

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Vandaag behan–
delen wij belangrijke wetgeving op
het terrein van de sociale zekerheid:
de Algemene nabestaandenwet en

de daarbij behorende invoeringswet.
Aan deze behandeling is een lange

weg voorafgegaan. Veel mogelijk–
heden zijn de revue gepasseerd Er is
geadviseerd; er zijn suggesties en
voorstellen gekomen vanuit de
samenleving en er is ook vanuit deze
Kamer actief meegedacht over de
vraag, hoe de nieuwe Algemene
nabestaandenwet er zou moeten
uitzien. Ook vanuit dit huis zijn
suggesties gedaan, die deels ook
gehonoreerd zijn door de staatsse–
cretaris. Mijn fractie is de staatsse–
cretaris daarvoor zeer erkentelijk.
Een gedachtenwisseling tussen
Kamer en kabinet die open is, die
reële mogelijkheden tot wijziging
biedt en ook werkelijk tot wijzigingen
leidt, is een voorbeeld van goed
gemeen overleg. Dat de AWW aan
vervanging toe was, is, voor zover ik
kan zien, onomstreden. Die
vervanging is nog eens extra urgent
geworden door rechterlijke
uitspraken ter zake van de gelijke
behandeling. Maar niet alleen
daarom is een nieuwe nabestaan–
denwet nodig.

Ten opzichte van het moment van
totstandkoming van de Algemene
weduwen– en wezenwet is veel
veranderd in de samenleving. De
AWW had als uitgangspunt - dat
werd gestaafd door de feitelijke
situatie in die tijd - dat zodra een
vrouw trouwde zij financieel afhan–
kelijk werd van haar echtgenoot.
Kwam dus de echtgenoot te
overlijden, dan vielen de middelen
van bestaan voor deze vrouw en haar
eventuele kinderen weg. In de meer
dan dertig jaar die inmiddels zijn
verstreken, is veel veranderd. Veel
meer vrouwen en moeders verrichten
betaald werk buitenshuis, zij het vaak
in deeltijdbanen. Het vroegere ideaal
van een voltijds buitenshuis
werkende man en een thuiswerkende
vrouw beschikbaar voor huishouden
en kinderen is niet langer aanwezig.
Bij het opbouwen van de verzor–
gingsstaat is dat ideaal, dat
goeddeels bereikt was en dus
overeenkwam met de maatschappe–
lijke werkelijkheid, echter wel
uitgangspunt geweest. Meer dan in
andere Europese landen is de
kostwinnersgedachte verankerd.
Vooral ook daardoor wordt
Nederland keer op keer geconfron–
teerd met rechterlijke uitspraken die
bepalen dat dit type wetgeving in
strijd is met de gelijke behandeling
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van mannen en vrouwen, zoals in
belangrljke internationale verdragen
vastgelegd.

De redengeving voor dit
wetsvoorstel levert tegelijkertijd de
criteria op waaraan het getoetst
moet worden. Doet het wetsvoorstel
recht aan de maatschappelijke
werkelijkheid en is het in overeen–
stemming met de eisen die gesteld
worden in verband met de gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen? Ik wil die toets aan deze
criteria namens mijn fractie uitdruk–
kelijk en zorgvuldig uitvoeren;
zorgvuldig eens te meer, omdat het
hier om een wet gaat die de wette–
lijke rechten regelt van mensen die
het verlies van hun partner of ouder
moeten dragen. Voor velen zal dat
een van de meest verdrietige
ervaringen in hun leven zijn. Dat
verdriet kan de overheid en kan de
wetgever niet wegnemen. Dat moet
de wetgever zichzelf ook niet ten
doel stellen. Maar wat de wetgever
wel kan doen, is voorkomen dat
mensen ook nog in financieel
behoeftige omstandigheden komen
te verkeren. Zo'n wet kan een
stimulans en steun zijn voor mensen
om een nieuw bestaan op te
bouwen.

De kern van de nieuwe nabestaan–
denwet is dat de mensen allereerst
een tijdelijke uitkering krijgen van
een halfjaar. Die uitkering krijgt
ledere nabestaande, jong of ouder
en los van eigen inkomen. Dat is heel
goed. Die tijdelijke uitkering is
bedoeld om het eerste halfjaar finan–
cieel door te komen en om de kosten
die altijd samengaan met het
overlijden van een partner op te
vangen. Verder verschaft deze wet
financiële zekerheid aan
nabestaanden met kinderen. Deze
alleenstaande ouders krijgen een
uitkering op het niveau van het
sociaal minimum; een uitkering die
bestaat uit een inkomensonafhan–
kelijk deel en een inkomensafhan–
kelijk deel. Als er geen inkomen is uit
betaald werk, dan is het sociaal
minimum gegarandeerd zonder dat
het eigen huis "opgegeten" hoeft te
worden en zonder dat collectief of
individueel afgesloten verzekeringen
in mindering worden gebracht.

Nabestaande ouders wordt geen
arbeidsplicht opgelegd. Zij worden in
staat gesteld om, als zij dat willen,
full-time voor hun kinderen te
zorgen. Het is goed dat die vrijheid

geboden wordt, want juist als een
ouder is overleden, kan het nodig
zijn of kan de nabestaande ouder het
nodig vinden dat hij of zij meer
beschikbaar is.

Dan biedt de wet bescherming aan
oudere nabestaanden, dat wil zeggen
ouder dan 45 jaar. Die bescherming
is met name nodig voor vrouwen van
oudere generaties. Ook voor hen
geldt dat er geen wettelijke
verplichting tot het verrichten van
betaald werk is. Ook voor hen geldt
dat vermogen en uitkeringen uit
particuliere verzekeringen buiten
beschouwing blijven. De
PvdA-fractie vindt het terecht dat
gekozen is voor een wettelijk
systeem waarbij particulier of
collectief getroffen financiële
voorzieningen buiten beschouwing
blijven. Dat doet recht aan de eigen
verantwoordelijkheid die mensen
hebben genomen door het risico van
overlijden van de partner financieel
af te dekken.

Ten slotte stimuleert deze wet het
verrichten van betaald werk. De
vrijlatingsregeling is verruimd, zodat
meer van het zelf verdiende inkomen
overblijft naast de uitkering. De
PvdA-fractie heeft, niet als enige,
aangedrongen op deze ruimere
vrijlatingsregeling. Wij vinden het
belangrijk dat mensen gestimuleerd
worden om betaald werk te
verrichten, niet alleen vanwege het
geld, maar ook omdat werk veel
meer is en niet in de laatste plaats
sociale contacten geeft. Ook dat is
belangrijk als je er alleen voor komt
te staan. Dat is de kern van de
nieuwe nabestaandenwetgeving.

Mevrouw Groenman (D66): Ik vind
het altijd zo'n slecht argument dat
vrouwen niet alleen om het geld
werken, maar ook om de sociale
contacten. Ik hoor dat verhaal nooit
bij mannen. Ik vind het echt een
ontzettend raar verhaal. Mevrouw
Kalsbeek zegt dat de nieuwe regeling
betaald werken zal stimuleren. De
regeling ontmoedigt echter ook het
betaald werken. Dat zal zij toch ook
met mij eens zijn. Vrouwen die nu
een uitkering hebben en erbij
werken, worden zeer ontmoedigd om
dat werk te blijven doen, omdat die
extra inkomsten verrekend worden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Twee opmerkingen daarover.
"Raar verhaal" vind ik een beetje een

merkwaardige opmerking, als je
probeert op een zo verantwoord
mogelijke wijze na te gaan, wat de
meest wenselijke situatie is, en hoe
je als wetgever de mensen kunt
stimuleren om weer aan het werk te
gaan. U kunt zeggen dat u het
aspect van de sociale contacten
geen argument vindt; ik zeg dat ik
dat wel een argument vind, namelijk
een bijkomend argument. Natuurlijk
is het inkomen dat daarmee
verworven wordt het allerbelang–
rijkste, maar het andere kan een
bijkomend argument zijn, zeker als je
er alleen voor komt te staan. Dat
heeft volgens mij niets met een raar
verhaal te maken.

U sprak over de bestaande
gevallen, en over mensen die naast
een uitkering een inkomen hebben.
Als u zegt dat mensen die nu een
uitkering hebben en daarnaast een
inkomen erop achteruitgaan, heeft u
daarin gelijk. Hoe komt dat? Omdat
de uitkering nu volledig inkomenson–
afhankelijk is, dus hoog: 70% van het
minimumloon en 90% van het
minimumloon als je kinderen hebt.
Dat is in een aantal opzichten
ondoelmatig, bezien vanuit het
oogpunt hoe je je sociale-zeker–
heidsgelden het beste besteedt. Een
uitkering van 70% van het
minimumloon geven aan iemand die
daarnaast een volledig inkomen
heeft, is niet nodig. Dat moet dus op
een andere manier; er moet inkomen
bij betrokken worden, en daarvan
laat je een deel vrij. Die vrijlating is
verruimd, wat een belangrijke
stimulans is voor mensen om aan het
werk te blijven of aan het werk te
gaan.

Mevrouw Groenman (D66): U
verdedigt dus de inkomensachter–
uitgang van vrouwen die er nu
bijwerken en die er straks gemiddeld
zo'n ƒ 600 per maand op achter–
uitgaan, omdat de collectieve
middelen andere zaken niet toelaten.
U moet dat, echt hoor, kunnen
verdedigen aan het adres van
vrouwen zelf!

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik denk dat ik dat op een iets
andere manier heb verdedigd dan u
nu zegt. Ik heb vastgesteld dat de
AWW een heel hoog uitkerings–
niveau kent, dat volkomen inkomens–
onafhankelijk is, en daarom ook zo
hoog: 70% of 90%, in een aantal
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gevallen bovenop een volledig
inkomen. Dat is, als je doelmatig om
wilt gaan met sociaal-zeker–
heidsgeld, niet verantwoord en niet
nodig. Dat moet dus anders. Je moet
dus naar een ander systeem zoeken,
een systeem waarin je de mensen
stimuieert door een groter deel van
hun inkomen vrij te laten, en ze ook
een waarborg te geven dat, als ze
geen werk hebben of een te kleine
baan, hun inkomen wordt aangevuld.
Dat is de kern van deze Algemene
nabestaandenwet.

Ik kom toe aan de toetsing aan de
criteria. Het criterium of de
wetsvoorstellen recht doen aan de
maatschappelijke werkelijkheid is
eigenlijk heel ingewikkeld. Het valt in
verschillende delen uiteen. Allereerst
gaat het erom, bescherming te
bieden aan diegenen die
bescherming nodig hebben. Wie zijn
dat? Het antwoord daarop dient
volgens mijn fractie te zijn: dat zijn
degenen die niet in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien
middels betaalde arbeid Dat zijn dus
allereerst kinderen: volle wezen en
halfwezen. Mijn fractie heeft erop
aangedrongen dat voor volle wezen,
dus kinderen die beide ouders
hebben verloren, niet een leeftijds–
grens van 18 jaar wordt gehanteerd
waarna het recht op een uitkering
vervalt, maar een leeftijdsgrens van
21 jaar. Mijn fractie waardeert het
zeer dat deze wens is gehonoreerd.
Het gaat hier immers om jonge
mensen die, nadat ze heel wat
hebben meegemaakt, er alleen voor
staan. Dat betekent, behalve het
ontberen van sociale en psycholo–
gische steun van ouders, wat voor
velen al heel zwaar zal zijn, ook nog
dat geen materiële steun gegeven
kan worden. Er is geen ouder thuis
waarmee gegeten kan worden of die
een was kan draaien. Alle reden dus
om volle wezen tot hun 21ste in
financieel opzicht extra te
beschermen.

Ook de positie van halfwezen,
kinderen waarvan één ouder is
overleden, verdient de aandacht. Als
één ouder achterblijft met kinderen,
is dit niet alleen emotioneel zwaar. Er
zullen vaak ook andere problemen
ontstaan. Als de buitenshuis
werkende ouder overlijdt, valt het
gezinsinkomen weg. Overlijdt de
verzorgende ouder, dan moet er een
oplossing worden gevonden voor de
opvang en verzorging van kinderen.

Dat zal betekenen dat er of meer
kinderopvang moet zijn, wat geld
kost, of dat de nabestaande ouder
een deel van zijn of haar baan
opgeeft, om zelf meer voor de
kinderen te zorgen en ook dat heeft
financiële consequenties. Zelfs als
ouders betaald en onbetaald werk
deelden, ontstaan problemen. Ook
dan valt vaak een deel van het
gezinsinkomen weg, en een deel van
de verzorgingscapaciteit. Mijn fractie
meent dat de overheid hier een taak
heeft en ook zal blijven houden.
Waar om andere redenen deze
Algemene nabestaandenwet als een
tijdelijke wet kan worden gezien, zal
dat niet zo kunnen zijn waar het gaat
om de zorg die ook de overheid zich
dient aan te trekken voor kinderen.
Kinderen vallen onder de verant–
woordelijkheid van hun ouders. Dat
ouders ook de financiële zorg
hebben voor kinderen staat vast.
Maar mijn fractie vindt dat van de
samenleving solidariteit gevraagd
kan worden als een van de ouders er
alleen voor komt te staan. Het
kabinet heeft dit, zo blijkt uit het
wetsvoorstel, ook erkend. Er is een
inkomensonafhankelijk deel van de
uitkering, dat feitelijk is gerelateerd
aan de verzorging van kinderen. Mijn
fractie acht die keuze juist. Mijn
fractie is zelfs van mening, dat die
keuze nog verder moet worden
doorgetrokken. Ik heb daartoe,
samen met collega Doelman, een
amendement ingediend. Een
nabestaandenwet, zoals deze,
beoogt bescherming te geven aan de
nabestaande partner en aan de
nabestaande kinderen. De vorm die
de bescherming heeft gekregen, is
een verhoging van het recht voor de
nabestaande ouder, als er ook
kinderen zijn. De uitkering is dan niet
70% van het minimumloon, maar
90%. Dat de verhoogde uitkering
wordt uitgekeerd aan de
nabestaande ouder en niet aan de
nabestaande kinderen, is natuurlijk
logisch. Aan minderjarige kinderen
die nog een ouder hebben, kennen
wij in de regel geen zelfstandige
uitkeringsrechten toe. De ouders zijn
immers onderhoudsplichtig.

Mijn fractie is van mening, dat de
verhoging van de uitkering, die
feitelijk is gekoppeld aan de
verzorging van kinderen, die 20% van
het minimumloon dus, moet blijven
voortbestaan, indien de nabestaande
ouder een nieuwe relatie aangaat en

weer hertrouwt of gaat samen–
wonen. Het laten doorlopen van dit
deel van de uitkering is een steun in
de rug, als een nieuw bestaan wordt
opgebouwd. Die gedachte van een
kinderafhankelijke uitkering is niet
nieuw. Ook de SER heeft destijds
gepleit voor een kinderafhankelijke
uitkering en was het op dat punt ook
eens. Voor de Raad voor het jeugd–
beleid geldt hetzelfde. Dit punt kan
rekenen op brede maatschappelijke
steun.

Dat is ook geen wonder, als je kijkt
naar de maatschappelijke werke–
lijkheid en de veranderingen, die
daarin hebben plaatsgevonden sinds
1959. Daarin liggen sterke
argumenten om een kinderafhanke–
lijke uitkering te verstrekken. Waar
het vroeger zo was, indien een
nabestaande ouder met kinderen
hertrouwde, dat de nieuwe partner
veelal ook de rol van de nieuwe
ouder ging vervullen - soms,
misschien wel vaak, werd er zelfs
hertrouwd om de nabestaande
kinderen een nieuwe "moeder" of
"vader" te geven - ligt dat nu heel
anders. De nieuwe partner van de
nabestaande ouder is vooral de
nieuwe partner en veel minder de
nieuwe ouder. Natuurlijk zijn er
individuele verschillen, maar ik zeg
niets te veel, als ik zeg dat hier
sprake is van een verschuiving.
Bovendien blijkt dat nabestaande
ouders, die overwegen om opnieuw
te gaan samenwonen, het moeilijk
vinden dat ook de financiële zorg
voor de kinderen bij de nieuwe
partner komt te liggen. De
20%-uitkering die wordt gegeven aan
de nabestaande ouder, zolang er
kinderen zijn, jonger dan 18, komt
daaraan tegemoet.

Daar komt nog èèn ding bij. Als
het wetsvoorstel, zoals het er nu ligt,
wet wordt, dan zou dat betekenen
dat op het moment van samenwonen
of hertrouwen de gehele nabestaan–
denuitkering vervalt, inclusief dat
deel dat feitelijk is bestemd voor de
verzorging van kinderen, die 20%
dus. De tweede partner van de
nabestaande ouder heeft uiteraard
geen onderhoudsverplichtingen ten
opzichte van de nabestaande
kinderen uit de eerste relatie. Met
andere woorden, er is dan niets meer
voor de nabestaande kinderen. Dat
staat volgens mijn fractie op
gespannen voet met de verzeke–
ringsgedachte. Daar staat natuurlijk
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tegenover, indien na enige jaren de
nieuwe partner en de nabestaande
ouder besluiten tot stiefouder–
adoptie, dat dan wel, ook in
juridische zin, een volledig ouder–
schap ontstaat. Dat betekent dan
ook, dat de kinderafhankelijke
uitkering moet worden beëindigd op
het moment dat de stiefouderadoptie
een feit is. De kosten van het
amendement kunnen worden gedekt
door de verkorting van de tijdelijke
uitkering, zoals die bij nota van
wijziging heeft plaatsgevonden

Dan kom ik op de volwassenen,
die bescherming nodig hebben door
een nabestaandenwet. Dat zijn
vooral vrouwen van de wat oudere
generaties. Zij zijn immers getrouwd
in een tijd, waarin van hen werd
verwacht dat zij hun betaalde baan
opzegden, teneinde zich te wijden
aan huishouden en kinderen. Zij
mochten ervan uitgaan, dat het
huwelijk een levensverzekering was.
Mede daardoor zijn vrouwen van de
oudere generaties lager opgeleid:
"een meisje hoeft niet door te leren,
want zij trouwt toch". Een aantal
vrouwen van deze generaties is er
alsnog in geslaagd om werk te
vinden. Dat is eigenlijk een
geweldige prestatie, ondanks een
gemiddeld lagere opleiding, ondanks
minder werkervaring - vrijwel alle
vrouwen van oudere generaties
stopten in elk geval met hun betaald
werk, zolang de kinderen jong waren
- ondanks het sociaal-culturele
klimaat dat zich lang heeft verzet
tegen het buitenshuis werken en
zelfs ondanks soms gewoon discri–
minatie van vrouwen. Gelukkig
worden de hindernissen langzaam
maar zeker kleiner. Jaar in, jaar uit
neemt de arbeidsparticipatie toe.
Maar voor de oudere vrouwen geldt,
dat als er betaald wordt gewerkt, dit
meestal part-time is. Dat is de
maatschappelijke werkelijkheid.
Tegelijkertijd geldt voor de mannen
van deze oudere generaties in
overgrote meerderheid, dat zij wel
volledig werken, dat zij geen breuk in
hun carriére hebben gehad, omdat
zij met betaald werk moesten
stoppen om voor kinderen te zorgen,
en dat zij door middel van betaald
werk in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. Ook dat is de maatschap–
pelijke werkelijkheid.

Vooral omwille van vrouwen is de
toetredingsleeftijd mede op ons
aandringen door de staatssecretaris

verlaagd en is de vrijlating verruimd.
Meer van het zelf verdiende inkomen
wordt buiten beschouwing gelaten,
als de hoogte van de uitkering wordt
bepaald. De leeftijd waarop recht
ontstaat op de verlengde nabestaan–
denuitkering is verlaagd van 50 naar
45 jaar voor mensen zonder kinderen
en voor mensen met kinderen,
waarvan de kinderen inmiddels 18
zijn, geldt dat de toetredingsleeftijd
is verlaagd van 45 naar 40 jaar. Ook
daarvoor verdient de staatssecretaris
waardering. Deze verlaging is in die
zin tijdelijk, dat deze toetredingsleef–
tijden elk jaar worden verhoogd met
één jaar. Deze regeling betekent dus
ook dat de wetgever van mensen
jonger dan 45 jaar, zonder kinderen
en arbeidsgeschikt, verwacht dat zij
zelf door het verrichten van betaald
werk in hun onderhoud voorzien. De
PvdA-fractie vindt dat terecht. Die
eis mag aan betrekkelijk jonge en
gezonde mensen zonder kinderen
gesteld worden. Die eis is te meer
redelijk als wij kijken naar de
arbeidsparticipatie van deze groep
mensen.

Laat ik de stand opmaken. Dit
wetsontwerp beschermt de groepen
die de bescherming het meest nodig
hebben: kinderen en vrouwen van de
oudere generaties. Vooral nu het
wetsontwerp belangrijk is verbeterd
sinds de indiening, geidt dat. De
leeftijden waarop men recht heeft op
een verlengde uitkering zijn tijdelijk
verlaagd. Het gedeelte van het
inkomen dat niet wordt verrekend
met de uitkering is verhoogd,
waardoor werken naast de uitkering
aantrekkelijk blijft of wordt. De volle
wezen houden een uitkering tot zij
21 zijn. De uitkering voor
nabestaanden met kinderen die nu al
een uitkering hebben op grond van
de AWW blijft in guldens gelijk. Als
het amendement, dat door mevrouw
Doelman en mij is ingediend, wordt
aangenomen, worden bovendien de
mensen met kinderen die gaan
hertrouwen of samenwonen beter
beschermd.

Mijn fractie constateert dus dat dit
wetsvoorstel voldoet aan de eisen
die wij eraan stellen. Dat neemt
echter niet weg dat ik toch nog voor
één punt de aandacht wil vragen.
Zojuist heb ik de maatschappelijk
ongelijke posities van mannen en
vrouwen beschreven. Beide groepen
moeten gelijk behandeld worden en
dat terwijl hun maatschappelijke

situaties zo verschillen. Gelijk behan–
delen in ongelijke gevallen, daar
komt het eigenlijk op neer. Kan dat?
Zoals uit de schriftelijke behandeling
van dit wetsvoorstel blijkt, is mijn
fractie buitengewoon serieus op zoek
gegaan naar wegen om de gevolgen
voor nabestaanden van deze
maatschappelijk ongelijkheid te
beperken Wij hebben gezocht naar
wegen om met name degenen die
een klein inkomen hebben, vrouwen
dus die een part-time baan hebben,
nog beter te beschermen dan het
wetsvoorstel al doet. Wij zien graag
dat zij nog meer profijt zouden
hebben van de vnjlatingsregelmg
Dat zou kunnen door de vrijlating op
zodanige wijze in te richten, door
mensen zonder kinderen met een
inkomen boven de 150%
minimumloon, die dus goed in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien,
geen uitkering meer te geven.
Mensen daarentegen met een laag
inkomen, meestal dus part-time
werkende vrouwen, zouden veel
beter af zijn, omdat een groter deel
van hun inkomen wordt vrijgelaten.
Om de gedachten te bepalen: wij
denken aan een vrijlating van 50%
van het minimumloon en aan een
kwart van het meerdere. Daarbij
zouden mensen met kinderen nog
20% minimumloon moeten krijgen
die inkomensonafhankelijk is. De
goed verdienende weduwnaar dus
minder of geen uitkering; de weinig
verdienende weduwe meer. Het is
tenslotte niet nodig, geld dat door
anderen opgebracht moet worden te
geven aan hen die goed in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Wij
praten bij mensen zonder kinderen
altijd nog over een bedrag van
ongeveer ƒ 500 per maand netto. Dat
aan mensen geven die geen kinderen
hebben en wel een behoorlijk
inkomen, van meer dan ƒ 40.000
bruto per jaar, is toch eigenlijk niet
nodig? Dat geldt te meer, omdat wij
keer op keer met de neus op het feit
worden gedrukt dat wij doelmatig
om moeten gaan met sociale-zeker–
heidsgelden.

Toch ligt hier nu geen
amendement om aan deze
inkomenstoets vorm te geven, omdat
de staatssecretaris steeds heeft
betoogd, dat deze inkomenstoets in
strijd zou zijn met ILO-verdrag 121.
Eerlijk gezegd, heeft mij dat altijd
wat verwonderd, zoals ook uit de
schriftelijke behandeling blijkt.
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Gewoon omdat het onlogisch is. Het
verdrag staat wel toe dat gezonde
mensen onder de 45 jaar, zonder
kinderen geen recht op een uitkering
wordt gegeven, terwijl het mogelijk
is - al komt het niet vaak voor - dat
deze mensen geen eigen arbeidsin–
komen hebben. Zou het verdrag dan
niet toestaan dat mensen die wel
een goed eigen inkomen hebben,
minder of geen uitkering krijgen? Dat
is toch vreemd? Enfin, de staatsse–
cretaris deelde in de nota naar
aanleiding van het eindverslag mede
dat zij toch vreesde, dat een derge–
lijke inkomenstoets niet zou mogen
door het ILO-verdrag 121. En zij
meende zich gesteund door het
bureau van de internationale arbeids–
organisatie. Dan rest dus niets meer
dan te berusten. Immers, verdragen
moeten serieus genomen worden.

Dit weekend lijkt zich echter een
nieuw feit te hebben voorgedaan. De
staatssecretaris heeft de Kamer een
brief gestuurd, met daarbij het
oordeel van het ILO-bureau over de
inkomenstoets zoals wij die in grote
lijnen in het eindverslag hebben
geschetst. Overigens, waarom pas
dit weekend? De brief is door het
ILO-bureau al op 20 mei verstuurd.
Begrijp ik deze brief goed, dan komt
het ILO-bureau tot het oordeel dat
een dergelijke inkomenstoets wel
mag. Immers, er staat letterlijk: "het
lijkt er dan ook op dat een stelsel van
sociale zekerheid, dat uitkeringen
aan nagelaten betrekkingen weigert
aan weduwen die bepaalde
inkomensvoorwaarden verbonden
aan arbeid, niet vervullen, niet in
strijd is noch met de letter noch met
de geest van artikel 18, lid 1 in de
context van de algemene doelstel–
lingen van het verdrag, aangezien
deze weduwen in beginsel in staat
zouden zijn om door hun werk in hun
eigen behoeften te voorzien. Het lijkt
eveneens duidelijk dat het evenmin
in strijd is met het verdrag om aan
deze categorieën van weduwen
gereduceerde uitkeringen te verlenen
in plaats van hen uit te sluiten van
het recht op uitkeringen".

Ik kan dit niet anders begrijpen
dan dat de gedachtenlijn die de
PvdA-fractie had om goed verdie–
nende nabestaanden - meestal
weduwnaars - minder of geen
uitkering te geven en weinig verdie–
nende nabestaanden - meestal
weduwen - meer, weer actueel kan
worden.

Ik zou de discussie hierover hier
dan ook wel op de inhoud willen
voeren. Er is heel veel voor om
doelmatig te zijn met sociaal-zeker–
heidsgeld en niet ƒ 500 netto per
maand te geven aan mensen die het
niet nodig hebben Er is heel veel
voor om meer te corrigeren in de
maatschappelijk ongelijke positie van
oudere weduwen en weduwnaars:
goed verdienende weduwnaars dus
minder of geen uitkering te geven en
weinig verdienende weduwen meer.

Overigens, de door mij in de
schriftelijke behandeling neerge–
legde gedachtenlijn was nog geen
amendement. Er zaten nog losse
eindjes aan, zoals de kwestie van
een goed overgangsrecht. Ook de
positie van mensen die een WAO– of
een WW-uitkering hebben, zou
uitgewerkt moeten worden. Graag
hoor ik hierop een reactie van de
staatssecretaris, zoals ik trouwens
evenzeer benieuwd ben naar de
opvattingen van de andere fracties
op dit punt. Dit punt lijkt het mij
meer dan waard om er serieus
aandacht aan te besteden.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Wat is nu de politieke
conclusie van dit deel van het
verhaal van de fractie van de PvdA?
Confronteert mevrouw Kalsbeek ons
met een compleet voorstel waarbij
ook de losse eindjes waarover zij het
zojuist had, nog ingevuld zijn, zodat
wij precies weten wat zij voorstelt?
Of wil zij hierover alleen maar een
discussie voeren en gaan wij
vervolgens over tot de orde van de
dag?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Er ligt, zoals men heeft
kunnen vaststellen, nog geen
amendement. Dat kon niet meer in
de korte tijdspanne. Ik vind het
bovendien heel goed dat wij hierover
met elkaar van gedachten wisselen.
De heer Linschoten heeft zelf
gevraagd om een open debat in dit
huis. Hij kan het dus vandaag nog
krijgen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik dacht dat ik in mijn
inbreng heel duidelijk had weerge–
geven hoe de CDA-fractie denkt over
verzekering. Zij acht het wegtoetsen
van het volledige inkomen in strijd
met de verzekeringsgedachte.
Mevrouw Kalsbeek vraagt dus naar

iets wat ik intussen heel duidelijk heb
neergelegd in de Kamer.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Toch wil ik u alsnog vragen
om dit te heroverwegen. Waar u uw
mening geeft, mag ik ook de mijne
geven U weet evenals ik dat deze
wet een combinatie is van verze–
kering en behoefteregeling. Het is
geen verzekering in de meest strikte
zin van het woord en ook geen
voorziening in de meest strikte zin.
Het is een combinatie van beide. De
vraag die je je moet stellen is waar je
precies de grens legt tussen
doorgaan met de verzekeringsge–
dachte en de behoefte de doorslag
geven. Wij pleiten niet voor een
behoefteregeling in de meest zuivere
vorm. Wij pleiten niet voor boven de
100% geen regeling meer. Wij
pleiten niet voor wegtoetsen van
particulier gesloten verzekeringen of
wat dan ook.

Wij stellen wel een andere vraag.
Zou het niet goed zijn om je af te
vragen of, als mensen 150%
minimumloon verdienen en geen
kinderen hebben, het nodig is om die
mensen nog ƒ 500 netto extra per
maand erbij te geven? Zou het niet
veel beter zijn om dat geld te
gebruiken voor die weduwen die een
klein part-time baantje hebben? Ook
mevrouw Doelman heeft gezegd dat
hier een maatschappelijke
ongelijkheid en een inkomensachter–
uitgang optreden. Dat geld kunnen
wij toch veel beter aanwenden voor
die groep.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik zou er dan graag een
andere discussievraag naast willen
leggen. Mevrouw Kalsbeek weet dat
vanwege de arbeidsparticipatie van
mannen de particuliere pensioenen
en dus de vermogens van vrouwen
over het algemeen groter zijn. Zou
zij, als zij zich dit wil afvragen, hier
ook niet de vraag naast moeten
leggen of zij niet een ongelijkheid
aan de andere kant inbouwt, door bij
mannen het inkomen uit arbeid wel
weg te toetsen en vervolgens tegen
vrouwen te zeggen dat zij er 70% of
90% bij krijgen naast hun vermogen
en particulier pensioen? Metend naar
het feit van behoefte en verzekering,
is het een verzekering, alleen
gebaseerd op een behoefte, maar
het is geen bijstand, want dat is de
uiterste vorm van de behoefte.
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Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik heb in mijn betoog al
aangegeven dat ik het volkomen
terecht vind dat in het wetsvoorstel
particulier gesloten verzekeringen en
collectief gesloten verzekeringen niet
betrokken worden bij de verrekening.
Want het gaat erom dat je mensen
stimuleert om een eigen verantwoor–
delijkheid te nemen, dat je mensen
niet ontmoedigt, waar zij zelf
voorzieningen hebben getroffen,
individueel of collectief.

Dan kom ik nog even op de
arbeidsparticipatie. Voor oudere
generaties vrouwen is de arbeidspar–
ticipatie lager Vandaar de extra
bescherming. Toch neemt ook voor
deze groep de arbeidsparticipatie
toe. De PvdA-fractie vindt dat wij
deze toenemende arbeidsparticipatie
waar mogelijk nog een handje
moeten helpen. Zou het niet heel
goed zijn om met name voor herin–
tredende vrouwen uit de categorie
waar wij het nu over hebben eens na
te gaan of de RBA's daarvoor wel
voldoende faciliteiten en aandacht
hebben? Soms bereiken ons
berichten dat eigenlijk niet
bemiddeld wordt voor of geen
scholingsfaciliteiten worden aange–
boden aan oudere vrouwen. Nou ja,
ouder, wat heet. Soms worden
leeftijdsgrenzen genoemd van 40
jaar. Dat kan dus niet. Mijn fractie
wil hier graag een reactie op van de
staatssecretaris.

Dan heb ik het dus over de stand
van zaken nu. Maar mijn fractie vindt
dit ook van het allergrootste belang
in het licht van de evaluatie van deze
wet. Deze wet is bedoeld voor tien
jaar, omdat ervan uit wordt gegaan
dat steeds meer mensen economisch
zelfstandig zullen zijn en dus niet
meer economisch afhankelijk van
hun partner. Dat proces steunen en
stimuleren; daar ligt de opdracht.

Ik kom nu op een ander punt, de
gelijkstelling van samenwonenden
aan gehuwden. Uit de schriftelijke
behandeling van beide wetsvoor–
stellen is gebleken dat mijn fractie
daar een aantal vragen bij heeft.

Op het eerste gezicht lijkt het voor
de hand te liggen om samenwo–
nenden gelijk te behandelen aan
gehuwden. Een aantal jaren geleden
is deze keuze ten principale gemaakt.
Deze keuze werd toen ook door mijn
fractie gesteund. De maatschappe–
lijke realiteit vroeg erom. Mensen
hadden veelal een samenlevings–

verband dat materieel niet afweek
van het huwelijk. Bovendien werd zo
ook de gelijke behandeling van
homo– en heteroseksuele relaties
gewaarborgd.

Inmiddels is er weer een en ander
veranderd in de samenleving. Voor
een toenemend aantal mensen geldt
dat zij weliswaar een affectieve
relatie aangaan, maar er tegelijkertijd
aan hechten, hun economische
zelfstandigheid te behouden. Het is
een van de uitingen van de toene–
mende individualisering in onze
samenleving. Mijn fractie vindt
eigenlijk dat die keuze van mensen
voor zelfstandigheid door de
overheid gerespecteerd moet
worden. Zoals mijn fractie evenzeer
vindt dat een keuze van mensen om
wel onderlinge financiële verant–
woordelijkheid voor elkaar te dragen,
gerespecteerd dient te worden.

Deze opvattingen hebben ertoe
geleid dat wij in 1990 ten tijde van
de behandeling van de begroting van
Justitie hebben voorgesteld, het
geregistreerd partnerschap in te
voeren. Mensen wordt de keuze
gelaten of zij door de overheid en de
uitvoeringsorganisaties als "alleen"
of als "samen" willen worden aange–
merkt. Bij iedere keuze hoort dan
een pakket aan rechten en plichten
dat zoveel mogelijk recht doet aan
die keuze.

Inmiddels heeft de
commissie-Kortmann deze gedachte
verder uitgewerkt. Een uitwerking
overigens waar wij hier en daar wel
een kanttekening bij plaatsen.
Immers, de commissie kiest voor
twee vormen van registratie, een
lichte en een zware. Dat achten wij
op voorhand niet zo gelukkig.
Immers, hoe meer "samen" of
"alleen" een totaalpakket is, hoe
minder mensen geneigd zullen zijn
om opportunistische redenen van
registratievorm te veranderen. Enfin,
dat terzijde. Wij komen daarover op
een later moment nog uitgebreid te
spreken.

Wat echter wel een feit is, nu het
rapport van de commissie-Kortmann
is verschenen en het kabinet aan een
standpunt daarover werkt, is dat naar
wij mogen aannemen - er was
immers zeer brede steun in deze
Kamer voor de gedachte van het
geregistreerd partnerschap - dat wij
aan het begin staan van een meer
fundamentele wijziging van
bestaande wetten op dit punt. Alles

overziende, lijkt het ons niettegen–
staande onze vragen beter, daarop te
wachten.

Wij zijn mede tot die conclusie
gekomen, omdat het niet goed
mogelijk blijkt, te anticiperen op het
geregistreerd partnerschap door
bijvoorbeeld een samenlevingscon–
tract als toelatingseis te laten
gelden. Als dat had gekund, dan was
dat mooi geweest. Maar daaraan
kleven te veel bezwaren: die
contracten zijn ongelijksoortig en
beogen uiteenlopende zaken. Dat
gaat dus niet.

En dan is er nog wat: de
PvdA-fractie zou niet willen dat
mensen die niet kunnen trouwen - ik
denk dan met name aan homo– en
lesbische paren - voorlopig geen
recht op een nabestaandenuitkering
zouden krijgen.

Kortom: wij zien met spanning uit
naar het kabinetsstandpunt over het
geregistreerd partnerschap en zetten
dan de discussie op dit punt voort.

Mevrouw Groenman (D66): Ik
begrijp het niet helemaal. U steunt
dus niet de gelijkstelling van
ongehuwd samenwonenden aan
gehuwden?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik steun de gelijkstelling die
in het wetsvoorstel is geregeld.

Mevrouw Groenman (066): Ik
begrijp uit uw verhaal dat u dat niet
doet, want u hebt zoveel bezwaren
genoemd. U steunt die dus nu wel en
gaat die straks weer veranderen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik kom dan nu op de
evaluatie van de ANW die het
kabinet over een aantal jaren in gang
wil zetten; een evaluatie die verstrek–
kende gevolgen kan hebben.
Immers, deze wet is bedoeld als een
tijdelijk wet. Dat is ook logisch; wat
de arbeidsparticipatie en dus de
economische zelfstandigheid van
mensen betreft, zitten wij in een
overgangssituatie. Naarmate meer
mensen economisch zelfstandig zijn,
is er minder noodzaak voor langlo–
pende nabestaandenuitkeringen.
Waar in de toekomst wel een taak
zal blijven liggen voor de overheid is
bij de tijdelijke uitkeringen. Die zijn
vooral bedoeld om de eerste
moeilijke periode en de daarbij
behorende kosten zonder financiële
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problemen door te komen.
Er zal ongetwijfeld ook een taak

voor de overheid blijven bestaan als
het gaat om kinderen: wezen en
halfwezen. In een samenleving
waarin in toenemende mate betaald
werk wordt verricht, ook door
ouders, moet nagedacht worden
over de plaats die kinderen hebben
en de zekerheid die hun door de
samenleving geboden moet worden.
Het kan in de visie van mijn fractie
ook in de toekomst niet zo zijn dat
de nabestaande ouder alleen de zorg
voor de kinderen heeft. Daarbij mag
gerekend worden op de solidariteit.

Het zijn grote lijnen die ik schets.
Het is natuurlijk duidelijk dat wij over
een aantal jaren heel precies zullen
moeten kijken hoe het ervoor staat
met de arbeidsparticipatie en met
meer. De grote opdracht ligt in het
bevorderen van die arbeidspartici–
patie.

Ik kom tot mijn conclusie. Een wet
als deze tot stand brengen, is een
heel lastig maar ook een heel
boeiend proces. Omdat de Algemene
weduwen– en wezenwet zo
verouderd was en omdat duidelijk
was dat er een essentieel andere wet
tot stand gebracht zou moeten
worden, lag er een enorme
uitdaging. Alle vragen die in de
sociale zekerheid spelen, komen
daarbij aan de orde. Wie moet
beschermd worden en hoe? Wat is
rechtvaardig gegeven de grote
verschillen die in de samenleving
tussen mensen bestaan? Waar heeft
de wetgever verantwoordelijkheid te
nemen namens de samenleving en
waar moeten mensen op hun eigen
verantwoordelijkheid worden aange–
sproken? En dan is er ook nog de
vraag: hoe beantwoorden wij al die
vragen waar internationale verdragen
eveneens een rol spelen?

Alles overziende, meent mijn
fractie dat hier een wetsvoorstel ligt
dat op verantwoorde wijze antwoord
geeft op deze vragen, zeker nu het
wetsvoorstel sinds de indiening op
een aantal belangrijke punten is
verbeterd en zeker ook als het
amendement inzake de kinderafhan–
kelijke uitkering zal worden aange–
nomen. Het is derhalve een goed
wetsvoorstel. Dat neemt niet weg
dat de PvdA-fractie met grote
belangstelling uitziet naar de verdere
discussie over de door mij opnieuw
aan de orde gestelde inkomenstoets.
Waar een goed wetsvoorstel in onze

Minister Hirsch Ballin van Justitie

ogen nog verbeterd kan worden, lijkt
het mij dat wij de gelegenheid
daartoe niet moeten laten lopen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De regering zal
morgen antwoorden.

Aan de orde is de voortzetting van:
- het debat op hoofdlijnen

inzake de nieuwe Politiewet
(22562. 21461, nrs. 40 en 45).

(Zie vergadering van 10juni 1992.)

De beraadslaging wordt hervat.

Voorzitter: Doelman-Pel

D

Minister Hirsch Ballin: Mevrouw de
voorzitter! Mijn collega van Binnen–
landse Zaken en ik zijn de Tweede
Kamer er erkentelijk voor dat zij dit
debat op een vroeg tijdstip heeft
willen houden. Ik bedoel daarmee:
een vroeg tijdstip gemeten naar de
2,5 maand na indiening van het
wetsvoorstel. Het feit dat deze
gedachtenwisseling hier plaatsvindt,
zal ook richting geven aan de
verdere discussie in en buiten de

Kamer. Wij vinden het ook daarom
belangrijk, omdat bij het uiterst
ingewikkelde proces, dat de politie–
reorganisatie is - een proces, waarbij
binnen de politie vele duizenden
mensen betrokken zijn en waar
mensen bij betrokken zijn van het
openbaar bestuur, het openbaar
ministerie en uiteraard in de samen–
leving zelf - gekozen is voor een
opzet, waarbij op basis van de door
uw Kamer en de Eerste Kamer
aanvaarde interimwet over de
reorganisatie de voorbereiding van
de feitelijke reorganisatie en het
proces van wetgeving hand in hand
gaan.

Wij onderschrijven de
waarschuwing, door verschillende
sprekers uitgesproken, dat die
reorganisatie, gebaseerd op de
interimwet en het wetgevingsproces
van de volledige nieuwe Politiewet,
niet te veel uiteen mogen lopen.
Vandaar dat wij de hoop willen
uitspreken, dat dit debat op hoofd–
lijnen op korte termijn zal mogen
worden gevolgd door een voorlopig
verslag. Wij zullen ons met onze
medewerkers tot het uiterste
inspannen om van de kant van de
regering het wetgevingsproces zo
snel als doenlijk is te doen verlopen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij dit
heel goed kunnen combineren met
zorgvuldigheid van wetgeving.
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Daarvoor geeft alles, wat tot nu toe
is gedaan ten aanzien van de reorga–
nisatie van de politie aanleiding. Er
kan vertrouwen worden uitge–
sproken. Dus dankbaarheid voor
deze gedachtenwisseling op dit
vroege tijdstip.

Door duidelijkheid te scheppen - ik
vermeld dit hier met erkenteiijkheid -
van de kant van de Kamer over de
nota over de reorganisatie van de
politie en de stukken die erop zijn
gevolgd en ook duidelijkheid te
verschaffen via de moties - soms
bekend als "piketpalen-moties" - is
tegelijkertijd voor ons en alle betrok–
kenen bij de reorganisatie van de
politie vertrouwen gegeven, dat
iangs deze hoofdlijnen een reorgani–
satie van de politie in Nederland tot
stand zal kunnen komen. Nu
eindelijk, zullen sommigen misschien
zeggen, die hebben gevolgd, hoe
decennialang al over de reorgani–
satie is gesproken. Nu al, zijn wij
geneigd om te zeggen.

Mevrouw de voorzitter! Ik zal in
mijn antwoord ingaan op verschil–
lende aspecten van de nieuwe
Politiewet. Mijn collega van Binnen–
landse Zaken zal in het bijzonder
ingaan op de democratische
inbedding van het nieuwe politie–
bestel, de regiovorming en de positie
van de korpsbeheerder. Verder zal zij
ingaan op de vragen die samen–
hangen met de projectreorganisatie,
de huisvesting van de regiokorpsen
en de financiën.

De heer Van der Heijden heeft er
met recht en rede op gewezen, dat
het hoofddoel van de reorganisatie
van het politiebestel is het bereiken
van een veiliger Nederland. Wij
onderschrijven dat uiteraard volop.
Dat is meer dan kwalitatief meer
doen qua resultaten ten opzichte van
onze samenleving dan men geneigd
zou zijn te verwachten op basis van
de ervaringen in het oude politie–
bestel met de euvelen van versnip–
pering en het ontbreken van specia–
lismen op de plaats, waar die nodig
zijn. Door die gelijksoortige
politiezorg in het gehele land wordt
een veiliger Nederland bereikt. Met
de bestaande sterkte en waar
mogelijk met een uitbreiding van de
sterkte meer doen.

Ook de heren Van den Berg en
Dijkstal hebben gewezen op het
belang van versterking van de
politiezorg. De heer Schoots heeft in
het betoog, dat hij bij afwezigheid

van de gelukkig zo te zien goed
herstelde heer Stoffelen heeft
gehouden, gewezen op het belang
van het zoveel mogelijk wegnemen
van gevoelens van onveiligheid in de
Nederlandse samenleving. Verbe–
tering van de politiezorg is alleen
mogelijk bij een doelmatig georgani–
seerde politie, schaal regio. Wij zijn
verheugd over de brede consensus,
die zich daarover aftekent. Dat sluit
de behartiging van het lokale belang
volstrekt niet uit. Wij onderschrijven
ook de gedachte, dat die regio–
korpsen op de eerste plaats moeten
functioneren als de lokale politie, die
zorg draagt voor de basispolitietaak
in elk van de gemeenten in
Nederland.

De heer Schutte heeft terecht erop
gewezen, dat in bepaalde opzichten
een beperkte strekking aan het
wetsvoorstel is verbonden. Aan de
gezagsrelatie verandert inderdaad
niets. Het beheer wordt dus ook niet
aan de burgemeesters-korpsbe–
heerders ontnomen, zoals een enkele
spreker suggereerde, denk bijvoor–
beeld aan burgemeesters van
gemeenten met rijkspolitie. Elke
burgemeester in de regio en de
hoofdofficier van justitie maakt
ambtshalve deel uit van het college
dat het beheer over het regionale
politiekorps voert. In dat college is
ieder lid gelijk. Er zijn natuurlijk
allerlei modellen voor het stemmen
en dergelijke; iemand op het minis–
terie heeft eens genoteerd dat de
besluitvorming in dat regionale
college het model Verenigde Naties
volgt. Ik weet niet of dat een bemoe–
digende vergelijking is, maar zo is
het in ieder geval wel bedoeld. Groot
of klein, ieder spreekt zich uit in dat
ene regionale college.

De heer Schutte heeft de
suggestie gedaan, onderscheid te
maken naar bijvoorbeeld het aantal
raadsleden in de gemeenteraden
waarvan de burgemeesters in het
college participeren, maar dat lijkt
ons toch in strijd met een
uitgangspunt van de Nederlandse
bestuurscultuur. Procedures met
gewogen stemmen doen ook afbreuk
aan de betrokkenheid van de burge–
meesters van de kleine gemeenten
bij het besluitvormingsproces in het
regionale college en ze zouden extra
voedsel geven aan de gedachte dat
die burgemeesters achtergesteld
zouden zijn ten opzichte van andere
burgemeesters, terwijl burge–

meesters als gezagdragers allemaal
gelijk zijn. Ze maken ook allemaal
deel uit van de regionale colleges.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter,
ik heb dit niet als een voorstel naar
voren gebracht, ik heb gereageerd
op een uitspraak van deze minister
waarin hij zich tegen die
mogelijkheid verzette. Het lijkt mij
wel goed om in dit debat vast te
stellen of de minister het een
legitieme keuze zou vinden als in een
regio de conclusie van een
bespreking was dat het goed zou
zijn, enige vorm van stemgewicht in
te voeren, om welke reden dan ook.
Laat hij de beslissing omtrent het
kiezen van het stemsysteem geheel
aan de regio of vindt hij dat men het
eigenlijk alleen maar goed doet als
men het systeem van "one man, one
vote" volgt?

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter, ik
volsta met de mededeling dat wij op
dit punt zeker geen aanbevelingen
zullen doen om procedures met
gewogen stemmen in te voeren. Dat
is ook niet vervat in de wettelijke
regelingen die nu aan de Kamer zijn
voorgelegd. Maar voor alle duide–
lijkheid, mocht men dit in een
regionaal college wensen, dan wordt
dat op zichzelf niet door de wet
geblokkeerd.

Enkele leden hebben gevraagd
naar de nota van wijziging inzake het
bestuur van het korps landelijke
politiediensten naar aanleiding van
de toezegging op dit punt, die weer
volgde na de motie van eind april.
Die nota van wijziging is bijna gereed
en ik verwacht dat ze de Kamer een
dezer dagen zal bereiken, nog
voordat het zomerreces ingaat. Wij
gaan er dan ook van uit dat die bij
het voorlopig verslag zal kunnen
worden betrokken.

De heer Kohnstamm heeft nog een
aantal opmerkingen gemaakt over de
Algemene verkeersdienst en over de
Rijkspolitie te water in het korps
landelijke politiediensten. Ik ben
natuurlijk met alle plezier bereid om
daarop in te gaan, maar ik ben zo
bang dat ik dan alleen maar verval in
herhaling van de argumenten die wij
uit en te na naar voren hebben
gebracht in de dialoog die wij al
eerder over dit onderwerp hebben
gevoerd en die ook heeft geleid tot
een aantal uitspraken van de Kamer
over de inrichting van dat korps.
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De heer Kohnstamm (D66): Dat is
dan ook de reden waarom ik dat deel
van mijn tekst in eerste termijn niet
heb uitgesproken

Minister Hirsch Ballin Dat kan ik
heel goed begrijpen! Voorzitter, dit
was dus een vergissing bij de
verwerking van het betoog van de
heer Kohnstamm. Ik dank hem voor
het ophelderen van dit misverstand.

De heer Schutte en mevrouw
Brouwer hebben nog gevraagd, of de
taken van het korps landelijke politie–
diensten in de wet zouden moeten
vastgelegd, evenals die van de
vrijwillige politie. Ik denk dat wij toch
niet te gedetailleerd moeten werken.
Bovendien hebben wij in het debat
waaraan ik zoëven refereerde,
geconcludeerd dat er na vijf jaar
geëvalueerd moet worden of er iets
af of bij zou moeten als het gaat om
de taak van het korps landelijke
politiediensten in verhouding tot die
van de regionale politiekorpsen.
Gegeven de uitgangspunten die
besproken zijn en die ook in de wet
en in de memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel zijn vastgelegd, zou
ik niet willen bepleiten om dit op het
niveau van de wet in formele zin in
plaats van op het niveau van de
AMvB gedetailleerd te regelen. De
politieke verantwoordelijkheid blijft
bovendien onverkort bestaan voor de
inrichting van het korps landelijke
politiediensten.

De heer Van der Heijden heeft
gevraagd naar de stand van zaken bij
de doorberekening van politiekosten.
Op basis van het overleg dat wij
daarover met de Kamer hebben
mogen voeren, wordt nu de laatste
hand gelegd aan het wetsvoorstel
daarover. Wij hebben vanzelf–
sprekend het voorstel voor de
nieuwe Politiewet daar niet op laten
wachten. De wettelijke regeling van
doorberekening zal later moeten
worden ingevoegd in de Politiewet,
waarbij wij nog even zouden willen
bekijken wat de handigste procedure
is.

De tweede vraag van de heer Van
der Heijden in dit verband was of wij
nu zeker weten dat zo'n basis nooit
voor bijvoorbeeld de voetbalwed–
strijden kan gelden. Mijn collega van
Binnenlandse Zaken en ik gaan ervan
uit dat die doorberekeningsmoge–
lijkheid wel voor de voetbalwed–
strijden moet bestaan. Wij zullen dit
ook zo in het wetsvoorstel opnemen.

De heer Leerling heeft zich
afgevraagd of het mogelijk is dat er
naast het korps landelijke politie–
diensten nog andere politieorgani–
saties op landelijk niveau kunnen
worden gevormd. Het antwoord
daarop is "nee". Voor zover het gaat
om politiekorpsen die delen van de
wettelijke politietaak moeten
uitvoeren - er zijn natuurlijk nog wel
andere diensten die op een of
andere manier een rol spelen bij de
rechtshandhaving - is het landelijke
niveau georganiseerd in het korps
landelijke politiediensten.

Het deed ons uiteraard genoegen
dat de heer Van der Heijden, toen hij
in een indringend betoog ons
wetsvoorstel toetste aan de bekende,
mede door hem ingediende "piket–
palen-motie", tot de conclusie kwam
dat gemeten naar de maatstaven die
de Kamer zelf in die motie heeft
uitgesproken, een bevredigend
wetsvoorstel voorlag, een
wetsvoorstel waarvoor de heer Van
der Heijden, evenals bijna alle
andere sprekers, een positief
uitgangspunt heeft gekozen.
Daarvoor dank.

De opsomming van bepaalde
lokaal gebonden beheersverantwoor–
delijkheden in de wet, zoals door de
heer Leerling bepleit, staat naar ons
oordeel op gespannen voet met het
uitgangspunt dat het regionale korps
een eenheid moet zijn. De politieor–
ganisatie moet - ik wil daarvoor
nogmaals verwijzen naar de betogen
van de heren Van der Heijden en
Stoffelen - efficiënt en effectief
kunnen werken op de schaal van de
regio. En dat verdraagt zich niet met
in de wet bevroren bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op lokaal
niveau, waarvan naar wij vrezen op
de regionale politieorganisatie te
veel een verlammende werking zou
uitgaan.

De heer Kohnstamm (066): Als
ervoor gepleit wordt om de beheers–
verantwoordelijkheid voor de lokale
politiezorg te doen berusten bij de
betreffende burgemeester, die
daarvoor dan verantwoording
verschuldigd is aan de gemeen–
teraad, past dit dan niet in het
betoog van de minister?

Minister Hirsch Ballin: Ik heb
zojuist gereageerd op de vraag of in
de wet lokaal gebonden beheersver–
antwoordelijkheden zouden moeten

worden opgesomd. Daarvan heb ik
aangegeven dat het leidt tot een
structurering, zelfs met het gevaar
van een versmppering ten aanzien
van de interne organisatie van de
regionale politiekorpsen, die wij niet
geeigend achten.

De heer Kohnstamm (D66): Dan is
de volgende vraag, als het niet in de
wet is verankerd, maar ernaar
gestreefd wordt onder allerlei
omstandigheden om ervoor te
zorgen dat die beheersverantwoor–
delijkheid voor de lokale politiezorg
bij de desbetreffende burgemeester
berust, of dan de achtergrond van
uw opmerking intact blijft in de zin
dat het op zichzelf ongewenst is voor
een effectieve en efficiënte
politiezorg.

Minister Hirsch Ballin Wij hebben
steeds de nadruk gelegd op het
belang van de eenheid van de
regionale pohtiekorpsen Dat sluit
een betrokkenheid van alle burge–
meesters bij het beheer niet uit. Hoe
dat vorm krijgt, is een punt waar
mijn collega nader op zal ingaan. Ik
heb mij nu willen beperken tot de
vraag wat geeigend is qua
vastlegging in de wet. Mijn collega
heeft een gedetailleerd antwoord
voorbereid op de vragen die de heer
Kohnstamm nu stelt. Misschien mag
ik daarnaar verwijzen.

Ten aanzien van de positie van de
korpschef is er de vraag of deze in
het wetsvoorstel nog duidelijker kan
worden omschreven. Wij zullen de
gedachte overwegen die de heer Van
der Heijden naarvoren heeft
gebracht, namelijk of het regionale
college niet een soort instructie voor
de korpschef kan opstellen. Ik moet
wel zeggen dat ik aarzeling heb om
een nieuw begrip als dagelijkse of
feitelijke leiding van het regionaal
politiekorps in de wet vast te leggen.
Daarmee zou dan de korpschef
belast zijn. De kritiek op het
voorontwerp was juist dat de
begrippen beheer en leiding niet
duidelijk genoeg waren afgebakend
en dat daardoor verwarring dreigde.
Om die reden is bepaald dat het
beheer berust bij de korpsbeheerder,
die daarin ter zijde wordt gestaan
door de korpschef. Dat drukt ook
goed de hiërarchische onderge–
schiktheid van de korpschef uit ten
opzichte van de korpsbeheerder. Het
is niet in het belang van de politie
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zelf, indien deze te zelfstandig gaat
optreden. Ik verwijs op dit punt ook
met instemming naar het advies van
de Raad van State.

Wij zullen voorts nog moeten zien
hoe de verhoudingen tussen het
regionale college en de korpschef en
de korpsbeheerder vorm krijgen. Ik
zou er op dit moment over willen
zeggen dat het wetsvoorstel heel
bewust een zekere ruimte laat voor
invulling in de regio, maar dat de
uitgangspunten, de ijkpunten zo u
wilt, door de wet moeten worden
vastgelegd

Wanneer de heer Dijkstal voorstelt
dat het bestuur van het regiokorps
wordt gevormd door de burge–
meesters en de hoofdofficier van
justitie te zamen, dan zou ik toch
willen constateren dat eigenlijk de
vervulling van die wens al begrepen
is in artikel 22. Het wetsvoorstel
verzet zich niet tegen de instelling
van een dagelijks bestuur. De
voorgestelde wettelijke constructie is
dus bepaald niet zo vreemd als het
misschien even doorklonk in de
weergave daarvan in het betoog van
de heer Dijkstal. Ik ben het overigens
eens met zijn afwijzing van nog meer
bevoegdheden, waar door enkele
burgemeesters-korpsbeheerders om
is gevraagd.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Mag ik de minister uitnodigen nog in
te gaan op de vraag wat de
begrippen beheer en bestuur naar
zijn oordeel inhouden? Wil hij voorts
aangeven van wie iemand, als deze
het beheer krijgt, dit dan krijgt?

Minister Hirsch Ballin Van de
wetgever.

De heer Dijkstal (VVD): Dus van de
centrale wetgever. Dat is nu precies
het hart van de discussie Ik heb
gevraagd, zowel aan de heer Van der
Heijden, als aan de heer Schoots, of
men tevreden was met de uitvoering
van de "piketpalen-motie". Dat
mondde uit in een antwoord van de
heer Van der Heijden, die zei dat in
zijn visie de korpsbeheerder de
eindverantwoordelijkheid had, een
verantwoordelijkheid die door de
wetgever aan hem gegeven is. Dat is
uw stelling. De heer Schoots zei op
dat moment: nee, dat moet een
verantwoordelijkheid zijn die hij
afgeeft aan het regionale college. Op
zijn minst zijn er dus twee visies

denkbaar en ik denk dat de Partij van
de Arbeid meer gelijk heeft. Als je
een bestuur instelt over een rechts–
persoonlijkheid en als je namens dat
bestuur iemand het korps laat
beheren - dat betekent het woord
beheren - kan de verantwoording
ook alleen maar naar dat bestuur toe
zijn. Je kunt alleen bij wet regelen in
hoeverre dat bestuur bevoegdheden
heeft.

Minister Hirsch Ballin: Mevrouw de
voorzitter! Ik denk dat wij hier, als de
heer Dijkstal de vragen zo stelt, heel
precies moeten zijn in de beant–
woording en daarbij ook de vragen
heel precies moeten nemen. De heer
Dijkstal vroeg zoëven: van wie krijgt
een korpsbeheerder het beheer? Nu,
dat is juridisch, staatsrechtelijk,
volstrekt duidelijk. Het is de Neder–
landse wetgever die bepaalt hoe de
beheerstaken liggen: beheersverant–
woordelijkheid van de korpsbe–
heerder, te weten de burgemeester
van de daartoe aangewezen
gemeente, met bepaalde medebehe–
rende bevoegdheden van de hoofd–
officier van justitie, en met een
verantwoordelijkheid voor bepaalde
facetten van het beheer bij het
regionale college. Dat is wat de
wetgever zegt; die deelt beheersbe–
voegdheden toe. Vervolgens vraagt
de heer Dijkstal tegenover wie men
zich verantwoordt. Daarbij knoopt
hij, naar ik aanneem, impliciet aan bij
het algemene staatsrechtelijke
adagium: geen bevoegdheid zonder
verantwoordingsplicht. Welnu,
waarvoor men zich moet verant–
woorden, wordt bepaald door de
inhoud van de bevoegdheden die zijn
toegekend. Wij moeten dan consta–
teren dat de korpsbeheerder geen
bevoegdheden tot beheer heeft naar
ingeving en willekeur maar gebonden
aan een aantal relaties van overeen–
stemming, van vaststelling van
plannen door het regionale college,
van mogelijkheden tot geschillenbe–
slechting, enzovoorts. Zo lost zich de
vraag naar de verantwoording op in
de diverse bepalingen die daarover
gaan. Eigenlijk is elk simpel
antwoord dan een onwaar antwoord,
zoals dat trouwens vaak het geval is
wanneer het gaat om de staatsrech–
telijke ordening van bevoegdheden.

De heer Dijkstal (VVD): Dat is zeker
waar. Was het, naar het oordeel van
de minister, ook mogelijk geweest

dat de wetgever in formele zin dat
beheer in handen geeft van het
bestuur, van het regionale college?

Minister Hirsch Ballin Ook
daarvoor geldt weer dat ik zou willen
weten wat dat precies betekent. De
heer Dijkstal vraagt of het mogelijk
was geweest dat de wetgever het
beheer in handen geeft van het
regionale college. Ik zie het regionale
college geen ambtenaren van politie
aanstellen en ontslaan, in ieder geval
niet het overgrote deel van de
politieambtenaren. Ik neem aan, dat
de heer Dijkstal dat ook niet bedoelt.
Hij wil eigenlijk een bepaalde kwalifi–
catie geven die ook maar betrekkelijk
waar kan zijn. Ook in een veronder–
stelling als die van de heer Dijkstal
gaat een regionaal college van 10 tot
bijna 60 burgemeesters, niet afzon–
derlijke beheersbeslissingen nemen.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik geloof toch dat de minister zich
hier sterk vergist. Er zijn in
Nederland honderden samenwer–
kingsverbanden met een eigen
rechtspersoonlijkheid waarin
besturen, soms brede besturen van
bijvoorbeeld burgemeesters, wel
degelijk mensen aannemen en
ontslaan. Dat doen ze niet allemaal
zelf in persoon, want dat gebeurt via
een constructie van een dagelijks
bestuur en dat wordt misschien weer
gemandateerd aan een ander. De
kernvraag is echter de volgende.
Waarom heeft de minister niet
gekozen voor een constructie waarbij
het bestuur over de regionale politie
in handen is van dat gemeenschap–
pelijke college, terwijl hij wel kiest
voor de rechtspersoonlijkheid van die
25 regiokorpsen? Waarom heeft hij
dat niet gedaan?

Voorzitter: Deetman

Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Mijn antwoord op de
vragen van de heer Dijkstal, strekte
ertoe, duidelijk te maken dat zo'n
begrip beheer of bestuur precisering
behoeft. Dat bleek eigenlijk ook uit
de repliek van de heer Dijkstal van
zoëven, toen hij zei, dat een gezel–
schap van enige tientallen mensen
zich natuurlijk niet gaat ontfermen
over individuele ambtenaren
wanneer die in grote getale, zoals bij
de politie, moeten worden aange–
steld. Zo kunnen wij ons ook moeilijk
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voorstellen dat dienstroosters door
regionale colleges worden vastge–
steld Eigenlijk wil de heer Dijkstal
vragen, als ik zijn woorden zo mag
vertalen, of wij niet kunnen zeggen
dat de bevoegdheden van het
regionale college neerkomen op het
besturen van de politieregio. Het
gaat dan om de vraag welke naam
wij in onze toelichtende teksten
gebruiken om de taken en bevoegd–
heden te omschrijven. Waar het op
aan komt is natuurlijk de vraag wat
de precieze inhoud van die bevoegd–
heden is. Er zijn bevoegdheden van
het regionale college en als iemand
wil zeggen dat er dus een bestuurs–
verantwoordelijkheid ligt bij het
regionale college dan is dat juist. Dat
is echter geen exclusieve bestuurs–
verantwoordelijkheid en zij geldt niet
voor alles.

De heer Stoffelen (PvdA): Wordt
het probleem niet ten dele veroor–
zaakt door de wettekst zelf? In het
voorstel van wet staat in artikel 22,
lid 1: De regio wordt bestuurd door
een regionaal college. Overigens ben
ik het geheel met de minister eens.
Het regionale college stelt, op
voorstel van de regiobeheerder en de
hoofdofficier, het regionaal
beleidsplan, de begroting, de sterk–
teformule vast; alle beleidsplannen
zoals die voor de regio gelden. De
term bestuur werkt inderdaad
verwarrend. De verwarring is echter
wel enigszins veroorzaakt door de
wet zelf.

Minister Hirsch Ballin Voorzitter!
Precieze lezing van artikel 22
bevestigt eigenlijk hetgeen ik zojuist
opmerkte. Daarin staat: "De regio
wordt bestuurd door het regionale
college overeenkomstig de artikelen
30 en 31." Dus moet je kijken naar
de artikelen 30 en 31 om te weten,
wat het besturen precies inhoudt,
net zoals andere termen zoals
beheer, bestuur enzovoorts, alleen
maar iets zeggen als wij weten welke
rechtsgevolgen daaraan verbonden
kunnen worden.

Ik denk dat ik hiermee eigenlijk
ook al ben ingegaan op de opmer–
kingen die door de heer Schoots en
door de heer Van der Heijden zijn
gemaakt over de diverse posities. Er
is ook nog gevraagd, of beroepster–
mijnen een oplossing zouden zijn. Ik
geloof niet dat wij een situatie
moeten creëren, waarin om mineure

redenen beroepsprocedures in gang
worden gezet. Het lijkt mij eigenlijk
veel beter dat wij in dit wetsvoorstel,
net als in andere recente wetgeving
op het gebied van de bestuurlijke
organisatie in Nederland zoals die
door collega Dales en staatssecre–
taris De Graaff zijn verdedigd,
aansluiten bij de vele kwaliteiten die
eigen zijn aan de traditie van colle–
giaal bestuur in Nederland en het
streven naar consensus dat daarin
begrepen is. Natuurlijk moeten er
voorzieningen zijn voor het geval er
sprake is van geschillen. Wij moeten
het echter niet omkeren en de
geschillenregeling tot de normale
vorm van beslissing maken. Het lijkt
mij ook niet gewenst, dat regionaal
college in zijn vergadervrijheid te
beperken door te zeggen, dat het
maar één keer per jaar zou mogen
vergaderen.

Ik kom dan op de positie van het
openbaar ministerie. Hoe kunnen wij
de positie van het openbaar minis–
terie en dan op de eerste plaats die
van de hoofdofficier van justitie het
beste begrijpen? Ik vind de kwalifi–
catie vetorecht, die de heer
Kohnstamm op een gegeven
moment gebruikte, niet goed, om
precies dezelfde redenen als waarom
ik net zei dat wij voor het functio–
neren van het regionale college niet
de beroepsprocedure gaan voorop–
stellen doch hoogstens als sluitstuk
zien.

Ik zou ook zeker hier niet willen
spreken in termen van een tegen–
stelling en van winnen of aan het
langste eind trekken van het OM in
verhouding tot het binnenlands
bestuur of omgekeerd. Het is voor
ons evident, dat verbetering van de
rechtshandhaving, van de zorg voor
de veiligheid, in onze samenleving
alleen maar kan worden bereikt als
zowel het binnenlands bestuur als
het OM in dezelfde richting met veel
kracht aan het touw trekken. Het was
voor ons van meet af aan duidelijk,
dat de nieuwe Politiewet afgestemd
moest zijn op een hecht en intens
samenspel van binnenlands bestuur
en openbaar ministerie.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Schutte heeft opmerkingen gemaakt
over de verhouding openbaar minis–
terie en binnenlands bestuur in het
wetsvoorstel. Ook uit een oogpunt
van democratie en taakvervulling is
het misschien goed om stil te staan
bij hetgeen hij naar voren heeft

gebracht. Ik kon mij daar eigenlijk
goed in vinden. Juist omdat wij geen
afgezonderd justitieel politieapparaat
naast een politieapparaat voor de
openbare orde willen, moeten binnen
de algemene politieorganisatie de
waarborgen worden ingebouwd voor
een goede behartiging van de
totaliteit van de politietaken met
inbegrip van de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde.

De verantwoordingsstructuren zijn
verschillend voor het openbaar
ministerie en voor het binnenlands
bestuur. Dat kan ook niet anders,
juist omdat hun beiderlei taken en
verantwoordelijkheden in elkaar
grijpen. Uiteraard heeft ieder zijn of
haar eigen aandeel in de besluit–
vorming te verantwoorden, wanneer
afstemming nodig is. Naar onze
overtuiging is die afstemming zelfs
een kernpunt in het goed functio–
neren van de politie en van de
rechtshandhaving in Nederland. De
term "driehoeksoverleg" is al een
aantal jaren courant. De verworven–
heden van het driehoeksoverleg
krijgen nu een extra verankering in
de gelijksoortige beheersstructuren
voor de Nederlandse politie in het
hele land. Wat ons betreft, werkt het
van onderop. Het begint niet met de
regionale plannen. Die worden mede
opgebouwd uit de in dit soort
driehoeken te vormen plannen en de
beoordeling van wat de lokale
situatie vereist in de afzonderlijke
gemeenten of wanneer daar
behoefte aan bestaat in groepen van
gemeenten.

De heer Dijkstal (VVD): Mag ik toch
nog iets vragen over het openbaar
ministerie en de hoofdofficier van
justitie? Ik vind het prima dat de
minister de gelegenheid gebruikt om
toch nog eens aan te geven hoe
goed er wordt samengewerkt, vanaf
het ministersniveau tot alle niveaus
daaronder. De vraag gaat daar
echter niet over. In de wet - als u
zegt dat het woord "vetorecht"
ongelukkig is, dan wil ik mij dat ook
aantrekken, want ik heb het ook
gebruikt - staat in artikel 28 dat een
aantal dingen alleen maar kan
gebeuren in overeenstemming met
de hoofdofficier van justitie. Volgens
mij betekent dat juridisch dat, als de
hoofdofficier van justitie ergens niet
voor voelt, hij "neen" zegt en dat het
dan niet kan. Als het dan toch moet,
moet het bij arbitrage. Dat is een
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nogal forse positie van de hoofdof–
ficier van justitie In de huidige
situatie vind ik zijn positie inderdaad
te zwak. De vraag is of wij, zodra het
gaat over beheersbevoegdheden op
een heel breed terrein, niet iets
doorgeslagen zijn naar de andere
kant en of je niet aan modaliteiten
moet denken waarin je de positie van
het OM sterker maakt zonder dat je
het met dat "in overeenstemming
met" recht op alle terreinen geeft.

Minister Hirsch Ballin Mijnheer de
voorzitter! Er is van alle kanten, niet
alleen door het openbaar ministerie,
maar ook en misschien nog wel meer
door het binnenlands bestuur, op
gewezen dat er een afstemming
moet zijn van de betrokkenheid bij
het beheer en de gezagsverantwoor–
delijkheid. Ik mag ook verwijzen naar
de zorgen die, zeker in een pril
stadium van de discussie over de
voornemens tot reorganisatie van de
politie, door burgemeesters zijn
geuit, die nu een beheersfunctie
vervullen voor korpsen van gemeen–
tepolitie. Zonder die beheersverant–
woordelijkheid zouden zij met hun
gezagsverantwoordelijkheid voor de
politie niet goed uit de voeten
kunnen. Die opmerkingen uit de
krmg van het bmneniands bestuur
hebben wij niet beantwoord met de
boodschap dat beheer irrelevant is
voor de gezagsuitoefening, maar met
de boodschap dat dit geldt voor allen
die gezag uitoefenen over de politie
en dat er dus ook voor allen die
gezag over de politie uitoefenen een
betrokkenheid moet zijn bi] het
beheer daarvan. Het is een algemene
ervanng bij iedere organisatie dat er
een samenhang is tussen gezags en
beheersverantwoordelijkheid. Die
samenhang moet uiteraard vorm
krijgen.

De heer Dijkstal constateert dat er
dan overeenstemming moet zijn
tussen de hoofdofficier van justitie
en de beherende burgemeester, die
de speciale extra verantwoorde–
hjkheid heeft voor het beheer van de
regio als geheel. Dat is juist.
Overeenstemming is naar haar aard
een wederkenge relatie. Dat is ook
eigen aan de structuur van het
politiebestel. Er hoort wederke–
righeid te zijn in de samenwerking
tussen burgemeesters en officieren
van justitie. Dit moet vervolgens op
een praktische manier vorm krijgen.
Daarop zijn de procedures ingericht

die in het wetsvoorstel zijn vervat,
zoals de vaststelling van de regionale
plannen, met een primaire rol in het
beheer voor de burgemeester–
korpsbeheerder.

De heer Kohnstamm heeft mij
gevraagd hoe ik de verantwoording
van de minister van Justitie
tegenover het parlement voor het
doen en laten van het openbaar
ministerie zie. Ik meen dat Thorbecke
al heeft gezegd dat antwoorden
verantwoorden is. Ik hoef hier niet
uit de doeken te doen, tot welke
reacties het antwoorden vervolgens
kan leiden. Daar is voldoende
ervaring mee, inclusief de mogelijk–
heden om, als het gaat om het doen
en laten van het openbaar ministerie,
bij te sturen. Ik heb toegezegd dat ik
de Kamer een notitie over de relatie
tussen de minister van Justitie en
het openbaar ministerie zal doen
toekomen. Ik stel mij voor om dat te
realiseren in een speciaal daaraan
gewijd onderdeel van de begrotings–
toelichting voor Justitie voor 1993.

De heer Kohnstamm (D66): Als het
de begrotingstoelichting wordt,
wordt het te ingewikkeld. Kan dit vrij
majeure punt worden meegenomen
in het voorlopig verslag bij de
nieuwe Politiewet? Het idee is toch
dat dit debat op hoofdlijnen plaats–
vindt, en dat we daarom op het punt
van de verantwoordingsmogelijk–
heden ten aanzien van beheers– en
medebeslissingsbevoegdheden van
het openbaar ministerie horen hoe
de minister denkt dat die verant–
woordelijkheid wordt afgelegd. Via
hem, of anderszins? We kunnen daar
wel op gaan zitten wachten, maar
dan wordt het wel gecompliceerd.

De voorzitter: Misschien dat ik
even, voor een goede gang van
zaken van de discussie, de kantte–
kening mag maken dat, wanneer het
een onderdeel wordt van de
begroting, het in het kader van het
hoofdlijnendebat en het vervolg
daarop, als we het hebben over de
Politiewet zelf, wat lastig wordt, het
een en het ander te combineren.
Wanneer de minister zijn notitie
inbrengt in dit debat, kan zij later in
het kader van het wetsvoorstel
automatisch worden meegenomen;
in het kader van een begrotingsbe–
handeling is dat wat gecompli–
ceerder.

Minister Hirsch Ballin Ik zal daar
graag rekening mee houden,
eventueel in de vorm van een aange–
paste uiteenzetting, deel uitmakend
van de stukken in verband met de
behandeling van dit wetsvoorstel.

De heer Stoffelen (PvdA): Een
ander aspect van hetzelfde vraagstuk
- ik laat daarbij in het midden of het
beheer of gezag betreft - heeft te
maken met de tegenstelling die je
zou kunnen zien tussen enerzijds de
noodzaak, zoveel mogelijk decentra–
lisatie toe te passen en aan regionale
korpsen en hoofdofficieren van
justitie over te laten, terwijl wij
anderzijds bij tal van beleidsdebatten
prioriteiten stellen in de bestrijding
van bankovervallen, roofovervallen,
verkeersonveiligheid enzovoorts. Los
van gezag en beheer is de vraag, hoe
we het één met het ander combi–
neren. U komt nog aan die vraag–
stelling toe? Zij is namelijk uiterst
relevant voor dit debat op hoofd–
lijnen.

Minister Hirsch Ballin: Ik bevestig
dat volkomen. Het illustreert nog
eens, hoezeer het beheer in functie
van gezags– en beleidsverantwoorde–
lijkheid nodig is. U geeft in feite een
voorbeeld van een situatie, waarin de
Kamer de behoefte zou hebben, ten
opzichte van de minister van Justitie
de politieke verantwoordelijkheid
geldend te maken voor de manier,
waarop het openbaar ministerie zijn
beheersverantwoordelijkheid draagt.
Om redenen van landelijk beleid, van
gevoelens dat er iets extra's moet
worden gedaan aan zaken, zou de
vraag op kunnen komen of het
openbaar ministerie voldoende zorg
heeft gedragen, in het samenspel
met degenen die overigens bij het
beheer van de politie zijn betrokken,
voor de beschikbaarheid van
personeel en andere middelen ter
vervullmg van die taken, zaken en
belangen van een landelijk vervol–
gingsbeleid. Wanneer het antwoord
van een minister van Justitie niet
bevredigend is, dan kan de Kamer
uitspreken dat op dit punt iets extra
moet worden gedaan door het
openbaar ministerie, uiteraard
binnen de grenzen van zijn bevoegd–
heden. In dat kader kwam artikel 53
ook ter sprake. Eventueel, in excep–
tionele situaties, bijzondere gevallen
- daar gaat het om - kan de minister
van Justitie zelf iets doen, als de
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normale instrumenten te kort
schieten.

De heer Kohnstamm (D66): Wij
krijgen in den brede nog iets meer te
horen over de verhouding tussen de
minister en het openbaar ministerie.
Nu heel concreet over de uitbreiding,
in vergelijking tot de huidige situatie,
van de beheersbeïnvloedingsmoge–
lijkheden van het openbaar minis–
terie. Ik zeg het heel voorzichtig, om
het woordje "vetorecht" niet te
gebruiken. Daar is de minister
tenslotte verantwoordelijk voor. Dat
heeft weinig meer te maken met wat
vroeger heette "de fluwelen
handschoen". Feitelijk ondergeschikt
aan de minister worden bepaalde
beheersbeslissingen genomen,
waarvoor hier verantwoording moet
worden afgelegd Ik heb op dat punt
gesuggereerd om hier jaarlijks, in het
kader van de cyclische totstand–
koming van de politiebeleidsplannen,
van te voren te spreken over de
wijze, waarop het openbaar minis–
terie met zijn bevoegdheden ter zake
omgaat. Is dat de lijn die de minister
ook in het hoofd heeft, of wijkt die
af?

Minister Hirsch Ballin: De vraag, of
dit van tevoren moet, of dat het neer
moet komen op een verantwoor–
dingsplicht achteraf, kunnen wij nu
moeilijk beantwoorden. Ik zou
zeggen, dat de aard en de positie
van het openbaar ministerie met zich
brengt, dat het openbaar ministerie
primair als lokaal c.q. regionaal
gezag over de politie wordt aange–
sproken. Het is ook nodig, juist
vanwege het belang van de lokale
inbedding, waarover de heer
Kohnstamm ook op andere
momenten het nodige heeft gezegd,
dat de dialoog tussen het openbaar
ministerie en gemeentelijke
bestuurders kansen moet krijgen. Die
zouden wij frustreren, als het
openbaar ministerie op basis van een
ijzeren instructie, centraal vastge–
steld en hier in de Kamer vooraf ter
verantwoording aangemeld, zaken
zou moeten doen. Dan zou de
dialoog op het lokale of regionale
niveau weinig kansen meer krijgen.
Vandaar dat ik die gedachte niet
onmiddellijk wil omhelzen, eigenlijk
op grond van de overwegingen die ik
zo vaak uit de mond van de heer
Kohnstamm heb gehoord.

De heer Kohnstamm (D66): Begrijp
ik het goed dat de minister in retro–
spect vindt, dat de reorganisatie -
voor zover het het openbaar minis–
terie betreft - die op dit ogenblik
wordt getrokken door een groep met
als voorzitter de PG in Den Bosch, in
strijd is met de regionale gedachte?

Minister Hirsch Ballin Die taak is
een heel andere. De groep die het
openbaar ministerie begeleidt bij zijn
aandeel in het reorganisatieproces
heeft niet tot taak om de inhoud van
het lokale en regionale politiebeleid
centraal te gaan sturen.

De heer Van der Heijden heeft de
stelling betrokken, dat de beheers–
functie op afstand van de minister
van Binnenlandse Zaken nog
scherper kan worden begrensd. Ik
ben van oordeel, dat die scherpte al
in het wetsvoorstel zelf zit. De heer
Van der Heijden noemde in dit
verband artikel 46, dat mogelijk–
heden verschaft om regels te geven
over de samenwerking tussen de
regiokorpsen. Bij hem kwam de
vraag op, of dit niet zou kunnen
worden begrensd via het criterium
nationaal belang. Dat lijkt mij net een
stap te ver. Bovendien is het de
vraag, wat precies dat nationaal
belang is. Ik zou het criterium willen
leggen bij bovenregionaal belang.
Dat wil zeggen, zaken die moeten
worden gedaan en geregeld door
meer dan èén regio, vanwege het
belang van de politiezorg. Ik wil nu
niet ingaan op casuïstiek, maar ik
denk dat er toch sprake is van een
relevant verschil. Dat de heer Van
der Heijden overigens de 20 situaties
in de Politiewet waarin beide
ministers gezamenlijk moeten
optreden, nog eens kritisch tegen
het licht wil houden, kunnen wij
alleen maar met hem eens zijn. Wij
hebben dat ook gedaan. Kijk, het
turven van het aantal keren dat wij
respectievelijk de functies die wij
bekleden samen genoemd worden, is
maar van betrekkelijke waarde. Het
is namelijk in belangrijke mate de
vraag hoe de wetgeving wordt gefor–
muleerd en het kan duidelijker zijn
om een paar keer meer het koppel
dat de politie te verantwoorden heeft
op nationaal niveau te noemen, dan
om dat in één bepaling samen te
ballen. Wij voelen dus met hem mee
om deze zaken inhoudelijk tegen het
licht te houden. Dat hebben wij zelf
ook gedaan. Ik geloof echter dat het

iets minder zinvol is om dat in
aantallen te beoordelen Het is beter
om de argumenten te bezien die er
bestaan voor de afzonderlijke
bevoegdheden.

De heer Van den Berg heeft
gevraagd of de geschillenregeling
niet tot één instantie kan worden
teruggebracht. Ik heb wat dat betreft
niet meer argumenten aan te dragen
dan al eerder naar voren zijn
gebracht. Maar wij zijn uiteraard
gaarne bereid om, als daaraan
behoefte bestaat, daar in de verdere
wetgevingsprocedure op terug te
komen.

Wij hebben ook uiteraard nota
genomen van de zorgen over de
veld– en milieupolitie en over de
verkeersgroepen. Op dit ogenblik kan
ik zeggen dat wij uiteraard het
belang onderkennen van bepaalde
specialismen in de basispolitiezorg,
maar dat wij niet vinden dat de
inrichting van zulke specialismen
voor alle 25 politieregio's gelijkelijk
in de wet zou moeten worden
gefixeerd.

De heer Van den Berg heeft nog
gevraagd naar de politiezorg op
Schouwen-Duiveland. Zonder al te
veel in details te treden, kan ik
meedelen dat wij in 1992 opnieuw
zijn gekomen tot een bijstandsre–
geling voor het zomerseizoen en dat
door intensivering van de samen–
werking tussen gemeentepolitie en
rijkspolitie in 1992 en de daadwerke–
lijke fusie in 1993, mag worden
verwacht dat voor die recreatiepro–
blematiek vanaf 1993 binnen de
regio Zeeland een oplossing kan
worden gevonden. Daar komt nog bij
dat er ook in Zeeland politiesurveil–
lanten zullen komen.

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd
of er een hiërarchische relatie is
tussen de korpschef van de regio en
de commandant van de Koninklijke
marechaussee. Het antwoord op die
vraag luidt ontkennend. Beiden
vallen onder de zorg van burge–
meester en officier van justitie.

Mijnheer de voorzitter! Wij zijn nu
toegekomen aan de democratische
inbedding en andere onderwerpen
waar mijn collega van Binnenlandse
Zaken over zal spreken.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik had in eerste termijn
nog gevraagd of het mogelijk was
om voor deze bijeenkomst een
antwoord te krijgen op schriftelijke
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vragen van mevrouw Sipkes en mij
over de gang van zaken bij de
Koninklijke marechaussee. Die
antwoorden hebben mij nog niet
bereikt.

Minister Hirsch Ballin: Mijn collega
en ik hebben beiden de herinnering
dat wij de brieven tot aanbieding van
de antwoorden aan de Kamer onder–
tekend hebben.

D

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Ik sluit mij vanzelf–
sprekend graag aan bij de door mijn
collega van Justitie uitgesproken
erkentelijkheid jegens de Kamer voor
het behandelen van de ontwerp–
Politiewet op deze termijn. De uitslag
van dit debat - dat staat voor mij
vast - zal een stimulans zijn voor
allen die aan het nieuwe politiebestel
vormgeven. Ik beschouw dit debat
ook van belang, omdat het mede
bijdraagt, de kloof tussen de
wetgeving en de feitelijke reorgani–
satie niet te groot te laten zijn. Die
handen moeten wel in elkaar
geslagen blijven. Verschillende leden
hebben deze zorg uitgesproken en
wij delen die zorg.

In het kader van het project
hebben wij, met instemming van de
Kamer, bewust gekozen voor het
naast elkaar laten lopen van de feite–
lijke integratie en de totstandkoming
van de nodige formele wetgeving.
Immers, het wetgevingsproces is van
belang voor de feitelijke opbouw van
het bestel en ook omgekeerd is dat
het geval. Er moet voor gewaakt
worden - en daarover bestaat geen
verschil van mening - dat beide
processen niet te veel uit fase gaan
lopen. Het is dan ook van groot
belang dat de wetgever het wetge–
vingsproces, uiteraard zonder de
zorgvuldigheid uit het oog te
verliezen, voortvarend aanpakt. Het
zal overigens nooit zo kunnen zijn
dat de medewetgever door het feite–
lijke proces voor voldongen feiten
wordt geplaatst. Ik heb dat eerder al
een– en andermaal gezegd. Daarom
zeg ik ook nu weer dat de medewet–
gever de vrijheid behoudt het laatste
woord te spreken op de wijze die
hem goeddunkt.

In antwoord op de verwijzing van
de heer Leerling naar het artikel van
de heren Cachet en Rosenthal in
Binnenlands Bestuur - ik dacht

trouwens dat ik het ook in NRC
Handelsblad gezien had - van 24
april jl., merk ik op dat opschorting
van het feitelijke proces met een
halfjaar bepaald geen gelukkige
gedachte is. Daarbij neem ik vooral
in ogenschouw de grootscheepse
personele gevolgen van dit grote
project. Opschorting zou met zich
meebrengen dat het personeel te
lang in onzekerheid zou worden
gelaten omtrent de toekomstige
functie. Ik meen dat de heer
Kohnstamm dit als argument
aanhaalde om de feitelijke reorgani–
satie door te laten gaan. Ik zal mij dit
keer dan ook aan zijn zijde scharen.
Dat zou het proces kunnen bescha–
digen en daarmee moet de Neder–
landse politie niet belast worden.

De heer Schutte noemt de samen–
werking tussen onze beide departe–
menten een potentieel knelpunt. Hij
heeft gezegd - dat kan ook niet
anders - een "potentieel" knelpunt.
Ik zie hem knikken.

De heer Van den Berg pleitte voor
integratie van de beide ambtelijke
apparaten. Mijnheer de voorzitter! Ik
denk dat wij hier zeer helder over
moeten zijn. Bij de politie zijn
verschillende belangen betrokken,
die beide moeten worden gediend,
maar niet door een instantie, een
macht. Vandaar dat twee ministers
deze bevoegdheden uitoefenen, met
elkaar overleggen en met elkaar
samenwerken. In de Politiewet
hebben wij daarbij zoveel mogelijk
overlap kunnen voorkomen.

Natuurlijk blijft een zekere mate
van ambtelijke ondersteuning voor
beide ministers noodzakelijk. De
reorganisatie van de politie heeft
echter ook gevolgen voor beide
directies politie, die dan ook worden
ingericht overeenkomstig de nieuwe
taken en in omvang beduldend
worden teruggebracht.

Integratie in de zin van nauwe
samenwerking en geen dubbel werk:
ja. Integratie in de zin van samen–
voeging van beide directies politie
tot éèn dienst: neen, niet zolang er
twee ministers eigen verantwoorde–
lijkheden en bevoegdheden ter zake
van de politie hebben. Hierbij gaat
het niet om een toevallig speeltje,
maar om een staatsrechtelijk ervaren
werkelijkheid, waarbij ik mij niet kan
voorstellen dat er in de Kamer
stemmen zouden opgaan om deze te
wijzigen.

De heer Van den Berg vroeg in dit

verband, duidelijkheid te scheppen
over de afbakening van het begrip
"strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde" ten opzichte van het
begrip "handhaving van de openbare
orde". De reikwijdte van het begrip
"handhaving van de openbare orde"
is uitvoerig aan de orde geweest
tijdens de parlementaire behandeling
van de nieuwe Gemeentewet, waar
dit zeer gepast was. Kort samen–
gevat komt de handhaving van de
openbare orde neer op het zorgen
voor de naleving van regels, bij
niet-naleving waarvan de orde en de
rust in het openbare leven worden
verstoord. Handhaving van de
openbare orde omvat zowel de
daadwerkelijke voorkoming en beëin–
diging van zich concreet voordoende
of dreigende verstoringen van de
openbare orde, als de algemene
bestuurlijke voorkoming van
strafbare feiten die invloed op de
orde en rust in de gemeentelijke
samenleving hebben.

Het begrip "strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde" is
geïntroduceerd bij de wijziging van
de Politiewet in 1988. Dit begrip
omvat de daadwerkelijke
voorkoming, de opsporing, de beëin–
diging, de vervolging en de
berechting van strafbare feiten en de
tenuitvoerlegging van beslissingen
van de rechter of het openbaar
ministerie in strafzaken. De beide
begrippen zijn voldoende duidelijk
van elkaar te onderscheiden. Zij
hebben in ieder geval in de praktijk
niet tot geschillen over competenties
geleid.

Waar voetbalvandalisme onder valt
- de heer Van den Berg vroeg hier
expliciet naar - hangt af van de vorm
waarin dit zich uit. Voetbalvanda–
lisme zal zich primair als openbare–
ordeprobleem aandienen. Als
voetbalvandalisme echter gepaard
gaat met strafbare feiten of met een
concrete dreiging daarvan - dat is
niet zelden het geval - raakt ook de
strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde in het geding. Het is
helder te onderscheiden, maar het is
niet immer scherp te scheiden.
Vandaar ook dat de samenwerking
nog extra belangrijk is.

Als wij over de verschillende
verantwoordelijkheden spreken,
ontkom ik er niet aan om in te gaan
op de door de heer Kohnstamm ten
tonele gevoerde machtsstrijd tussen
justitie en bestuur. Hij heeft in zijn
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betoog het ingrijpende proces van
de reorganisatie van de politie naar
mijn smaak nogal eendimensionaal
voorgesteld als een, bovendien nog,
ordinaire machtsstrijd tussen justitie
en bestuur. Justitie zou die wedstrijd
mag vlag en wimpel hebben
gewonnen. Ik kan en ik wil in
gemoede een dergelijke beeldspraak
niet volgen en acht de suggestie die
daarvan uitgaat ook schadelijk voor
het integratieproces waaraan door
alle betrokkenen, inclusief mijn
collega van Justitie en ik zelf, zeer
hard wordt gewerkt.

De stelling is ook feitelijk onjuist.
Natuurlijk heeft het openbaar minis–
terie meer zeggenschap gekregen in
het beheer van de politie en dat was
ook nodig. Ik meen dat de Kamer,
inclusief de fractie van D66,
daarmee heeft ingestemd. Ik weet
dat wel zeker. Maar die nieuwe
positie van het openbaar ministerie
is natuurlijk niet ten koste gegaan
van het bestuur. De burgemeesters
behouden hun gezag. Ik heb een– en
andermaal gemeld dat ik nog
nimmer zelfs maar een spoor van de
suggestie gehoord heb dat men
daaraan wil tornen. De burge–
meesters spreken een hartig woordje
mee en besluiten zelfs over de
belangrijkste beheersbeslissingen die
genomen moeten worden. Daarover
is zojuist op een zeer verdienstelijke
wijze een uitvoerig exposé gegeven
door mijn collega van Justitie. Ik
neem maar een gemiddelde: één
hoofdofficier tegenover 30 burge–
meesters. Ik krijg de indruk dat de
heer Kohnstamm dat zielig vindt voor
die 30 burgemeesters. Ja, zo kun je
het zien, maar ik kan mij ook het
omgekeerde voorstellen.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik heb goed naar de
minister geluisterd en ik begrijp ook
best dat zij dat allemaal moet
zeggen. In het advies van de Raad
van State echter wordt vastgesteld
dat er, als beheer en gezag in één
hand zijn, gesproken kan worden van
bevoegdheden die samengaan en die
effectief uitgeoefend kunnen
worden. In het nieuwe stelsel is er
niet één burgemeester die én over
het gezag én over het beheer gaat.
Uitsluitend de officier van justitie
doet dat. Ik ben het geheel met de
minister eens dat ten aanzien van de
versterking van de positie van het
openbaar ministerie iedereen in dit

pand het eens was, ik ook namens
mijn fractie. Maar je moet ofwel niet
willen zien wat er gebeurt ofwel
andere belangen hebben om nu de
door mij voorgehouden redenering
meteen met de grond gelijk te
maken. De officier van justitie is
degene die én het gezag én het
beheer heeft. Er is niet één burge–
meester die dat kan evenaren. Als ik
dat vaststel, is dat een extra
probleem voor het integratieproces,
maar ook een redehjk adequate
omschrijving van de sltuatie zoals die
zich thans voordoet.

Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! De officier van justitie
heeft niet èn het gezag én het
beheer. De burgemeester en de
officier van justitie - en dat altijd in
gezamenlijkheid onder aanwezigheid
en medespreking van de korpschef -
zoeken dat samen uit. Zij hebben
beiden het vermogen - dat is feitelijk
de enige behoorlijke definitie vanuit
het vakgebied waaruit ik kom - en de
bevoegdheid om de middelen te
ordenen. Ik heb dat meerdere malen
meegemaakt, want ik heb de positie
van burgemeester bekleed, dus zo
nieuw is het allemaal ook weer niet.
Het is nieuw dat wij het in de wet
moeten vastleggen, maar wij hebben
er al behoorlijk wat oefening mee. Ik
heb een– en andermaal meegemaakt
dat er - iedereen kan begrijpen dat
dit kan - tegelijkertijd, overigens
onder erkenning over en weer van de
waarheid van het feit, meer zaken
zouden moeten gebeuren dan er
kunnen met de beschikbare
middelen. Met andere woorden: de
middelen zijn dan niet zodanig te
ordenen dat alles op dezelfde tijd en
met een behoorlijke intensiteit
gedaan kan worden. Dan wordt er
overleg gevoerd. Ik heb nimmer
meegemaakt noch gehoord dat er
een officier van justitie bestaat die
dan geen begrip heeft voor de
noodzaken die de openbare orde
stelt. Ik ken ook geen burgemeester
die niet bereid is, in te zien dat er
nog andere dingen zijn dan die
waarover hij of zij de gezagsverant–
woordelijkheid heeft. Als ik er een
leer kennen, dan zal ik met hem of
haar spreken.

Het is dus van tweeën éèn. Of wij
moeten de hele zaak plat tegen
elkaar aandrukken. Daar voelen wij
beiden helemaal niets voor want die
twee realiteiten bestaan. Wij voelen

er ook niets voor om die toch in één
hand te geven. Dan is er nog een
derde mogelijkheid: de bevoegdheid
om de middelen te ordenen, wordt
gegeven aan twee instanties die er in
gezamenlijkheid voor moeten zorgen
dat zij de op enig moment juiste
beslissing nemen. Dat is een iets
andere taal dan die van de
wetstechniek, het is ook meer mijn
opleidingsgebied. Wat de heer
Kohnstamm zegt, is dus niet waar.
Hij moet dat mij vanavond dan maar
eens duidelijk maken. Het is nu toch
laat. Dan raken wij die discussie een
keer kwijt. Het is niet zo dat er een
instantie is die het gewonnen heeft,
en die én het gezag én het beheer
heeft. Zowel de burgemeester als de
officier van justitie hebben gezag en
hebben de mogelijkheid om
middelen te ordenen. Zij kunnen het
alleen niet zonder elkaar. Zij zullen
het in steeds afnemende mate
zonder elkaar kunnen, want het
wordt steeds duidelijker dat de
vroegere verschillen tussen openbare
orde en strafrechtelijke feiten steeds
kleiner worden. De verwevenheid
wordt steeds groter. Daarover
kunnen wij een andere keer
doorpraten, nu is het al duidelijk
genoeg om staande te houden wat ik
nu zeg.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik houd ook volledig
staande wat ik net en ook eerder
gezegd heb. Ik vind dat de minister
die redenering volstrekt onvoldoende
weet te pareren. Zij zegt zelf dat er
twee instanties moeten zijn. Welnu,
aan de ene kant is daar de hoofdof–
ficier van justitie en aan de andere
kant is daar de opvolger van
mevrouw Dales op de plek waar zij
voorheen zat, die inmiddels niet
meer over het beheer gaat. Dat is
precies het verschil.

Minister Dales Het spijt mij, maar u
weet zich waarschijnlijk niet zo goed
te herinneren waar ik de vorige keer
zat. In feite doet het in dit debat ook
niet echt ter zake. Dat is namelijk de
plek van de uitgekozen beheerder.
Dat gaat dus niet op.

De heer Kohnstamm (D66): Die
korpsbeheerder gaat niet over het
beheer in de gemeente waarin hij
dient. Hij is dus niet degene die èn
gezag én beheer heeft in die
gemeente. Daarover hebben wij het
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eerder gehad. De minister zal het
zich herinneren. Het is een soort
schizofrene situatie.

Minister Dales Hoe komt u daar nu
bij? Wie heeft er dan wel het
beheer? De bevoegdheid om de
middelen te ordenen is de
kwintessens van het beheer. De
minister van Justitie heeft op een
uitstekende wijze aangegeven wat de
relatie is tussen het gezag en het
beheer. Dan kan het toch niet zo zijn
dat zelfs de burgemeester van de
centrumgemeente al niet eens meer
die mogelijkheid heeft. Het is ook
niet zo. U maakt niet het onder–
scheid dat de minister van Justitie
terecht heeft gemaakt. Je moet die
zinnen niet zo massief benaderen.
Wanneer een burgemeester van een
kleine gemeente het volledige gezag
heeft, en dus de volledige verant–
woordelijkheid voor de openbare
orde, en hij moet daarover natuurlijk
ook communiceren met zijn
politiechef - dat kan in de hiërar–
chische omstandigheden een klein
chefje zijn - dan dacht u dat dit niet
betekent dat hij doende is om de
middelen te ordenen?

De heer Kohnstamm (D66): Wij
hebben het er eerder over gehad.
Het beheer wordt gegeven aan het
regionale college onder leiding van
de korpsbeheerder. Het gaat dus niet
aan om, nu artlkel 36 in de praktijk
voorlopig nog een dode letter is
gebleven, te zeggen dat de burge–
meesters in de regio's daadwerkelijk
over het beheer gaan. Zij hebben
zeer indirecte invloed in het kader
van het regionale college, de
totstandkoming van plannen, enz. Ik
zie oprecht niet in, hoe de minister
haar - oprechte - redenering kan
volhouden in het zicht van de feiten.
De feiten zijn, dat de burgemeester
van Nijmegen, gemeentepolitie
hebbend, èn beheer èn gezag heeft
over de gemeentepolitie en dat
straks niet meer heeft. Hij moge dan
korpsbeheerder worden, maar als
korpsbeheerder heeft hij geen gezag
over het regiokorps. Hij heeft
hooguit gezag over een deel ervan,
de basispolitiezorg voor Nijmegen.
Op het moment, dat hij gezaghebber
is en dus functioneert als de burge–
meester van Nijmegen, heeft hij dat
beheer niet, want dat beheer ligt nog
steeds bij het regionale college. Wij
kunnen ook wel over een andere

burgemeester spreken.

Minister Dales Dat vind ik
onbelangrijk. De heer Kohnstamm
slaat iets over. Het regionale college
heeft te maken met het cyclisch
proces, waarin die beleidsplanning
tot stand komt. Het gaat dan om de
hoofdlijnen. Er moet onderscheid
worden gemaakt tussen de feitelijke
activiteiten en het ordenen van het
personeel, inclusief de bevoegdheid
om meer. Dat is een van de winsten
van de regio. Voor een rustige
gemeente kan het wel wat minder,
als het dan maar bij gespannen
tijden iets meer mag zijn. Dat heeft
elke burgemeester mij verteld en dat
zullen zij ook tegen de heer
Kohnstamm willen zeggen. De heer
Kohnstamm moet niet de
bevoegdheid van het regionale
college op hoofdlijnen plat slaan met
de bevoegdheid van elke burge–
meester, die hij vaak of minder vaak
heeft. Het hangt van het type van de
gemeente af. Op de lange termijn
kan nog fors gewijzigd worden. Men
kan geen gezag uitoefenen, ook niet
in de eigen gemeente, wanneer men
de beschikbare middelen niet kan
ordenen en tijdelijk snel kan
vergroten.

Wij hoeven elkaar niet van
valsheid te betichten. Dat komt bij
mij niet op. Wij trekken elkaars
oprechtheid heus niet in twijfel. Het
is van grote betekenis, dat de werke–
lijkheid niet wordt geperst in een
overall-schema van laagfrequente,
maar zeer betekenisvolle beslis–
singen. Elke burgemeester heeft
opnieuw, en de regioburgemeester
immer, te maken met de officier van
justitie. Er moet een zodanige
afstemming plaatsvinden, dat beider
bevoegdheid om de middelen te
ordenen - zij hebben die nodig om
hun gezag waar te kunnen maken -
tot uitdrukking komt. Die moet niet
worden verrommeld door onheldere
theoretische concepten, door een te
eendimensionale benadering van het
grotere-organisatieprincipe en de
feitelijke werkelijkheid. Daarbij
verdwijnt een heleboel en dan is het
mogelijk, dat men tot een dergelijke
redenering komt. Die redenering is
en theoretisch en feitelijk niet waar.

De heer Kohnstamm (D66): Dat
spijt mij dan ontzettend voor de zeer
vele burgemeesters - van allerlei
politieke signatuur - die uit hun

praktijk precies datgene hebben
beschreven in verschillende bladen,
wat mijn stelling weergeeft.

Minister Dales Ik ken de heren
allemaal. Het aantal is iets geringer
dan het aantal artikelen. Zij hebben
ongelijk, en dat spijt mij ook voor
hen.

Mijnheer de voorzitter! Ik sprak
over de afstemming van de politie–
regio's en de reorganisatie van het
binnenlands bestuur. Verschillende
sprekers hebben hieraan uitvoerig
aandacht besteed, met name aan de
kwestie van de regio-indeling.
Zonder uitzondering werd een relatie
gelegd met de ontwikkeling inzake
de reorganisatie van het binnenlands
bestuur.

De heer Schoots, die als invaller
voor de heer Stoffelen moest
aantreden en die dat voortreffelijk
deed, wees er terecht op dat de
ontwikkelingen in het kader van
Bestuur op niveau 2, populair gezegd
BON 2, gevolgen zullen hebben voor
de reorganisatie van de politie, met
inbegrip van de indeling in regio's.
Een groot deel van het "democra–
tisch gat" bij de voorgestelde politie–
organisatie zou naar zijn oordeel
langs die weg opgevuld kunnen
worden. Ook anderen hebben hierop
gewezen. Ook de heer Dijkstal sprak
over het democratisch gat en hij
merkte in dat verband op dat zijn
fractie de mening is toegedaan dat
er niet met de reorganisatie van de
politie moet worden gewacht tot die
van het binnenlands bestuur zal
hebben plaatsgevonden. De heren
Kohnstamm, Schutte en Leerling
uitten zich namens hun fracties in
vergelijkbare zin. Ik ben het volstrekt
met hen eens. De omvang van het
huidige reorganisatieproces en het
ingrijpende karakter daarvan voor
een ieder die daarbij betrokken is,
van hoog tot laag, van centraal tot
lokaal, laat het eenvoudigweg niet
toe dat voor een nu nog niet goed te
bepalen termijn pas op de plaats zou
worden gemaakt. Vanuit de
gedachte van een alomvattend
concept is dit wellicht te betreuren,
maar vanuit de gedachte dat het
wijzer en zeker zo goed mogelijk is
om met deelresultaten het einddoel
te bereiken, is dit ondenkbaar.

De heer Schoots merkte op dat de
politieregio's niet bij voorbaat de
onaantastbare maat behoren te zijn
voor de toekomstige BON-regio's.
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Naar het oordeel van zijn fractie
dienen de BON-regio's zoveel
mogelijk de maat te vormen voor de
bestuurlijke en functionele indeling in
grootstedelijke gebieden. Ook de
heer Kohnstamm pleitte hiervoor. De
heer Schutte stelde dat de politie–
regio's er niet als een autonoom
gebied buiten mogen blijven
bestaan, als zich agglomeratiebe–
sturen gaan vormen. De heer Van
den Berg was iets minder expliciet in
zijn standpuntbepaling, maar hij
vroeg toch ook duidelijk of de
regering voor de politie vooralsnog
vasthoudt aan een op zichzelf
staande benadering, los van de
bestuurlijke ontwikkeling.

Voorzitter, recent zijn door
mevrouw Scheltema-de Nie nog
vragen gesteld over exact deze
kwestie. Het antwoord op deze
vragen zal de Kamer vandaag of
morgen bereiken, maar ik heb
hedenmiddag nog in deze Kamer
gezegd dat het antwoord is: nee, de
politieregio's zullen in deze bestuur–
lijke reorganisaties niet de maat aller
dingen zijn. De Kamer krijgt het
antwoord met nog wat meer
woorden dus ook op papier. Ik zou
hiermee kunnen volstaan, maar ik wil
er nog wel iets meer over zeggen.

In dat antwoord op papier wijs ik
er mede namens de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken op dat het,
hoewel mij een aanpak voor ogen
staat die per provincie c.q. per regio
ruimte laat voor faseverschillen en
differentiatie naar gekozen oplos–
singen, voor mij vaststaat dat er in
de toekomstige bestuurlijke organi–
satie die na de momenteel plaatsvin–
dende evaluatie tot stand zal komen,
geen sprake kan zijn van discre–
panties tussen BON-gebieden en
WGR-gebieden. Voor de gevallen
waarin de regio's op het terrein van
orde en veiligheid blijken af te wijken
van de nieuwe indeling, zal in het
kader van de uitvoering van de
motie-De Cloe moeten worden
bezien, op welke wijze en op welke
termijn harmonisatie kan plaats–
vinden. Dat er dan zo'n harmonisatie
moet plaatsvinden, staat voor mij
echter voorop. In relatie tot de
politieregio's geldt hierbij overigens
wel dat eerst tot een eventuele
wijziging zal worden overgegaan
nadat het project van de reorgani–
satie van de politie inclusief een
eventuele nazorgfase zal zijn
afgerond. Er behoeft geen misver–

stand over te bestaan: deze reorgani–
satie moet gewoon doorgaan.

Op de vraag van de heer Leerling
of het reëel is, te verwachten dat
functionerende politieregio's zich
over enkele jaren gemakkelijk zullen
laten inlijven in bestuurlijke regio's,
moet ik het precieze antwoord nog
schuldig blijven, omdat de aard en
de omvang van de dan noodzakelijke
aanpassing op dit moment veel te
onzeker is om een betrouwbaar of
reëel antwoord te kunnen geven.
Wel meen ik te kunnen zeggen dat
het samenvoegen van delen van
regio's aanmerkelijk eenvoudiger zal
zijn dan de huidige reorganisatie. Ik
kan simpelweg niet bepalen - en
niemand kan dat - waar wij met
grote problemen zitten met
betrekking tot het aantal en de loop
van de in de historie gegroeide
grenzen binnen ons grondgebied, dat
mijn grenzen onaangetast blijven. Ik
merk tot mijn grote genoegen dat er
eigenlijk helemaal geen collega's
meer zijn die dit voor hun rekening
durven nemen. Het gaat er dus veel
meer om dat wij een ordelijke
procedure vinden, waarin dan hier en
dan daar iets, hopelijk niet te gek
veel, zal moeten worden bijgesteld.

De heer Kohnstamm liet weten dat
zijn fractie nog wel wil bezien of het
niet mogelijk is, voor de BON-regio's
reeds nu te kiezen voor een afwij–
kende structuur. In dat verband
dacht hij aan een constructie waarbij
het beheer over de politie in die
regio's zal komen te liggen bij de
regiovoorzitter en de controle bij de
gekozen BON-regioraad. Mevrouw
Brouwer sloot daar in feite bij aan
met haar pleidooi voor instelling van
regionale raden op hetzelfde
moment als de inwerkingtreding van
de regionale politie. Ik voel niets
voor die gedachte. Ik acht het
volstrekt ongewenst om het reorga–
nisatieproces als het ware te injec–
teren met wezensvreemde
elementen, zoals door de heer
Kohnstamm en mevrouw Brouwer
bedoeld, waarbij nog bij lange na
niet zeker is of deze tot stand zullen
komen, waar en in welke vorm. Ik
geef er duidelijk de voorkeur aan,
eerst in dit huis en aan de overzijde
ten principale te spreken over het in
voorbereiding zijnde wetsvoorstel
inzake de totstandkoming van
regionaal bestuur, de kaderwet
Bestuur in verandering. Inbedding
van functioneel bestuur in regionaal

bestuur moet in het vervolg daarop
worden vormgegeven. Dat is de
juiste volgorde en niet andersom.

Mevrouw Brouwer heeft nog
gevraagd of het kabinet streeft naar
het laten samenvallen van andere
regio's, zoals vervoerregio's, met
politieregio's. Stroomlijning lijkt haar
fractie uiterst gewenst. De heer
Schutte merkte op dat het hem van
belang lijkt om de hulpverlenings–
diensten, brandweer en ambulance–
vervoer, niet langdurig onder te
brengen in regio's die afwijken van
de politieregio's. Ook de heer Van
den Berg heeft daarnaar gevraagd. Ik
deel de mening van de heer Schutte
in zoverre dat stroomlijning van de
functionele indeling op het terrein
van orde en veiligheid, zoals CPA,
regionale brandweer en politie, maar
ook als het gaat om bijvoorbeeld
vervoerregio's, met de algemene
bestuurlijke indeling gewenst is. Ik
teken daarbij evenwel aan dat het
mijns inziens voor de kortere termijn
mogelijk en noodzakelijk is om zo
nodig vooruitlopend daarop te
voorzien in een verdere uitbouw van
de operationele samenwerking
tussen genoemde diensten.
Overigens moet ik ook hier verwijzen
naar de schriftelijke beantwoording
van de vragen van mevrouw
Scheltema, die daarover misschien
nog meer precies zal zijn.

Ik haast mij na al deze uiteenzet–
tingen over landelijk beleid naar de
regio's, want daar zal straks in
hoofdzaak moeten worden bereikt
dat Nederland veiliger wordt. En daar
gaat het over. De heer Kohnstamm
heeft evenals wij allen de verzuch–
tingen van mevrouw Vos en de heer
Nordholt uit de krant mogen
vernemen. Hij koppelde daaraan het
voorstel om in de nieuwe Politiewet
de korpsbeheerder een soort van
vetorecht te geven voor beheers–
zaken die het gehele korps aangaan.
Hij verwees daarvoor naar de soort–
gelijke positie van de hoofdofficier.
Dat laatste lijkt mij overigens niet
juist, want de hoofdofficier heeft
geen vetorecht in beslissende zin. Hij
kan overeenkomstig artikel 29 en
artikel 32 bezwaar aantekenen. Dan
treedt de geschillenbeslechting in
werking en dan kan zijn bezwaar
uiteindelijk worden afgewezen. Het
voorstel van de heer Kohnstamm lijkt
mij trouwens ook overbodig. Als de
korpsbeheerder het niet eens is met
de opvattingen van de collega–

Tweede Kamer Nieuwe Politiewet
16 juni 1992
TK89 89-5493



Dales

burgemeesters in het regionale
college, kan hij ook de zaak aan de
commissaris der koningin
voorleggen. Dat geeft de korpsbe–
heerder naar onze overtuiging al een
sterke positie. Nog meer, bijvoor–
beeld via een vetorecht, zou wel heel
raar afsteken tegen de klacht van de
heer Kohnstamm zelf dat de overige
burgemeesters in het regionaaal
college een deerniswekkende positie
innemen. Ik zie daarnaast niet in hoe
het staatsrechtelijk met de positie
van de burgemeester-korpsbe–
heerder te rijmen is, wanneer de
minister van Binnenlandse Zaken in
de Kamer verantwoording zou
moeten afleggen voor het gebruik
door de korpsbeheerder van zijn
bevoegdheden. Dat doe ik nu ook al
nooit ter zake van de korpsen van
gemeentepolitie. Ik ben hoogstens
bereid - dat ben ik dan ook altijd wel
- om een ambtsbericht te vragen en
de Kamer daarvan kennis te doen
hebben. De minister van Binnen–
landse Zaken heeft immers geen
enkele hiërarchische relatie met de
burgemeesters op dit punt. Maar
misschien kan de heer Kohnstamm
daarop, nu of in tweede termijn, nog
ingaan.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Mijn gedachten naar
aanleidmg van de gesprekken die ik
met mevrouw Vos heb gevoerd en
de dingen die ik van haar gelezen
heb, zijn iets subtieler dan het nu
door de minister van Binnenlandse
Zaken is weergegeven. Ik heb er
namelijk een als/als-redenering aan
ten grondslag gelegd: als artikel 36
een verplichtend karakter krijgt, als
voldaan wordt aan hetgeen ik
gesteld heb ten aanzien van regiobe–
leids– of politiebeleidsplannen en als
voldaan wordt aan nog een of twee
andere elementen, dan zou wat mij
betreft te denken zijn in de richting
van wat ik even kortheidshalve heb
aangeduid als vetorecht.

Nu heb ik twee vragen aan de
minister te stellen. De eerste is deze.
Mevrouw Vos vergelijkt onder andere
haar positie straks met haar positie
nu op basis van de interimwet en
zegt, met anderen overigens, dat die
positie een mindere wordt in verge–
lijking tot de positie in de interimwet,
omdat daarin iets meer beslissings–
bevoegdheid is weggelegd voor de
korpsbeheerder dan in de toekom–
stige situatie. Zij voorziet daar

problemen. Ik denk dat de minister
dan ten minste over dat probleem
iets zou moeten zeggen.

Het tweede punt betreft het
volgende. Ik ben in mijn termijn op
hoofdlijnen aan het zoeken geweest
naar mogelijkheden om het
democratische gat, zoals ik het ook
geconstateerd heb, te dichten. Ik zie
best in dat er geen hiërarchische
relatie is tussen de korpsbeheerder
enerzijds en de minister van Binnen–
landse Zaken anderzijds. Maar het
gaat niet aan om die korpsbeheerder
hoe dan ook te eniger tijd een beslis–
sende bevoegdheid te geven zonder
daar een daadwerkelijke controle op
te doen uitoefenen via een direct
gekozen orgaan. Dat was de
redenering. Nu kan de minister
zeggen: Kohnstamm heeft een aantal
niet-werkbare ideeën gesuggereerd,
of zij kan zeggen dat zij het niet met
die ideeën eens is, maar laat zij dan
ingaan op die principiële punten,
zowel dat van mevrouw Vos, als het
punt van het democratische gat: hoe
controleren wij die bevoegdheden?

Minister Dales Kijk, voorzitter,
natuurlijk is het zo dat er wijzigingen
optreden, waarbij bijvoorbeeld alle
burgemeesters die tot dusverre rijks–
politie hadden, er sterk op
vooruitgaan. Zij beseffen dit
inmiddels ook en prepareren zich
daarop. Maar daarbij doet het ook
even pijn - ik heb het zelfs gevoeld
als reeds afgetreden burgemeester -
dat je niet meer een eigen korps
hebt dat samenvalt met je eigen
gemeentegrenzen. Ik noem maar
even de twee uitersten. Natuurlijk
verandert er dus iets. Ik heb evenwel
nog van geen kant gehoord dat men
die veranderingen niet wil, omdat
men niet zou zien dat deze verande–
ringen de prijs zijn die wij vandaag
de dag moeten betalen. Wij zien
geen andere weg voor ons, om
Nederland veiliger te maken en de
politie effectiever en efficiënter te
doen werken en deze op een
adequate wijze de huidige ontwik–
keling van de criminaliteit en van
openbare-ordeproblemen tegemoet
te doen treden. Wij hoeven er niet
over te twisten dat er iets verandert;
wij hoeven er waarschijnlijk ook
absoluut niet over te twisten, als wij
al die veranderingen op een rijtje
zetten, dat sommigen daar nogal wat
bij winnen, terwijl anderen er best
wel wat op verliezen. Maar dat is niet

interessant. Interessant is of wij het
er samen over eens zijn dat nu de
tijd gekomen is om de politie op
deze wijze te gaan organiseren.

Dan was er de vraag over het
democratisch gat. Nu, dat is juist. Ik
heb nooit gezegd dat dit er niet was.
Ik heb ook een tijdje geleden
gewezen op de gedachte - al wordt
daar iets te vroeg al mee gespeeld -
dat er in het kader van de reorgani–
satie van het binnenlands bestuur
wel eens een oplossing daarvoor in
zicht zou kunnen komen. Dat is juist
en dat zou mijn voorkeur hebben.
Alleen, ik ben het er niet mee eens
dat je daar op wachten moet; dat
heb ik gezegd. En ik heb geen
andere keuze, want de provinciale
politie wordt door de volksvertegen–
woordiging afgewezen en de
gemeente– en rijkspolitie wil de
volksvertegenwoordiging ook niet
langer. Dan blijft de regionale politie
over en daar hebben wij niet een
direct gekozen bestuur. Wij hebben
dat weliswaar in het vooruitzicht
gesteld. Daarover is nogal wat
instemming gekomen, ook uit uw
Kamer, maar wij hebben daarvoor
nog geen termijnen en precieze
vorm. Het is een legpuzzel en soms
moet je bij een puzzel eerst de
kanten leggen, daarna het
middenstuk en op een gegeven
moment klikt hij prachtig in elkaar.
Die zorg delen wij met u. Maar het is
heel moeilijk om te zeggen dat die
wet niet deugt voor iets dat op dit
moment echt onmogelijk is, niet
voorhanden is en dat ook niet sneller
nabij getrokken kan worden. Het is
verbijsterend hoe snel de ontwikke–
lingen in het binnenlands bestuur
gaan en dat kan bepaald niet sneller.
Geen enkele bewindspersoon van
welke allure, statuur of partij dan ook
kan over die objectieve gronden
anders spreken, want dat zijn
gewoon de feiten waar we mee
verder moeten.

De heer Kohnstamm (D66): Ik kom
nog even terug bij het probleem dat
mevrouw Vos aan de orde heeft
gesteld. Zou de minister daar
tenminste op in kunnen gaan? Dat is
toch een serieus probleem?

Minister Dales: Ik neem graag aan
dat u vaker met mevrouw Vos heeft
gesproken. Welnu, dat heb ik ook
want wij wonen in dezelfde straat.
Dat is zeer toevallig maar we hebben
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nogal wat gelegenheid om met
elkaar te spreken. Mevrouw Vos
heeft mij verzekerd, dat in de regio
Utrecht niets aan de hand was. Ik
heb haar dat met zoveel woorden
gevraagd, want dat wilde ik echt
weten. Zij heeft mij verzekerd dat zij
daarover ook niet gesproken heeft. U
zult zich kunnen voorstellen dat ik er
nogal zorgvuldig op let want ik heb
geen behoefte om ineens met een
joekel van een probleem geconfron–
teerd te worden. Maar ik hoor veel
minder van problemen in allerlei
regio's met de veelheid van burge–
meesters en de problemen om hun
plaats te vinden in relatie tot de
korpsbeheerder en omgekeerd, want
dat is hier en daar ook aan de orde.
Ik durf dat toch te kwalificeren als
aanloopproblemen die evenwel zeer
hinderlijk kunnen zijn. Ik weet dat
mevrouw Vos zich daar ook aan
heeft gestoord. Dat kan ik erover
zeggen. Ik kan niet zeggen dat het
voor mij aanleiding of oorzaak is om
tot een hele nieuwe oplossing te
komen.

De heer Kohnstamm (D66): Van
haar probleem met betrekking tot
een regionaal college dat er onvol–
doende makkelijk en slagvaardigheid
uitkomt, zegt u dat het geen reden is
om er diep op in te gaan, althans om
de wettekst op dit punt iets anders
te laten luiden?

Minister Dales Ik zei dat ik dat durf
te beschouwen als gewenningspro–
blemen. Dat wil wel eens vaker
voorkomen. Daar zijn vergelijkende
voorbeelden van te geven. Ik zie
daarin geen aanleiding, noch zie ik er
een mogelijkheid uit ontstaan om tot
een ander model te komen.

De heer Leerling heeft gevraagd
naar het verloop van de beleidsplan–
cyclus. Hij vroeg hoe de gemeente–
raden daarin zijn betrokken. Welnu,
voorzitter, waarschijnlijk is bekend
dat de Klankbordgroep reorganisatie
politie in haar advies in reactie op
het voorontwerp van de nieuwe
Politiewet, het model van de beleids–
plancyclus heeft geïntroduceerd. Die
suggesties hebben wij, zoals uit de
memorie van toelichting blijkt, bij het
wetsvoorstel Politiewet gaarne
overgenomen. De beleidsplancyclus
komt neer op het volgende. De
lokale en interlokale beleidsplannen
zijn de bouwstenen van het korpsbe–
leidsplan. Deze plannen waarin de na

te streven beleidsdoelstellingen
worden geformuleerd, komen tot
stand in het lokale of interlokale
driehoeksoverleg. In wisselwerking
tussen het regionale niveau en het
lokale of interlokale niveau komt
vervolgens het regionale beleidsplan
tot stand met uiteindelijk de besluit–
vorming in het regionale college. Dit
plan vormt weer de basis voor de
toedeling van mensen en middelen,
via het mandaat in de politielijn naar
de chef van het district. Binnen het
kader van de beleidsplannen heeft
het lokale gezag alle ruimte om de
lokale inzet van mensen en middelen
te sturen. Dit \s nog een kleine
toevoeging achter de redenatie van
zoëven om prioriteiten te stellen en
toe te spitsen op de plaatselijke
omstandigheden.

De gemeenteraden zijn in dit
proces betrokken aan het begin en
aan het einde van de cyclus. Zo kan
c.q. moet de gemeenteraad ten
behoeve van het overleg in het lokale
driehoeksoverleg aangeven, welke
doelstellingen en prioriteiten in het
beleid aan de orde zijn. Aan het
einde van de cyclus kan c.q. moet de
gemeenteraad aangeven, op welke
wijze invulling kan c.q. moet worden
gegeven aan het interlokale
beleidsplan in het raam van het
regionale beleidsplan.

De heer Van den Berg heeft
gevraagd, of de in het wetsvoorstel
opgenomen informatieplicht aan de
gemeenteraden wel voidoende is. Hij
vroeg zich af, of het niet wenselijk is,
ook het individuele recht op infor–
matie van raadsleden te regelen.

In het wetsvoorstel is op een
tweetal punten inderdaad voorzien in
een informatieplicht aan de gemeen–
teraden. In artikel 28 is bepaald dat
de ontwerpen van de organisatie, de
formatie, de begroting, de jaarre–
kening en het beleidsplan aan de
gemeenteraden in de regio moeten
worden toegezonden. Verder bepaalt
artikel 34 dat de besluiten van het
regionale college en de verslagen
van de vergaderingen van het
college ter kennis van de gemeente–
raden moeten worden gebracht. Het
gaat hier dus om informatie, ik
herhaal dat, die moet worden
verstrekt, ook zonder dat daarom is
gevraagd. Daarmee onderscheidt dit
zich van een individueel recht op
informatie, omdat een dergelijk recht
veronderstelt dat de inlichtingen
worden gevraagd. Het is niet nodig

om voor individuele raadsleden een
vragenrecht met betrekking tot het
beheer over de politie te regelen. Zij
zullen namehjk reeds op basis van de
huidige wetgeving hun burgemeester
om inlichtingen kunnen vragen over
de wijze waarop hij het lidmaatschap
van het regionale college uitoefent -
wij hebben daarover eerder
gesproken - en daarin voor de
belangen van zijn gemeente opkomt.
Het individuele vragenrecht is op
grond van artikel 129 van de huidige
Gemeentewet nu veelal in het
reglement van orde van de raad
opgenomen. In artikel 182 van de
nieuwe Gemeentewet is dit recht
zelfs met zoveel woorden in de wet
zelf vastgelegd. Daarmee is er
sprake van een recht op informatie,
dat vergelijkbaar is met dat in de
WGR. In artikel 16 van die wet is
geregeld, dat individuele raadsleden
inlichtingen kunnen vragen van het
lid dat zij hebben aangewezen om in
het bestuur van de gemeenschap–
pelijk regeling zitting te nemen.

De heerVan den Berg signaleerde
naar zijn opvatting enige onduide–
hjkheid over de interne organisatie
van de regiokorpsen. Hij vroeg, of er
binnen de regio's twee of drie
niveaus komen. In het algemeen Is in
de meeste regio's de organisatie–
structuur door het regionale college
vastgesteld dan wel is deze structuur
inmiddels in concept gereed en vindt
besluitvorming de komende maand
plaats. In de meeste regio's komen
drie niveaus, slechts in een enkel
geval is tot twee niveaus besloten.

Verschillende sprekers hebben
vorige week aandacht besteed aan
de democratische controle op het
beheer van de regionale politie–
korpsen. Voor zover zij de mogelijk–
heden tot democratische controle
wat aan de magere kant vinden, wil
ik hier best toegeven dat het ook mij
een lief ding waard zou zijn geweest,
een constructie te vinden die in
rechtstreekse democratische
controle voorziet. Nadere
voorbeelden heb ik eerder in een
interruptiedebat met de heer
Kohnstamm gegeven.

Er is nog een aantal specifieke
vragen te beantwoorden. De heer
Van den Berg vroeg ons oordeel over
suggesties om op regionaal niveau -
ik citeer hem nu letterlijk - "een
constructie vanuit de gemeenteraden
in het leven te roepen waaraan de
regionale beheersverantwoordelijken
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verantwoording kunnen afleggen".
Hoewel ik de gedachte achter een
dergelijke constructie, die een
vergroting van de democratische
controle over het beheer beoogt,
sympathiek vind, denk ik dat een
college van raadsleden die hun
gemeenteraden vertegenwoordigen,
onwerkbaar is. Als ik ervan uit mag
gaan dat de aantallen raadsleden die
worden afgevaardigd eniger mate de
grootte van de gemeente en de
politieke stromingen dienen te
weerspiegelen, zouden vooral in de
regio's met veel gemeenten eerst
recht onwerkbaar grote colleges
moeten worden gevormd. Als
sommigen het regionale college van
burgemeesters al een Poolse
landdag vinden - de term is niet van
mij - dan ben ik benieuwd welk
etiket zij op zo'n college van
raadsleden willen plakken. Ik ben het
in dezen eens met de heer
Kohnstamm, die zich vorige week in
navolging van burgemeester Peper
op het standpunt stelde dat zo'n
college van raadsleden de verant–
woordelijkheden in het nieuwe
systeem niet duidelijker maakt.

Mevrouw Brouwer heeft als tijde–
lijke mogelijkheid geopperd dat de
korpsbeheerder niet alleen verant–
woording schuldig is aan de eigen
gemeenteraad, maar ook aan de
andere gemeenteraden in de regio
voor zover het om politieoptreden in
die gemeenten zou gaan. Als
mevrouw Brouwer nu spreekt over
politieoptreden, dan moet ik denken
aan het inzetten van mensen en
middelen in een concrete situatie. In
zo'n geval gaat het niet om het
beheer van de politie, maar om de
uitoefening van het gezag. Voor
zover het gezag wordt uitgeoefend in
het kader van de handhaving van de
openbare orde, is de burgemeester
van de desbetreffende gemeente
aanspreekbaar.

Ook als het zou gaan om het
afleggen van verantwoording cver
het beheer, zie ik in een verantwoor–
dingsplicht van de korpsbeheerder
jegens de gemeenteraden in zijn
regio toch geen mogelijkheid om de
democratische controle over het
beheer te verbeteren. Afgezien van
het praktische bezwaar dat het voor
een korpsbeheerder ondoenlijk is om
aan enige tientallen gemeenteraden
verantwoording af te leggen, is er
het meer principiële bezwaar dat niet
duidelijk zou zijn hoe de verantwoor–

dingsplicht van de korpsbeheerder
tegenover een afzonderlijke gemeen–
teraad zich zou verhouden tot de
verantwoordelijkheid die de korpsbe–
heerder op regionaal niveau draagt.

Met de heer Van der Heijden ben
ik het volstrekt eens dat burge–
meesters vanuit hun verantwoorde–
lijkheid voor het gezag, de
handhaving van de openbare orde en
de dagelijkse politiezorg zeggen–
schap hebben over de inzet van die
mensen en middelen die daarvoor
aan hun gemeenten in het kader van
het beleidsplan, de begroting en de
formatie zijn toebedeeld. Daarover
kan geen misverstand bestaan. Bij
talloze gelegenheden en op talloze
plaatsen is er de nadruk op gelegd
dat de reorganisatie van het politie–
bestel geen verandering in het gezag
over de politie brengt. De bepalingen
in de huidige Politiewet over het
gezag zijn dan ook vrijwel letterlijk in
het wetsvoorstel overgenomen. Ik zie
vooralsnog niet goed in wat daarover
in het wetsvoorstel nog meer zou
moeten worden bepaald. De
afgelopen jaren hebben de burge–
meesters in gemeenten met rijkspo–
litie gezag over de politie gehad
zonder dat zij ook het beheer
hadden. Wij hebben dat reeds
vermeld.

Ik meen dat men niet behoeft te
vrezen dat de politiekorpsen op
zichzelf staande organisaties dreigen
te worden. Ik kan de heer Van den
Berg op dat punt bepaald gerust–
stellen. De beheersbeslissingen die
de korpsbeheerder in overeen–
stemming met de hoofdofficier van
justitie neemt, zullen immers hun
basis vinden in de hoofdlijnen van
het beheersbeleid, die door het
regionale college zullen worden
vastgesteld. Ze zullen daardoor een
breed draagvlak hebben. Binnen dat
kader zullen de belangrijkste
beheersbeslissingen door de
korpsbeheerders zelf in overeen–
stemming met de hoofdofficier van
justitie worden genomen en niet
door de politielijn.

Voor zijn eigen beheersbeslis–
singen en ook voor de beheersbeslis–
singen die de politielijn in mandaat
neemt, zal de korpsbeheerder te
allen tijde op grond van artikel 30
van het wetsvoorstel verantwoording
tegenover het regionale college
dienen af te leggen. Ik zie het binnen
deze kaders dan ook niet als een
bezwaar, zoals de heer Van den Berg

het heeft uitgedrukt, dat de figuur
van de burgemeester van de
centrumgemeente er een dimensie
bij krijgt die hij nooit heeft gehad.
Zijn vraag of het niet veel beter in
onze bestuurlijke organisatie past als
het beheer komt te liggen bij een
regionaal college dat uit zijn midden
een dagelijks bestuur en een
voorzitter aanwijst, vind ik voor een
deel een kwestie van semantiek. Als
men het beheer aan het regionale
college zou opdragen, zouden uit
praktisch oogpunt toch ook dan de
bevoegdheden van het college
beperkt moeten worden tot de
bevoegdheden die in de artikelen 30
en 31 zijn vastgelegd.

Aan de term "bestuur" - dat heeft
de collega van Justitie ook al gezegd
- zou je dan het best kunnen denken,
omdat die term beter aangeeft wat
dit college behoort te doen: de
algemene kaders aangeven
waarbinnen de korpsbeheerder het
beheer dient uit te oefenen. Het
wetsvoorstel laat verder voldoende
ruimte om binnen het regionale
college een dagelijks bestuur te
vormen, dat de lopende zaken van
het college behartigt en de vergade–
ringen van het college voorbereidt.
Dat het beter bij onze bestuurlijke
organisatie past dat het college uit
zijn midden zelf zijn voorzitter
aanwijst, kan ik niet onderschrijven.
Ook de burgemeester en de commis–
saris der koningin zijn als voorzitter
van de gemeenteraad en van provin–
ciale staten niet uit die organen
gekozen. Overigens meen ik dat een
bij wet aangewezen voorzitter de
continuïteit en onafhankelijkheid
beter waarborgt dan een voorzitter
die door de leden van het regionale
college wordt gekozen.

Hoe staat het, zo is gevraagd, met
de behandeling van het rapport van
de commissie-Peschar? Hoe realis–
tisch is het door deze commissie
begrote rapport van 90 mln. a 100
mln.? We hebben het rapport eind
maart van dit jaar aangeboden
gekregen. Wij zijn van mening dat de
commissie erin is geslaagd om de
bestaande situatie met betrekking tot
het politiebudget naar de stand van
de Miljoenennota goed in kaart te
brengen. De in het rapport
beschreven budgetten en sterkten
vormen naar onze mening voldoende
basis voor een structurele toedeling
van de budgetten aan de regio–
korpsen en aan het korps landelijke
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politiediensten. Inmiddels heeft na
intensief overleg tussen onze beide
ministeries en dat van Financiën een
nadere technische uitwerking plaats–
gevonden. Daarbij zijn ook de in het
rapport genoemde budgetten
geactualiseerd naar de voorlopige
stand van de Voorjaarsnota 1992, en
geëxtrapoleerd naar de jaren 1995
t/m 1997. Die technische uitwerking
is op dit moment bijna afgerond, en
daarover is het overleg met de
korpsbeheerders inmiddels gestart.
Wij streven ernaar, de Kamer aan het
eind van deze maand ons standpunt
over het rapport-Peschar toe te
zenden. Het in het rapport geconsta–
teerde verschil tussen de midden–
sommen van rijks– en gemeentepo–
litie heeft bij de technische
uitwerking natuurlijk de nodige
aandacht gekregen, en daarbij is
geconstateerd dat de
commissie-Peschar op dit punt is
uitgegaan van niet geheel verge–
lijkbare kostenposten, en dan wil er
wel eens een verschilletje ontstaan.
Bij de technische uitwerking zijn de
gegevens van het rapport zodanig
herschikt, dat de bepaling van de
middensommen op basis van geheel
vergelijkbare posten kan geschieden.
De uitkomst van die exercitie laat
een veel kleiner verschil zien.
Belangrijker dan dat is nog dat de
berekening van de middensom door
de commissie niets te maken heeft
met de normvergoeding van het Rijk
aan de huidige Rijkspolitie dan wel
gemeentepolitie. Die suggestie is wel
gewekt op basis van het rapport, en
daardoor is ook de vrees voor een
tekort in de orde van grootte van 95
mln. ontstaan. Ik kan de geachte
afgevaardigden op dit punt gerust–
stellen: er dreigt geen budgettair
probleem van 90 mln. a 100 mln.

Mevrouw Brouwer heeft nog
gevraagd naar de totstandkoming
van het bedrag van 350 mln. aan
reorganisatiekosten. Zij vroeg of dat
bedrag besproken was met
Financiën. Tja, het laatste is nogal
wiedes: natuurlijk! De reorganisatie
is kabinetsbeleid. Wat het eerste
betreft, veroorloof ik het mij te
verwijzen naar de informatie die de
Kamer reeds eerder heeft bereikt, te
weten bij onze brief van 12 juni
1990. Bij die brief waren het ambte–
lijke rapport over de reorganisatie–
kosten en het KPMG-rapport over
hetzelfde onderwerp gevoegd.

De heer Van der Heijden heeft

gewezen op het risico dat zou
ontstaan als de GEO niet slaagt, en
er derhalve niet voldoende middelen
zijn. Er is geen enkele aanwijzing dat
de opbrengsten uit de GEO niet tijdig
ter beschikking zouden komen.
Binnenkort zal ik de eindrapportage
van de invulling van de GEO aan de
Kamer aanbieden. Hierin is uiteraard
een financiële paragraaf opgenomen,
waaruit een en ander zal blijken.

Er is gevraagd naar de stand van
zaken van het overleg met de VNG
over de huisvesting. De heer Van der
Heijden heeft gevraagd of de regio's
bij overdracht om niet verplicht zijn,
gebouwen over te nemen waarvoor
zij geen nuttige bestemming hebben.
Met de VNG is een principe-akkoord
bereikt over de regeling van de
overdracht van politiehuisvesting.
Het akkoord betreft de overdracht
om niet. Aan politie toe te rekenen
huisvesting zal met lusten en lasten
aan de regio's worden overgedragen.
De gemeenten krijgen de
boekwaarde van hun investeringen in
die huisvesting vergoed.

Door de heer Peschar is overigens
in april 1992, dus betrekkelijk recent,
heei kort nadat hij zijn rapport had
aangeboden, ook nog een alternatief
overdrachtsvoorstel ingebracht.
Omdat in dit voorstel de huisvesting
van gemeente en Rijk tegen betaling
naar de regio's overgaat, noemen wij
dit overdracht om waarde. Dat is
gemakkelijk te onthouden. Over de
haalbaarheid van beide overdrachts–
vormen en over de voor– en nadelen
van beide vormen voor de regio's
vindt op dit ogenblik interdeparte–
mentaal overleg plaats. Indien wordt
gekozen voor de overdracht om
waarde, zal het overleg met de VNG
worden heropend. Dit alles is de
VNG natuurlijk bekend. De
overdracht van huisvesting zal
geschieden bij wet onder algemene
titel. Ter bepaling van wat onder de
algemene titel moet worden
begrepen, stellen de regio's en
gemeenten gezamenlijk lijsten op.
Op deze lijsten komt te staan wat
aan de politie moet worden toege–
rekend. Zit daar een gebouw bij,
waarvoor de regio geen nuttige
bestemming heeft, dan kan dat in
onderling overleg van de lijst worden
gehaald. Het is voor de regio's ook
mogelijk, dit gebouw, direct na
overdracht, te verkopen en de
opbrengst naar beste inzicht voor
polltiezorg te besteden.

De heer Kohnstamm (D66): Ik
begrijp van verschillende regio's, dat
men daar echt zit te wachten op een
beslissing met betrekking tot het
overleg over overdracht om waarde
en om niet. Het is voor de verdere
voortgang van het project nogal
frustrerend, dat er nog geen knoop is
doorgehakt. Wanneer kan die knoop
worden doorgehakt?

Minister Dales: U heeft gehjk Het is
ook mij bekend dat men er hier en
daar om zit te springen. Ik kan dat
herkennen in mindere of meerdere
mate. Dat signaal is dus juist. Het is
de bedoeling om er zo snel mogelijk
mee te zijn. Het is technisch
overigens nog vrij ingewikkelde
materie. Ik durf nu nog niet echt te
zeggen wanneer de knoop wordt
doorgehakt, maar ik zal dat nog wel
doen, want wij krijgen vanavond nog
een tweede termijn. Dan is mijn
geheugen opgefrist. Er moet spoedig
wat voor de dag komen, want anders
is er dadelijk meer sprake van
schade dan van eventueel gewin
door de methodekeuze.

Dan het personeelsbeleid.
Mevrouw Brouwer vroeg aandacht
voor de kwetsbare groepen, herintre–
dende vrouwen en migranten. Eén
ding staat vast: het is zeer juist dat
de positie van het personeel bij
reorganisaties als deze grote
aandacht behoeft. Juist om
onzekerheid daarover meteen weg te
nemen, is al in onze eerste brief aan
de Tweede Kamer van februari 1990
een werkgelegenheidsgarantie voor
het personeel opgenomen. Daarmee
kan evenwel niet worden bereikt -
dat heeft waarschijnlijk ook niemand
gedacht - dat iedereen dezelfde
functie zou kunnen behouden. Het
tekent zich af, dat in het midden–
kader en in de zogenaamde admini–
stratieftechnische sector een
overschot zal ontstaan. Door middel
van onder meer om– en bijscholing,
loopbaanheroriëntatiecursussen en
tijdelijke functies wordt inhoud
gegeven aan de werkgelegenheids–
garantie in die gevallen. Vanzelf–
sprekend vinden deze activiteiten
plaats in de regio's. Het project
ondersteunt die activiteiten, indien
nodig. Een voorbeeld is het
verstrekken van loopbaanheroriënta–
tiecursussen door het Politiestudie–
centrum en het Centraal instituut
voor opleiding en vorming. Een
voorbeeld van heel andere aard is,
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dat in de regelgeving expliciet ruimte
is gelaten voor een voorkeurspositie
van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld
vrouwen, bijvoorbeeld leden van
etnische minderheden.

De heer Van der Heijden deelde
nog mee, dat de CDA-fractie niet
onwelwillend stond tegenover het
schrappen van artikel 45 en
misschien ook artikel 52. Artikel 45,
lid 2, van de nieuwe Politiewet regelt
de vaststelling van de formatie van
de leiding van de regionale politie
door de minister van Binnenlandse
Zaken, in overeenstemming met de
minister van Justitie. Wij menen, dat
dit artikel wel moet worden gehand–
haafd. Om uitvoering te kunnen
geven aan de ministeriële verant–
woordelijkheid ten aanzien van de
kwaliteit van de Nederlandse politie
als geheel achten wij het nodig, dat
de minister rechtstreeks invloed kan
uitoefenen op met name het aantal
en de aard van de formatieplaatsen
in de leiding van de regionale politie–
korpsen en dus op het bezoldigings–
niveau, zowel op zichzelf bezien, als
in vergelijking met andere functies
binnen de rijksoverheid. Dit is ook
een van de uitgangspunten van het
functiewaarderingssysteem,
waarover vorig jaar met de bonden
overeenstemming is bereikt.
Overigens - ik zeg het maar, hoewel
het een vanzelfsprekende zaak is -
zullen mijn collega van Justitie en ik
ons in beginsel niet bemoeien met
het aantal functionarissen waaruit
het regionale college de leiding van
het korps wil laten bestaan, laat
staan met de taakverdelmg. De
afspraak is toch dat de organisatie
van het korps een zaak van de
regio's is. Ik zeg toe artikel 52 nog
eens te bezien, ook in het licht van
hetgeen de heer Van der Heijden
heeft gezegd.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Schoots vroeg aandacht voor de
situatie in de politieregio midden– en
west-Brabant. Hij bepleit een actieve
opstelling van de minister van
Justitie en van mij, gericht op het
vinden van een oplossing voor de
gerezen problemen. Ik merk hierover
op dat de besluitvorming hieromtrent
in de regio nog niet rond is. Op dit
moment is er geen reden voor één
van ons beiden tot enigerlei vorm
van actieve bemoeienis. Mocht dat
onverhoopt toch nodig blijken, dan
zullen wij, uiteraard naar vermogen,
bevoegdheid en kunnen, trachten bij

te dragen aan het vinden van een
oplossing. Een en ander neemt
vanzelfsprekend niet weg dat wij de
feitelijke gang van zaken thans wel
volgen. Maar omdat de kans nog niet
geheel denkbeeldig is dat uiteindelijk
ook om een beslissing in dezen zal
worden gevraagd, is het juist niet
opportuun, ons nu reeds inhoudelijk
met de situatie te bemoeien.

De heer Van den Berg wenst de
politie van harte veel sterkte toe. Dat
doen wij allemaal. Dus denk ik dat
het een kamerbrede wens is. Ook de
heer Dijkstal heeft dit punt in zijn
bijdrage genoemd. Nu is bekend dat
de minister van Justitie en ik in de
afgelopen tijd in staat zijn geweest
om het kabinet te overtuigen van de
noodzaak, voor nieuwe taken ook
meer middelen aan de politiebe–
groting toe te voegen. Ik noem de
milieuhandhaving en de taken als
gevolg van Schengen en overige
internationale samenwerking. Ik
noem ook de recente uitvoering door
het kabinet van de motie-Stoffelen
met betrekking tot extra sterkte voor
toezicht. Bekend is ook dat extra
budget voor de politie moet worden
afgewogen tegen andere prioriteiten
en financiële doelstellingen.
Niettemin zullen wij ook in de
toekomst bij intensiveringen van de
politietaken, de financiële gevolgen
daarvan in het kabinet aan de orde
stellen. Ik ben zo vrij, aan te nemen
dat de wens van de heer Van den
Berg met betrekking tot sterkte zich
ook tot ons moge uitstrekken.

De voorzitter: Met inachtneming
van het feit dat dit een debat op
hoofdlijnen is en er nog een schrifte–
lijke procedure volgt, vraag ik de
Kamer of zij behoefte heeft aan het
houden van een tweede termijn.
Naar mij blijkt, bestaat die behoefte.
Ik bepaal, dat de spreektijden vijf
minuten per woordvoerder zullen
bedragen.

D

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! De regering dankend voor
haar wel zeer uitvoerige antwoord,
wil ik op een paar zaken nog de
nadruk leggen en op één zelfs in een
motie. Daar begin ik mee om mijn
tijd zo efficiënt mogelijk te
gebruiken. Het vraagstuk van beheer
en gezag zou ik iets anders willen
benaderen dan de regering gedaan

heeft Ik zou de lijn willen
doortrekken, die vorige week zowel
door mij in eerste termijn als in de
"piketpalen-moties" is uitgestippeld.
Daarbij gaat het om de zeggenschap
van de burgemeesters over de
politie. Om een lang verhaal kort
weer te geven, wil ik beginnen met
de motie voor te lezen die daarop
betrekking heeft en die door de heer
Stoffelen mede is ondertekend.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:
- dat deze Kamer op 19 maart 1990
(21461, nr. 7) onder andere heeft
uitgesproken dat vorming van
regionale politiekorpsen wenselijk is,
waarbij de politie feitelijk, indien
maar enigszins mogelijk, lokale
politie zal zijn;
- dat deze Kameruitspraak uitdruk–
kelijk is herhaald op 9 december
1991 (22306, nr. 8);
- dat in het op 27 maart 1992 bij de
Kamer ingediende wetsvoorstel voor
een nieuwe Politiewet (22562) wordt
volstaan met een bepaiing die de
grondslag biedt om in het
beleidsplan voor het regionale
politiekorps uitwerking te geven aan
iokale beheersverantwoordelijkheid;
- dat evenwel in het wetsvoorstel
niet is vastgelegd wat tot de lokale
politiezorg moet worden gerekend;
- dat de lokale politiezorg een
integrerend onderdeel uitmaakt van
de taken en verantwoordelijkheden
van het lokaal bestuur en meer in het
bijzonder van het bestuurlijk preven–
tiebeleid;
- dat aan deze verantwoordelijkheid
in de wet uitwerking dient te worden
gegeven, tevens inhoudend een
opdracht aan het regionale college
en aan de korpsbeheerder er zorg
voor te dragen dat het lokale bestuur
zijn verantwoordelijkheid waar kan
maken;
- dat daartoe de grondslag voor een
regeling als bedoeld in artikel 36 van
het wetsvoorstel onvoldoende
garantie biedt;
- dat derhalve de wet er in moet
voorzien dat de burgemeester vanuit
het gezag over de politie voor wat
betreft de handhaving van de
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openbare orde en de lokale
politiezorg in het algemeen, zoals in
het lokale beleidsplan is weerge–
geven, zeggenschap heeft over het
territoriale onderdeel dat in zijn
gemeente dienst doet, alsmede over
de lokaal ter beschikking te stellen
middelen;
verzoekt de regering het
wetsvoorstel in deze zin alsnog aan
te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van der
Heijden en Stoffelen. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 4 (22562).

Ik veroorloof mij de volgende
opmerking. Wij hebben ooit
afgesproken dat moties kort en
bondig zouden zijn. Aan die eis
voldoet deze motie niet. Ik geef de
indieners in overweging om hier
eens kritisch naar te kijken. Dit wijkt
erg sterk af van wat wij nog niet zo
lang geleden hebben afgesproken.

De heer Van der Heijden (CDA):
Maar het ging op één kantje,
voorzitter.

De voorzitter: Het is wel een erg
lange motie voor een hoofdlijnen–
debat, en dat terwijl wij überhaupt
geen lange moties zouden indienen.
Daarom moet ik deze opmerking
maken. Ik verzoek de indieners hier
nog eens naar te kijken voordat wij
hierover stemmen.

De heer Van der Heijden (CDA):
Dat zal gebeuren, voorzitter.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik heb ontzettend gepro–
beerd om het te volgen, voorzitter,
maar het was een beetje veel. Gaat
de heer Van der Heijden het dictum
nog nader toelichten?

De heer Van der Heijden (COA): Ik
was het niet van plan, maar als de
heer Kohnstamm het graag wil, ben
ik hiertoe graag bereid. Ik heb gepro–
beerd in het dictum nog eens neer te
zetten waar ons beider debat in
eerste termijn over ging. Dat betreft
de zeggenschap. Waar moet de
zeggenschap over gaan? Hoe kan
deze toegespitst worden om waar te
maken dat de burgemeester zich kan

verantwoorden tegenover de
gemeenteraad? Het dictum van deze
motie is ervoor bedoeld om het
instrumentarium te leveren voor die
verantwoording ten opzichte van de
gemeenteraad en tegelijkertijd te
waarborgen dat de burgemeester
zijn gezag kan uitoefenen en
daarvoor de juiste middelen ter
beschikking heeft in het licht van het
cyclisch opgebouwde beleidsplan
voor zijn territorium, zijn gemeente.

De heer Kohnstamm (D66): Ik zal
de concrete tekst verder afwachten.
Begreep ik nu goed dat er stond
"dient"? Betekent dit dat artikel 36,
meer dan zoals het nu staat gefor–
muleerd, een verplichtend karakter
krijgt, ook op het punt van de
delegatie van beheer?

De heer Van der Heijden (CDA): Ik
vind, evenals ik in eerste termijn heb
gezegd, dat artikel 36, zoals het er
nu staat onvoldoende is en niet erg
nuttig. De tekst die ik nu aanbied,
zou in artikel 36 terecht kunnen
komen, niet om een mandaat te
regelen, niet om precies de delegatie
aan te geven, maar om vast te
leggen wat de positie van de burge–
meester is en over welke instru–
menten hij beschikt om zijn positie
waar te maken. Dit leek mij de beste
invulling van artikel 36. Het gaat dus
niet over het vreselijk moeilijke
gedoe of beheer ook gezag is en of
je gezag kunt uitoefenen zonder
beheer. Ik heb geprobeerd het
anders neer te zetten en het te
vertalen in het woord "zeggen–
schap". Dit geeft naar mijn gevoel
precies aan wat er op dit moment
voor de burgemeester in zit.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik vrees dat mijn fractie hiermee in
de problemen komt. Er staan in de
motie, voor zover ik het allemaal kan
overzien, veel interessante punten.
Het wordt echter misschien een
koppelverkoop. Als de heer Van der
Heijden een amendement had
ingediend - hij kan dat doen vanaf
het moment dat een wetsontwerp bij
de Kamer is ingediend - was er een
concrete wettekst voorhanden
geweest waarover veel zorgvuldiger
geoordeeld had kunnen worden. Ik
verbaas mij er enigszins over dat hij
voor de motievorm heeft gekozen. Ik
heb daarvoor niet gekozen en zal
daarvoor ook niet kiezen, omdat wij

straks nog van alles kunnen doen.
Misschien kan hij uitleggen waarom
dit is gebeurd en wil hij toch nog
overwegen, de motie om te zetten in
een amendement.

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! De overwegingen waren,
zeker na de uitnodigingen in eerste
termijn van de collega's in dit debat,
de "piketpalen-motie" door te zetten
en haar als het ware te doen
afronden in wat nu dan precies de
betekenis van de lokale politiezorg
zou zijn. Daarom stond dat in de
opsomming van de overwegingen
van de motie. De gehele motie is
opgesteld uitgaande van de eis die in
de "piketpalen-motie" is neergelegd.
Het leek ons zinnig, zeker omdat in
de publiciteit van de laatste tijd
zoveel aandacht aan dat artikel is
besteed, om nog een keer onze
opvatting op die wijze uitdrukkelijk
neer te zetten. Daarnaar wordt
natuurlijk gekeken. Ik vind het
persoonlijk nog wat te vroeg voor het
idee van de heer Dijkstal om een en
ander om te zetten in een
amendement, omdat de schriftelijke
behandeling nog helemaal moet
beginnen, maar misschien heb ik een
taxatiefout gemaakt en was het beter
geweest om het al op die wijze te
doen. Mijn overweging was:
neerzetten wat je wilt, schriftelijke
behandeling en dan amendering.

De heer Dijkstal (VVD): Ik vind het
op zichzelf heel zinnig dat u dit zegt.
Natuurlijk is het van groot belang, te
weten wat u inhoudelijk vindt. Het
probleem is echter dat ik niet zo
goed weet wat ik met de motie in
deze fase van de behandeling moet
doen. Ik zal straks nog een aantal
opmerkingen maken over onduide–
lijkheden die ik eerst nog beant–
woord wil hebben voordat ik verdere
stappen kan zetten. Dat dwingt mij
ertoe dat ik tegen de motie moet
stemmen, terwijl ik het er uiteindelijk
straks, als zij in amendementvorm
verschijnt, op essentiële punten wel
mee eens zou kunnen zijn. Dat is
mijn probleem met de vorm
waarvoor de heer Van der Heijden
heeft gekozen.

De heer Stoffelen (PvdA): Wij
hebben bij eerdere debatten op
hoofdlijnen - bijvoorbeeld over
Schengen - ook een aantal moties
ingediend om daarmee op dat
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Van der Heijden

moment ons standpunt aan de
regering kenbaarte maken. Het is
dus vrij gebruikelijk om bij een debat
op hoofdlijnen, als de Kamer een
duiding aan wil geven in de richting
van de regering, een motie in te
dienen. Dat is zeker niet voor het
eerst.

De heer Dijkstal (VVD): Neen, maar
dit is al het tweede debat op hoofd–
lijnen. Ik begrijp dus dat de functie
van de motie eigenlijk is dat hij, als
de bewindslieden vandaag in tweede
termijn toezeggen dat zij doen wat
de heer Van der Heijden wil, die
intrekt en er een nota van wijziging
komt.

De heer Van der Heijden (CDA):
Dat zou natuurlijk prachtig zijn!

De heer Dijkstal (VVD): Dat kan
alleen maar de functie zijn, zo
begnjp ik.

De heer Van der Heijden (CDA):
Neen, dat is zeker niet de functie
ervan. Nogmaals, gezien met name
de publiciteit, die in alle bladen die
zich met binnenlands bestuur bezig–
houden voortdurend aan de orde is
geweest, over de invulling van artikel
36, heb ik er behoefte aan om een
uitspraak voor te leggen waarin nu
heel duidelijk verder richting wordt
gegeven aan de al ingeslagen weg
die is aangegeven in de "piketpalen–
motie" die de heer Stoffelen en ik
hebben ingediend. Het is aan de
heer Dijkstal ter beoordeling of hij
daar voor of tegen stemt.

Voorzitter! Mij bereiken berichten
dat door het stellen van de start–
maand op april 1993, een datum die
op zichzelf al enigszins gerelativeerd
zou moeten worden omdat wij weten
dat in april 1993 de wet niet geheel
zal zijn afgerond door het parlement,
grote druk wordt gelegd op met
name het personeel van de rijkspo–
litie, dat als het ware over meer
regio's verdeeld moet worden. Die
mensen worden gedwongen om
binnen pakweg tien dagen te kiezen
voor een regio. Ik vind dat niet
geheel zorgvuldig omgaan met de
mensen en de daarachter liggende
belangen. Ik verzoek de bewinds–
lieden, toch nog eens te bezien of
die termijn niet iets ruimer gesteld
kan worden. De termijnen verliepen
op 1 5 juni - gisteren - terwijl men
eerst op 4 juni jl. in de gelegenheid

werd gesteld om überhaupt tot een
keuze te komen.

Voorzitter! Ik zal verder niet ingaan
op de commentaren van de bewinds–
lieden op artikelen. Daarvoor is de
schriftelijke behandeling een
geschikte gelegenheid. Ik heb nog
een ander punt. Het gaat over iets
waar ik eigenlijk van geschrokken
ben. Ik wil dat dolgraag aan de
bewindslieden voorleggen. Het is mij
gebleken dat men, in het kader van
de Wet op de politieregisters, er in
regiobesprekingen eigenlijk nu al van
uitgaat dat de burgemeesters niet
meer kunnen beschikken over de
politierapporten. Zij kunnen niet
meer ingelicht worden over datgene
wat daar feitelijk in staat over
personen en over de situaties van die
personen. Op zichzelf is al dat al
vreselijk, maar dit wordt natuurlijk nu
opgevat in het licht van de ontwik–
keling van de nieuwe Politiewet. Wij
hebben zojuist veel aandacht
besteed aan de positie van de burge–
meesters. Ik denk dat die ontwik–
keling, als die waar zou zijn, niet kan.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Ik dank de bewindslieden voor de
verstrekte informatie. Voor zover de
antwoorden van de bewindslieden
betrekking hadden op de hoofdlijnen
van het voorstel voor de Politiewet,
heb ik tegen die antwoorden geen
grote bezwaren. In mijn inbreng in
het voorlopig verslag zal ik nog wel
op enkele concrete punten ingaan.
Dat lijkt mij ook de juiste plaats.

Ik wil wel de opmerking nu al
gemaakt hebben dat wij er, naar mijn
overtuiging, bij dit hoofdlijnendebat
nog niet in geslaagd zijn om de
juiste, meest gewenste aanpak te
vinden. Wij zulien ons nader moeten
beraden over de vraag, hoe een
hoofdlijnendebat kort en flitsend kan
zijn met vooral politieke oordelen,
zowel van de kant van de Kamer als
van de kant van de regering. Een van
de punten die daarbij misschien
aandacht verdient, is dat een grote
afstand in de tijd tussen de termijn
van de Kamer en die van de regering
niet erg aanmoedigt tot een dergelijk
kort, flitsend debat.

D

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik prijs de heer Schutte voor zijn
korte en flitsende bijdrage aan dit

debat en ik dank de bewindslieden
voor hun antwoorden.

Ik zal niet verder ingaan op de
vraag hoe het nu met de sterkte, de
"meersterkte" of de "veelsterkte" zit.
ik blijf van mening dat wij, wat dat
betreft, in Nederland toch wel met
een structurele ondercapaciteit bij de
politie zitten. Van daaruit ontstaat
natuurlijk de spanning. Hoe kun je
met te weinig mensen een behoor–
lijke basispolitiezorg in de
gemeenten verzorgen en gelijktijdig
de bovenregionale zware criminaliteit
effectief bestrijden? Die spanning
kan niet ontkend worden. Ik kijk de
oud-burgemeester van Nijmegen
maar eens aan. In Nijmegen en in
veel andere steden in Nederland is
die spanning dagehjks zichtbaar en
voelbaar.

Voorzitter! Ook ik vind dat het
experiment van dit debat in hoofd–
lijnen tot nu toe eigenlijk een beetje
mislukt is. Dat komt ook wel doordat
wij al eerder een debat op hoofd–
lijnen hebben gehad over de vraag of
er gereorganiseerd moest worden. Ik
had echter gehoopt dat wij hier iets
meer discussie hadden gevoerd over
de essentiële hoofdpunten in deze
wet: de relatie tussen beheer en
gezag of de relatie tussen beheer en
bestuur, en misschien nog andere
begrippen die daarmee samen–
hangen. Ik vind het jammer dat dit
niet gebeurd is.

De kern van de zaak ligt misschien
in een zinsnede die de minister van
Justitie gebruikt heeft. Ik hoop dat ik
hem juist citeer: de regering heeft er
niet voor gekozen om een exclusieve
bestuursverantwoordelijkheid bij het
college te leggen. Dan is de
kernvraag: waarom niet? Wat zijn de
achtergronden daarvan? Hangt dat
samen met het beeld, dat zeker in
het verleden geheerst heeft, dat je
de politietaak, die zo essentieel is,
niet in handen van bijvoorbeeld de
gemeenteraad geeft maar in de
persoon van de benoemde burge–
meesters, met alle overwegingen die
daarmee samenhangen? Is dat de
achtergrond? Als dat niet zo is, dan
is het mij tot op heden niet geheel
duidelijk waarom die weg gekozen is.
Bij de schriftelijke behandeling kom
ik daarop vragenderwijs uitgebreid
op terug. Hetzelfde geldt voor de
positie van het openbaar ministerie.
Ik heb het antwoord van de minister
van Justitie op dat punt eigenlijk niet
begrepen. Hij heeft gezegd, dat het
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woord "vetorecht" een ongelukkig
woord is. Ik wil dat ook wel terug–
nemen. "In overeenstemming met"
geeft een zware positie aan de
hoofdofficier van justitie. De vraag is
of dat in alle onderdelen van die
bestuurlijke taken wenselijk en
noodzakelijk is. Ik kan mij dat bij
sommige wel voorstellen. Moet dit
niet worden gemodificeerd? Ik weet
het antwoord niet. Ik had gehoopt
daarover iets meer te horen.

Ik neem het in het algemeen graag
voor de heer Kohnstamm op, als dat
nodig is. Meestal kan hij het zelf wel.
Ik zou toch tegen de minister van
Binnenlandse Zaken willen zeggen,
dat ik vind, dat van haar kant - en
ook wel eens van de kant van de
minister van Justitie - nogal overge–
voelig wordt gereageerd op het
moment, dat een zekere machtsstrijd
tussen het openbaar bestuur en het
openbaar ministerie of de stammen–
oorlog tussen de ministeries aan de
orde wordt gesteld. Ik begrijp dat
niet. Wij accepteren hier in
Nederland, dat er twee ministers zijn
die over de politie gaan. Dat willen
wij ook met elkaar. Er is niemand die
een pleidooi houdt voor of het een of
het ander. Als die keuze wordt
gemaakt, dan zit die spanning erin.
De enige vraag is hoe je ordentelijk
met die spanning omgaat. Hoe regel
je de conflictstof, die daar toch in
verborgen zit, op een ordentelijke
manier in de wetgeving? Daarover
behoort de discussie voornamelijk te
gaan.

Een opmerking van de minister van
Binnenlandse Zaken intrigeerde mij,
toen zij sprak over het bestuur en het
dagelijks bestuur en de voorzitter
daarvan. Zij zei, dat zij het wenselijk
vond, dat die bij wet werd aange–
wezen vanwege de continuïteit en de
onafhankelijkheid. Mij is niet
duidehjk, wat zij bedoelde met die
onafhankelijkheid. Onafhankelijk van
wie?

Over de financiële kant van de
zaak zullen wij nog wel een
mondeling overleg voeren, zodat het
regeringsstandpunt over het rapport
van de commissie-Peschar binnen is.
Dat is na de zomer. Ik zal het daarop
in de commissie aansturen.

Wat de motie-Van der
Heijden/Stoffelen betreft, merk ik
op, dat ik die inhoudelijk zeer
interessant vind. Alleen al om proce–
durele redenen kan ik daar niet voor
stemmen, omdat ik die niet kan

plaatsen in de systematiek van het
behandelen van een wetsvoorstel,
met amendementen.

D

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Onze hartelijke dank
voor de antwoorden, die over het
algemeen buitengewoon verhel–
derend waren.

Deze behandeling in hoofdlijnen
heeft in ieder geval een nadeel en
een voordeel. Het nadeel is, dat het
debat zo kort is, dat een echte
discussie zeer lastig uit de verf komt.
Ik ben dat met collega Dijkstal eens.
Het voordeel is, dat het voor de
Kamer de enige mogelijkheid is om
in een situatie, waarin de ontwik–
keling in de praktijk doorgaat, de
reorganisatie zich steeds verder
ontwikkelt, een helder signaal af te
geven aan de regering en aan de
samenleving. De Kamer geeft aan,
wat zij er in deze fase van vindt. Het
Reglement van orde verbiedt, zolang
geen inbrengdatum voor het
voorlopig verslag en dergelijke is
vastgesteld, met amendementen te
komen. De enige mogelijkheid om
uiting te geven aan enig gevoelen, is
het indienen van een motie. Dat is
ook in het Schengendebat gebeurd.

Ik begin het steeds meer te
betreuren, dat in alle discussies
gedaan wordt alsof er eigenlijk al
een wet is en de Kamer nog bezig is
met de vorm van interpretatie van
die wet. Dat is niet het geval. Er ligt
een voorstel en de Kamer is bezig
met een eerste voorbeschouwing van
de verschillende artikelen. Evenzo
stoort het mij in het algemeen, dat
het erop lijkt, dat het primair gaat
over de verdeling van macht, gezag,
beheer, terwijl wij allen weten, dat
wij met z'n allen een poging doen
om via deze methodiek onveiligheid
te bestrijden. Wij zijn bezig om
verspilling van tijd, energie, versplin–
tering en bureaucratie tegen te gaan,
mensen van achter hun bureau
vandaan te halen en politiemensen
meer op straat te laten werken. En af
en toe iijkt het erop dat sommigen
bezig zijn, nieuwe koninkrijkjes te
vormen. Dat is heel begrijpelijk, maar
niettemin...

Steeds meer zal blijken dat de
Kamer bij beleidsdebatten bepaalde
prioriteiten wil stellen. De minister
van Verkeer en Waterstaat heeft
eergisteren bij de bespreking van het

meerjarenplan Verkeersveiligheid -
namens het kabinet, naar ik mag
aannemen - gesproken over een
pijnpunt, namelijk de politieregio's
en de specifieke verantwoorde–
lijkheid van de verkeersdiensten
binnen de politieregio's. Zij is daar
bezorgd over en zij vraagt de HID's,
er bij de regionale organen voor de
verkeersveiligheid op aan te dringen
dat de zorg daarvoor alsnog in orde
komt. Is dat de systematiek? Zo niet,
op welke wijze kan de Kamer dan bij
het vaststellen van de beleidspriori–
teiten van te voren en niet achteraf
bevorderen dat dit invloed heeft?

Wij hebben verder nog opmer–
kingen over de hoofdofficier van
justitie gemaakt om aan te geven dat
wij er bij de "echte" behandeling
nader op terug zullen komen.

Tot slot een korte bespreking van
twee moties. De essentie van de
reorganisatie is voor ons: alle
korpsen verdwijnen, er komt één
soort politie, regionaal ingedeeld. In
feite komt er zoveel mogelijk lokale
politie. Wat houdt dit in? Zo'n 70%
tot 80% van al het politiewerk
bestaat uit lokale pohtiezorg, basis–
politiezorg, zorg voor de veiligheid
van mensen in hun eigen buurt, hun
eigen woon–, werk– en leefmilieu.
Dat is lokaal en dat moet ook zo
blijven. Wat dat betreft kun je
zeggen dat de zeggenschap over
alles wat er gebeurt bij de burge–
meester moet blijven berusten, zij
het natuurlijk ingekaderd in het grote
geheel. In dat opzicht verandert er
niets. En in de motie hierover
proberen wij eigenlijk drie dingen
vast te leggen, namelijk dat lokale
politiezorg inderdaad een verant–
woordelijkheid van het lokale bestuur
is, dat dit lokale zeggenschap vergt
en dat het regiobestuur, het lokale
bestuur z'n verantwoordelijkheid
waar moet kunnen maken. De
tweede motie laat ik spoedshalve
maar voor zichzelf spreken.

Voorzitter! Ter afronding meld ik
nog slechts dat wij graag zullen
meewerken aan een verantwoorde
behandeling van het wetsvoorstel,
waarbij tegelijkertijd de grootst
mogelijke spoed betracht wordt.
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Stoffelen

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:
- dat in het op 27 maart 1992 bij de
Kamer ingediende wetsvoorstel voor
een nieuwe Politiewet (22562)
slechts is voorzien in een procedure
voor de beslissing in een geschil
tussen de korpsbeheerder en de
hoofdofficier van justitie, alsmede
ingeval van een geschil tussen een
van hen en het regionale college;
- dat in het wetsvoorstel niet is
voorzien in een procedure ter
beslechting van een geschil tussen
een gemeentebestuur en het
regionale college;
- dat een overeenkomstige
voorziening geboden is ten aanzien
van die besluiten van het regionale
college waarvan het gemeentebe–
stuur oordeelt dat daardoor de lokale
verantwoordelijkheid voor de basis–
politiezorg niet kan worden
gedragen;

verzoekt de regering het
wetsvoorstel in deze zin alsnog aan
te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door de leden Stoffelen
en Van der Heijden. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 6 (22562).

D

De heer Kohnstamm (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
beide bewindslieden voor hun
uiteenzetting in eerste termijn.
Kortheidshalve pik ik alleen dat punt
eruit dat voor mij, ook blijkens mijn
eerste termijn, echt het hoofdpunt is.

De minister van Binnenlandse
Zaken - en ik prijs dat in haar - heeft
een zin geuit die ik voor mij als
hoofdlijn in de rest van de schrifte–
lijke voorbereiding zal nemen. Die zin
luidt: "De democratische controle is
aan de magere kant Het zou een lief
ding zijn geweest als wij betere
constructies hadden gevonden." Mijn
oordeel tot nu toe is dat het te
mager is. Ik heb dat in mijn eerste

termijn duidelijk gemaakt. Linksom
of rechtsom, wij zullen vanuit de
verantwoordelijkheid zoals ik haar
voel, alles moeten doen, nu het de
bewindslieden niet is gelukt om een
sluitender geheel te vinden, om voor
de democratische controle alsnog
een betere oplossing te vinden. Ik
heb in eerste termijn daarvoor een
aantal suggesties gedaan, bijvoor–
beeld door de delegatiebepaling,
artikel 36, een meer verplichtend
karakter te geven. Ik stel vast dat ik
tussen de eerste termijn, verleden
week, en nu met nogal wat gemeen–
tebesturen heb gesproken. Dit ook
mede naar aanleiding van een inter–
ruptiedebat dat ik met de heer Van
der Heijden heb gehad. Die besturen
hebben allen gemeld dat tot nu toe
het betrekken van artikel 36 in de
richting van delegatie van beheer
naar lokalere eenheden, naar de
plaatselijke burgemeester, heel
weinig is gebeurd, dat zij daar
gewoon nog niet mee bezig waren.
Dat zou nu gaan komen. Bergen op
Zoom heeft eind verleden week een
motie aangenomen, waarin stond dat
ervoor gezorgd moest worden dat de
delegatiebepaling van artikel 36 ook
in die regio moest worden toegepast.
Ik denk dat daar in de komende tijd
nog een nadere invulling aan
gegeven zal worden. Ik heb ook een
ander voorbeeld gegeven, namelijk
van het verplichten van het cyclische
karakter van de totstandkoming van
de politiebeleidsplannen als twee
mogelijkheden. De schriftelijke
voorbereiding gaat wat mij betreft
beginnen met die opdracht voor
ogen, om te zien of er meerderheden
te creëren zijn of nieuwe ideeën te
bedenken zijn voor het dichten van
dat democratische gat. Geen
bevoegdheden uit handen geven,
zonder dat er een direct gekozen
orgaan beïnvloedingsmogelijkheden
heeft of controle kan uitoefenen.
Lukt het ons niet om dat gat verder
te dichten, dan zal mijn fractie nog
serieus moeten overwegen of zij
uiteindelijk niet tegen het
wetsvoorstel moet stemmen, omdat
dan inderdaad bevoegdheden aan
relevante nieuwe functionarissen uit
handen worden gegeven, zonder die
democratische controle. En dat zou
wat ons betreft onaanvaardbaar zijn.

De voorzitter: De leden Van der
Heijden en Stoffelen hebben hun
motie op stuk nr. 4 gewijzigd in die

zin dat zij thans luidt

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:
- dat in het wetsvoorstel niet is
vastgelegd wat tot de lokale
politiezorg moet worden gerekend;
- dat de lokale politiezorg een
integrerend onderdeel uitmaakt van
de taken en verantwoordelijkheden
van het lokaal bestuur en meer in het
bijzonder van het bestuurlijk preven–
tiebeleid;
- dat aan deze verantwoordelijkheid
in de wet uitwerking dient te worden
gegeven, tevens inhoudend een
opdracht aan het regionale college
en aan de korpsbeheerder er zorg
voor te dragen dat het lokale bestuur
zijn verantwoordelijkheid waar kan
maken;
- dat derhalve de wet er in moet
voorzien dat de burgemeester vanuit
het gezag over de politie voor wat
betreft de handhaving van de
openbare orde en de lokale
politiezorg in het algemeen, zoals in
het lokale beleidsplan is weerge–
geven, zeggenschap heeft over het
territoriale onderdeel, dat in zijn
gemeente dienst doet, alsmede over
de lokaal ter beschikking te stellen
middelen;

verzoekt de regering het
wetsvoorstel in deze zin alsnog aan
te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij–
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (22562).

D
Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Ik zal graag kort reageren,
toegespitst op de punten die in
tweede termijn naar voren zijn
gebracht. Ik zal mij daarbij met name
richten op de beide moties die zijn
ingediend.

Voorzitter! De motie concentreert
zich op de regeling van de lokale
zeggenschap over het territoriale
onderdeel dat in de betrokken
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gemeente dienst doet en de lokaal
ter beschikking te stellen middelen.
De expliciete verwijzing naar artikel
36 is, als ik het goed zie, in de
uiteindelijke tekst van de motie niet
terug te vinden. Wij zullen ons graag
beraden. Het is een uitnodiging, zo
begnjp ik, om eventueel met een
nota van wijziging te komen over de
manier waarop wellicht nader vorm
kan worden gegeven aan deze lokale
zeggenschap binnen de kaders van
de eenheid van het regionale politie–
korps. Ik geloof dat dit, afgaande ook
op wat door de heren Van der
Heijden en Stoffelen bij eerdere
gelegenheden is gezegd, ook voor
hen een ijkpunt is. Dat is het zeker
ook voor ons.

De heer Dijkstal (VVD): Dat moet ik
dus zo verstaan, mijnheer de
voorzitter, dat de regering - zij wil
zich immers beraden, wat ik op
zichzelf natuurlijk begrijp - nog geen
advies kan geven over wat wij met
die motie zouden moeten doen?

Minister Hirsch Ballin: Kijk, ik kan
het ook wat positiever formuleren.
De motie verzoekt de regering het
wetsvoorstel aan te vullen op een
bepaalde manier en rekening te
houden met de overwegingen die
daarin naar voren worden gebracht.
Ik denk dat uit onze antwoorden in
eerste termijn duidelijk is geworden
dat, uitgaande van de eenheid van
de regionale politiekorpsen, de
achterliggende gedachte van deze
motie ons sympathiek is. Wij zullen
dus graag zoeken naar een
mogelijkheid om adequaat vorm te
geven aan de in deze motie
verwoorde gedachte. Misschien
klinkt dat een stuk positiever dan het
beraden, dat de heer Dijkstal
kennelijk als wat erg afstandelijk
interpreteerde. De gedachte
hierachter is ons sympathiek en wij
zullen ons er dus graag toe zetten
om een gepaste vorm van een
reactie in het wetgevingsproces op
deze motie te vinden.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Wij kennen de minister als een vrien–
delijk mens; het verbaast mij dus
helemaal niet dat hij zo vriendelijk is.
Maar het probleem waar ik mee zit,
is de zorgvuldigheid waarmee wij op
dit terrein opereren. Volgens mij is
het enige wat de regering kan doen,
het volgende. Zij kan of zeggen: wij

zijn het volstrekt eens met wat erin
staat en komen met een nota van
wijziging. Of zij kan zeggen: wij zijn
het er niet mee eens, en dan is het
verder weer aan de Kamer om dit in
de vorm van een amendement vorm
te geven. Dat zijn volgens mij de
enige twee modaliteiten. Dat de
minister het wel aardig vindt en wel
mee wil nemen, dat begrijp ik op
zichzelf wel, maar daar schieten wij
niets mee op.

Minister Hirsch Ballin Nu, het ging
mij er niet om, aardig te zijn. Ik
dacht dat niet alleen uit mijn reactie
nu, kort en bondig, op de motie die
voorligt, maar ook uit onze beide
betogen in eerste termijn, duidelijk is
geworden hoe sympathiek ons de
achterliggende gedachten zijn.
Wanneer de reactie in het wetge–
vingsproces door de Kamer niet
toereikend zou worden gevonden,
dan ligt uiteraard de mogelijkheid
open van amendering.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Zou ik de minister het
volgende mogen vragen, nu hij de
motie van enige sympathie heeft
voorzien. Het komt misschien door
het late uur, maar ik blijf het moeilijk
vinden om mij een voorstelling te
maken van datgene wat afwijkt in de
motie ten opzichte van datgene wat
al in de wet is neergelegd. Als de
minister zegt dat het sympathiek is,
dan neem ik aan dat hij een verschil
ontwaart tussen datgene wat in de
wettekst is neergelegd en in de
memorie van toelichting, en datgene
wat in het dictum staat. Zou ik de
minister dan mogen vragen om mij
zo mogelijk uit te leggen wat de
verschillen zijn tussen het dictum en
het wetsontwerp dat nu voorligt en
de toelichting?

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
denk dat daarbij kan helpen een
vergelijking tussen de gewijzigde
motie die op stuk nr. 5 te vinden is,
en de oorspronkelijke tekst van de
motie op stuk nr. 4. Daaruit blijkt
namelijk dat de indieners van de
motie kennelijk voor ogen stond, dat
er een behoefte bestaat aan een
nadere invulling, daar waar artikel 36
uitwerking openlaat. Wanneer wij het
standpunt hebben ingenomen,
blijkens het wetsvoorstel dat hier
voorligt, dat er ruimte moet zijn voor
uitwerking, en als vervolgens vanuit

de Kamer de behoefte blijkt te
bestaan om te komen tot een nadere
toespitsing, aanvulling of iets derge–
lijks, dan past daarbij het type
reactie dat ik zoëven heb gegeven op
het verschijnsel dat hier een motie is
ingediend vanuit uw Kamer.

Voorzitter! De heer Van der
Heijden heeft nog gevraagd of er
niet een wat erg korte termijn is
gelaten aan de ambtenaren van het
korps rijkspolitie voor het maken van
een keuze ten aanzien van hun
toekomstige bestemming in het
nieuwe Nederlandse politiebestel. Ik
zou erop willen wijzen dat al in het
najaar van het vorige jaar de belang–
stellingsregistratie in gang is gezet in
de vorm van een informele peiling en
dat de betrokken medewerkers
uiteraard zijn geïnformeerd dat dit
gevolgd zou worden door een
formele belangstellingsregistratie die
al een tijd geleden in het vooruitzicht
was gesteld en waarvan nu spoedig
het einde van de daarvoor aange–
geven termijn is aangegeven. Dat
betekent niet dat degene die om
verklaarbare redenen enigszins in
verzuim is met de formalisering van
de belangstellingsregistratie ambte–
narenrechtelijk wordt onthoofd. Daar
is geen sprake van. Maar uiteraard
moet er een moment komen waarop
de informele belangstellingsregis–
tratie door een formele wordt
gevolgd. Nu is aan de betrokken
medewerkers gevraagd om mee te
werken aan die formele belangstel–
lingsregistratie.

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! Als de minister bedoelt,
dat iedereen die met de reorgani–
satie van politie te maken heeft, had
kunnen zien aankomen dat ook voor
hem een keer de consequenties
zouden komen, dan heeft hij gelijk.
Maar de aankondigingen voor de
belangstellingsregistratie zijn keer op
keer niet gehaald en de termijnen
daarvoor zijn niet ingevuld totdat
men ze op het laatste moment, op 4
juni, is gaan rondsturen. De mensen
die een keuze moeten maken, willen
dat graag met hun collega's
overleggen. Zij willen goed
overwegen wat er aan de hand is.
Dat doe je niet op basis van een
vaag voorstel maar op basis van een
concreet, nu in te vullen formulier.
Wetend, dat wij absoluut in april niet
klaar zijn, doe ik een beroep op de
minister om die mensen niet te
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dwingen om binnen tien dagen
daarop antwoord te geven.

Minister Hirsch Ballin Ik bedoelde
uiteraard meer dan de vage
boodschap dat er een moment van
kiezen zal moeten komen. In het
vorige najaar is de medewerkers van
het korps rijkspolitie duidelijk
gemaakt dat er zo'n belangstellings–
registratie plaatsvindt. Die is toen
eigenlijk informeel al in gang gezet.
Er was al eerder een termijn voorzien
van april. Die is toen uitgesteld.
Kortom, het zijn geen onverhoedse
boodschappen maar dat neemt niet
weg dat ik de heer Van der Heijden
graag toezeg dat de termijn
waarover nu een rondschrijven is
gezonden, volgend op de eerdere
aankondigingen, met souplesse zal
worden gehanteerd om ongelukkige
ervaringen van betrokken
medewerkers te voorkomen.

Ik wil mij graag nader verdiepen in
de kwesties van de politieregisters,
ook om na te gaan waar precies de
behoeften liggen van de burge–
meesters in het nieuwe politiebestel.
Ik geloof niet dat het zin heeft om te
proberen op dit punt tot een
afgeronde beoordeling te komen.

Ik hoop dat de heer Schutte mij
niet kwaiijk zal nemen dat ik op zijn
bijdrage in tweede termijn niet met
meer woorden reageer dan hij zelf
heeft gebruikt. Ik heb de indruk dat
ik het aantal woorden dat hij heeft
gebruikt, nu reeds aan het
benaderen, zo niet aan het
overschrijden ben.

De heer Dijkstal heeft enkele
opmerkingen gemaakt over spanning
in de capaciteit van de politie. Het
zal hem niet verbazen van mij de
bevestiging te horen dat wij ons
ervan bewust zijn dat er een grote
werkdruk ligt op de politie, trouwens
op de hele keten van de rechtshand–
having in Nederland. Daar geldt een
"alle hens aan dek" in de best
mogelijke organisatiestructuren.
Daarop is onze inspanning gericht.

Ik kom nu toe aan de kwestie van
het OM en de verhouding van de
hoofdofficier van justitie tot de
burgemeester. Ik heb niet het gevoel
dat ik nog veel kan toevoegen aan de
argumenten die door collega Dales
en mij in eerste termijn zijn gebruikt
op dit punt. Mocht er behoefte
bestaan op de specifieke wettelijke
bepalingen nader in te gaan, zal dat
ongetwijfeld kunnen gebeuren in de

verdere schriftelijke voorbereiding.
De heer Dijkstal heeft een betoog

gehouden over de verhouding tussen
ons beider departementen. Daarbij
klonk het haast alsof hij vroeg,
waarom wij zo gevoelig reageren als
hij veronderstelt dat die stammens–
trijd bestaat, dat is toch juist goed?
Ik zou mij willen aansluiten bij de
feitelijke reactie daarop van de heer
Stoffelen, namelijk dat het niet gaat
om verdeling van macht maar om de
kwaliteit van het politiewerk. Die is
voor ons maatgevend!

De heer Stoffelen heeft gesproken
over de kwestie van verkeer. Het
gaat daarbij niet om de taken van de
Algemene verkeersdienst maar om
de verkeerszorg die nu in gespeciali–
seerde groepen in de districten van
het korps rijkspolitie is onderge–
bracht en uiteraard ook in verkeers–
specialismen binnen de korpsen van
de gemeentepolitie. Uiteraard moet
daaraan binnen de totale inrichting
van de politiekorpsen aandacht
worden besteed. Is het denkbaar dat
voor dit doel of voor andere
doeleinden vooraf beïnvloeding zal
plaatsvinden, zo werd gevraagd. Dat
zou ik mij inderdaad kunnen
voorstellen in de relatie tussen ons
en de Kamer in het kader van het
toekomstige politiebestel.

De heer Stoffelen heeft samen
met de heer Van der Heijden een
motie ingediend op stuk nr. 6. Het
ging daarbij om de voorziening die
geboden zou zijn ten aanzien van die
besluiten van het regionale college,
waarvan het gemeentebestuur zou
oordelen dat daar de lokale verant–
woordelijkheid voor de basispoli–
tiezorg niet kan worden gedragen.
Hij heeft het vermoedelijk over ook
naar zijn inzicht zeldzame situaties
van buitengewone spanning. Dan
moeten wij er natuurlijk desalniet–
temin rekening mee houden, dat niet
de totale vaststelling van plan en
uitvoering van de politietaak in de
regio wordt opgehouden door
beroepsprocedures Ik denk dat
wanneer er zo'n voorziening zou
worden gecreëerd, onder meer de
vraag van belang is, of die zodanig
vorm gegeven kan worden dat er
geen impasse ontstaat in de feitelijke
inrichting van het politiewerk. Ik wil
daar graag samen met mijn collega
over denken en bekijken, hoe een
voorziening voor dit soort uitzonder–
lijke situaties vorm zou kunnen
krijgen. Ik kan op dit moment niet

beoordelen tot welk resultaat dat
denken zal leiden, daarvoor is de
gedachte toch iets te vers voor ons.
Wij laten dat uiteraard graag op ons
inwerken.

De heer Kohnstamm heeft een
betoog gehouden, waarvan ik
aanneem dat, voor zover het nodig is
na hetgeen in eerste termijn is
gezegd, mijn collega daarop zal
reageren.

D
Minister Dales Voorzitter! Ik geloof
niet dat ik nog zoveel te doen heb. Ik
heb nog te melden dat met
betrekking tot de overdracht om
waarde of om niet, zoals dat eerder
aangegeven is, gedacht wordt aan
een termijn van enkele weken.

Ik wil nog iets zeggen over de
gesignaleerde gevoeligheid bij het
iedere keer weer hameren op de
haat-liefdeverhouding, of welk ander
fraais dan ook, die tussen ons zou
heersen. Dat gaat alleen maar net als
bij het scheenbeen: als je er
permanent tegen schopt, doet het
iedere keer iets meer zeer. Dan erger
je je iets meer, want het zijn losse
kreten. Dat er spanningen zijn en bij
tijd en wijle forse discussies, is maar
goed ook. Dat werd zoëven ook al
opgemerkt.

De heer Dijkstal had niet begrepen
wat ik bedoelde met onafhanke–
lijkheid. Het gaat natuurlijk om de
tegenstelling tot het gekozen zijn uit
het midden van een college, want
dat was de opvatting waar ik mij op
dat moment tegen uitsprak. In dat
kader ben ik inderdaad van mening
dat het gekozen zijn uit het midden
van een kring van burgemeesters
minder onafhankelijkheid waarborgt
dan de benoeming als burgemeester
van een centrumgemeente. Meer
nieuws kan ik er niet over bieden,
maar zo is het wel.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
te stemmen over beide ingediende
moties.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 1.45 uur.

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
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1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het volgende voorstel
van wet:

Invoering van een nieuwe
Algemene Bijstandswet (Invoe–
ringswet herinrichting Algemene
Bijstandswet) (22614).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de minister voor Neder–

lands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken, ten geleide van het rapport
van de Onderzoekscommissie
Besluitvorming Sint Maarten
(22300-IV, nr. 15);

acht, van de minister van Buiten–
landse Zaken, te weten:
een, ten geleide van de Overeen–
komst met Zweden inzake belas–
tingen (22643); een, ten geleide van
de Overeenkomst inzake
bescherming cultureel en natuurlijk
erfgoed van de wereld (22644,
R1436);
een, ten geleide van de verklaring
van de Regering inzake de uitslag
van het referendum van 2 juni in
Denemarken over het Verdrag inzake
de Europese Unie (22647, R1437,
nr. 4);
een, ten geleide van het Statuut en
Verdrag van de Internationale Unie
voor Telecommunicatie met Facul–
tatief Protocol (22650, R1438);
een, ten geleide van de Overeen–
komst met Venezuela inzake weder–
zijdse bescherming van investe–
ringen (22651, R1439);
een, ten geleide van de Overeen–
komst met Kaapverdië inzake weder–
zijdse bescherming van investe–
ringen (22652, R1440);
een, ten geleide van het Protocol van
overeenstemming met Benin inzake
het steunprogramma voor de eerste–
lijnsgezondheidszorg (22653);
een, ten geleide van een resolutie
inzake eenmaking van het Privaat–
recht (22654, R1441);

twee, van de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking, te weten:
een, over het ORET-programma
(21813, nr. 37);
een, over de in 1991 per land en in
totaal uitgegeven bedragen aan hulp
(22300-V, nr. 115);

een, van de staatssecretaris van
Justitie, ten geleide van het verslag
van de Algemene Raad te Kringston
van 21 mei 1992 (21501-02, nr. 63);

een, van de staatssecretarissen
van Buitenlandse Zaken en van
Justitie, ten geleide van de agenda
van het halfjaarlijkse overleg van de
Schengenbewindslieden op 19 juni
1992 (19326, nr. 55);

een, van de minister van Justitie,
over getuigenbescherming (22483,
nr. 4);

twee, van de minister van Binnen–
landse Zaken, te weten:
een, over het arbeidsvoorwaarden–
beleid 1992 (22300-VII, nr. 22);
een, over de aardbeving van 13 april
1992 (22603, nr. 2);

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over een weten–
schappelijke opleiding verplegings–
wetenschappen (22300-VIII, nr. 87);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van een overzicht van het
aantal leerlingen in de verschillende
categorieën van het speciaal
onderwijs (22300-VIII, nr. 88);

een, van de minister van Financiën,
ten geleide van de agenda voor de
Ecofin-Raad van 9 juni 1992
(21501-07, nr. 62);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, over de vrijstellingsgrens
inzake onkostenvergoedingen voor
vrijwllligers (22300-XVI, nr. 133);

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over
inwerkingtreding van de herziene
Woningwet (20066, nr. 68);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de financiële
relatie tussen de rijksoverheid en de
NS (18986, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, ten geleide van
de vervolgrapportage Economie met
open grenzen (21670, nr. 6);

twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, over de voortgang van het
huisvestingsplan voor agrarisch
onderwijs (21898, nr. 11);
een, ten geleide van het Beleidsplan
Wetenschap en Technologie
1991-1994(22625);

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, over fraudeproblematiek
(17050, nr. 153);
een, over terugdringing ziekte–
verzuim (22300-XV, nr. 82);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over de

afstoting van objecten in het beheer
van de Rijksdienst Beeldende Kunst
(21965, nr. 11);

een, van de minister en de staats–
secretaris van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, over stelselwij–
ziging ziektekostenverzekering
(22393, nr. 20);

drie, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, ten geleide van antwoorden op
vragen inzake individuele gezond–
heidszorg (19522, nr. 49);
een, over het introduceren van het
cliëntgebonden budget voor de
verstandelijk-gehandicaptenzorg
(20931, nr. 21);
een, ten geleide van de agenda van
de EG-raad van ministers van volks–
gezondheid van 15 mei 1992 te
Brussel (21501-19, nr. 5);

een, van het Presidium, over een
onderzoek naar het begrotings–
beheer (22577, nr. 16).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
een, van de minister voor Ontwik–

kelingssamenwerking, ten geleide
van de Procedurebundel Ontwikke–
lingssamenwerking;

een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
een advies over de plaats van het
Fries in het rechtsverkeer;

drie, van de minister van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van een rapport
inzake fiscale aftrekposten;
een, over verbruiksbelastingen op
brandstoffen;
een, ten geleide van het World
Development Report 1992;

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het jaarverslag 1991
van het Bureau Beheer Landbouw–
gronden.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te laten drukken en voor kennis–
geving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken
commissies;

4. de volgende adressen:
een, van J.J. Zonneveld te Cedar

Rapids (USA), met betrekking tot
afkoop rentezegels;

een, van A C.H.J. Jeursen te
Balaton Füred (Hongarije), met
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betrekking tot teruggave van
belasting;

een, van N. Bakker te Schoorl, met
betrekking tot de berekening van het
pensioenbijdrageverhaal;

een, van B.B. Doorn te Haaften,
met betrekking tot een naheffings–
aanslag in de motorrijtuigenbe–
lasting;

een, van W. Couperus te Rottum,
met betrekking tot een aanslag in de
inkomstenbelasting en premieheffing
volksverzekerïngen 1990;

een, van F.L.J. Bovet te
Rotterdam, met betrekking tot een
aanslag in de motorrijtuigenbe–
lasting;

een, van J.W. Molin te Bergen,
met betrekking tot een aanslag
premieheffing volksverzekeringen
1985;

een, van drs. J.W.M. Boels te
Essen (België), met betrekking tot
een verzoek om rentevergoeding;

een, van de heer en mevrouw
Quasten te Soest, met betrekking tot
kwijtschelding van aanslagen in de
inkomstenbelasting, de premie–
heffing volksverzekeringen en de
omzetbelasting;

een, van mevrouw G.J. op den
Camp-Zegers te Simpelveld, met
betrekking tot een WUBO-uitkering.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

5. de volgende brieven:
een, van J.F. Nieland, ten geleide

van een open brief inzake een
mondiale catastrofe;

een, van de Assemblèe van de
Westeuropese Unie, ten geleide van
notulen.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage;

6. de volgende brieven e.a.:
een, van de SNS, ten geleide van

het jaarverslag 1991;
een, van de Stichting Red ons

rivierlandschap, ten geleide van een
persbericht inzake de conferentie in
Rio de Janeiro;

een, van de JOVD, over een
zomercongres;

een, van de afdeling Beleidsont–
wikkeling van het ministerie van
Justitie, ten geleide van een circu–
laire inzake penitentiaire inrich–
tingen;

een, van het Spoorwegpensioen–

fonds, ten geleide van het
jaarverslag 1991;
een, van de Stichting Consument en
Veiligheid, ten geleide van de
uitgave Safe-druk.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage
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IMoten

Noot 1 (zieblz. 5418)

De Commissie voor het onderzoek
van de geloofsbrieven heeft de eer
het volgende te rapporteren.

In handen van de commissie is
gesteld, behalve de geloofsbrieven
van de heer D. Ramlal te
's-Gravenhage, de volgende missive
van de voorzitter van het Centraal
Stembureau voor de verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal:

een, d.d. 1 juni 1992, ten geleide
van afschrift van zijn besluit van 1
juni 1992, waarbij in de vacature
ontstaan door het ontslag van de
heer H. J. Schartman te Stad
Delden, wordt benoemd verklaard tot
lid van de Tweede Kamer der Staten–
Generaal de heer D. Ramlal te
's-Gravenhage, tevens houdende
mededeling, dat deze hem heeft
bericht dat hij zijn benoeming
aanneemt.

Volgens het in handen van de
commissie gestelde besluit van de
voorzitter van het Centraal
Stembureau van 1 juni 1992 is
genoemde benoemd verklaard tot lid
van de Kamer met inachtneming van
de volgorde, vastgesteld overeen–
komstig artikel N 19 van de Kieswet.
Deze rangschikking is opgenomen in
het besluit van het Centraal
Stembureau, voorkomende in het
bijvoegsel van de Nederlandse
Staatscourant van 2 oktober 1989.
Het is onze commissie gebleken, dat
ten aanzien van hem die door het
Centraal Stembureau tot lid der
Kamer benoemd verklaard is, die
verklaring terecht is geschied.

Uit de bij de geloofsbrief
gevoegde stukken blijkt, dat hij de
vereiste leeftijd heeft bereikt. Voorts
bhjkt uit een verklanng van de
benoemde, dat hij geen betrekkingen
bekleedt welke onverenigbaar zijn
met het lidmaatschap der Kamer,
terwijl aan de commissie ten aanzien
van hem niet is gebleken van enige
omstandigheid welke zijn Nederlan–
derschap in twijfel zou moeten doen
trekken, noch van enige omstan–
digheid ten gevolge waarvan hij op
grond van artikel 56 der Grondwet
van het kiesrecht ontzet zou zijn.

De commissie stelt derhalve voor
als lid der Kamer toe te laten, nadat
hij de bij de wet van 27 februari
1992, Stb. 120, voorgeschreven
eden zal hebben afgelegd, de heer
D. Ramlal te 's-Gravenhage.

J. van Houwelingen, geboren 8
december 1937
Mr. P. R. Stoffelen, geboren 14
september 1939
Mr. M. van Traa, geboren 18 mei
1945
Ir. P. K. ter Veer, geboren 22
december 1944

allen lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

B. verstaan
dat deze aanwijzing geldt tot het

bijeenkomen, na gehouden verkie–
zingen, van één der Kamers of van
beide Kamers in nieuwe samen–
stelling, met dien verstande dat de
aangewezenen in functie blijven
totdat in hun opvolging is voorzien.

's-Gravenhage, 5 juni 1992
De Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal,
Mr. H. D. Tjeenk Willink

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,
W. J. Deetman

Noot2 (zie blz. 5418)

De Voorzitters van de Eerste en van
de Tweede Kamer der Staten–
Generaal;

gelet op de slotresolutie inzake de
oprichting van de Parlementaire
CVSE-Assemblée, aangenomen te
Madrid op 3 april 1991;

gezien de hun door de Eerste en
de Tweede Kamer verleende
machtiging met betrekklng tot het
aanwijzen van de Nederlandse leden
van de CVSE-Assemblée;

A. wijzen aan
- tot leden van de

CVSE-Assemblée:
mevrouw Drs. M. T. Mastik–

Sonneveldt, geboren 2 januari 1950
de heren J. W. Verbeek, geboren 29
juli 1934
Drs. R. Zijlstra, geboren 19 april
1927

leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal

de heren Drs. W. J. Deetman,
geboren 3 april 1945

Noot 3 (zie blz. 5424)

BIJVOEGSEL

Schriftelijke antwoorden van de
staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen op vragen, gesteld in de eerste
termijn van de behandeling van het
wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet
op het basisonderwijs, de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs,
de Wet op het leerlingwezen en de Wet op de
onderwijsverzorging in verband met onder meer
de invoering van de mogelijkheid van
bestuursaanstelling, het decentraal
georganiseerd overleg, de invoering van de
mogelijkheid van centrale diensten en de
uitbreiding van de bevoegdheden van de
commissie van beroep (regelingen i.v.m.
invoering PBS) (22 467)

1. Algemeen
Bij de plenaire behandeling van

het wetsvoorstel is afgesproken dat
ik een aantal vragen van meer
technische aard schriftelijk zou
beantwoorden, als onderdeel van

mijn antwoord in eerste termijn. Dit
stuk geeft daaraan uitvoering. Het
stuk volgt de volgorde van de onder–
werpen in de schriftelijke stukken
met betrekking tot het onderhavige
wetsvoorstel.
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2. Bestuursaanstelling
Onderlinge uitwisselbaarheid tussen
WBO en ISOVSO t.a.v. personeel
uitgesloten. De heer Hermes (CDA)
vroeg of er bij de bestuursaanstelling
ook uitwisselbaarheid tussen de
sectoren basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en speciaal onderwijs
mogelijk is. Door de wettelijke
regeling van de bestuursaanstelling,
die in de afzonderlijke onderwijs–
wetten (WBO, WVO en ISOVSO)
wordt verankerd, is uitwisselbaarheid
tussen deze sectoren niet mogelijk.

3. Decentraal georganiseerd
overleg

De heer Schutte (GPV) vroeg of
wel voldoende recht was gedaan aan
de behoefte bij schoolbesturen om
per richting met de door die school–
besturen representatief geachte
organisaties te spreken.

In de regelingen omtrent het DGO
is afgesproken dat de mogelijkheid
bestaat om af te wijken van de
algemene regel dat het overleg
wordt gevoerd met de vier landelijke
centrales van overheids– en onder–
wijspersoneel. In dat geval kan het
overleg worden gevoerd met de op
decentraal niveau representatief
geachte organisaties. Voorwaarde
om van deze afwijkingsmogelijkheid
gebruik te kunnen maken is wel dat
twee/derde van het personeel
daarmee instemt. Deze mogelijkheid
zal worden vastgelegd in het Rechts–
positiebesluit onderwijspersoneel.

Door mevrouw Netelenbos (PvdA) is
gevraagd of er enig inzicht bestaat in
de beleidslast die voortvloeit uit het
DGO.

Er is in het overleg over het FBS
een algemene afspraak gemaakt met
de besturenorganisaties die uitgaat
van de kostendekkendheid van de
bekostiging. Het FBS zal op het punt
van de beleidslast een verschuiving
te zien geven van uitvoering van
regelgeving naar beleidsontwik–
keling. Het is niet op voorhand
duidelijk dat het FBS in zijn totaliteit
voor schoolbesturen tot een
verzwaring van de beleidslast zal
leiden. In het bekostigingsoverieg
dat met besturenorganisaties wordt
gevoerd, hebben deze organisaties
de gelegenheid dit ter sprake te
brengen. Van belang daarbij is, zoals
gezegd, het totaalbeeld. Uit zulk
overleg zullen de noodzakelijke
consequenties worden getrokken. Op
voorhand is ten behoeve van het
voeren van DGO een bedrag van f 3
mln. beschikbaar gesteld ten
behoeve van besturen– en perso–

neelsorganisaties. Een concreet
beeld van de beleidslast die voort–
vloeit uit het DGO is nu nog niet te
geven. Dat zal mede afhangen van
de mate waarin men overgaat tot
clustering en de mate waarin gebruik
zal worden gemaakt van de
mogelijkheid om bij modellen aan te
sluiten.

4. Geschillencommissie decen–
traal georganiseerd overleg

De heren Van der Vlies (SGP) en
Schutte (GPV) vroegen of in gevallen
dat schoolbesturen gebruik hadden
gemaakt van de mogelijkheid van
een afwijkende samenstelling van
het DGO, er wel was voorzien in de
mogelijkheid van een op deze
samenstelling afgestemde geschil–
lenregeling. In principe kunnen deze
schoolbesturen een eigen geschillen–
commissie instellen. Aan de zijde
van de personeelsorganisaties zullen
in deze geschillencommissie dan ook
moeten worden aangewezen een lid
en een plaatsvervangend lid van de
in het DGO representatief geachte
personeelsorganisatie. Wellicht kan
de voorwaarde dat bij een geschil–
lencommissie ten minste 50 scholen
moeten zijn aangesloten, nog een
drempel opwerpen voor deze
constructie. Genoemd minimum–
aantal kan echter door de minister in
specifieke gevallen lager worden
gesteld.

5. Relatie DGO-WMO
De heer Van der Vlies (SGP) vroeg

of er grenzen zijn aan de delegatie–
mogelijkheid van DGO aan het
personeelsdeel van de medezeggen–
schapsraad.

Hij vroeg of het bij wijze van
spreken mogelijk was het gehele
overleg over te hevelen naar het
personeelsdeel van de medezeggen–
schapsraad. Ook vroeg de heer Van
der Vlies of het de bedoeling is dat
het DGO zelf bepaalt welke
bevoegdheden op welk niveau
worden geregeld. In theorie is het
inderdaad mogelijk dat het DGO het
overleg geheel overlaat aan het
schoolniveau. Het DGO bepaalt zelf
de grenzen van de delegatle en de
voorwaarden waaronder die
delegatie plaats vindt. Uiteraard kan
het DGO alleen zaken delegeren ten
aanzien waarvan het DGO bevoegd
is, derhalve alleen arbeidsvoorwaar–
delijke zaken.

De heer Van der Vlies (SGP) vroeg
voorts of bij de delegatie de
bevoegdheden uit de WMO niet
meer relevant zijn.

Bij de overdracht van bevoegd–
heden van DGO aan het perso–
neelsdeel van de medezeggen–
schapsraad bepaalt, zoals gezegd,
het DGO de voorwaarden waaronder
het overleg moet plaatsvinden. De
bevoegdhedenverdeling op grond
van de WMO is daarbij niet
maatgevend.

De heer Leerling (RPF) vroeg of het
uitgangspunt was dat zoveel
mogelijk in het DGO wordt
afgehandeld.

Dit is niet het uitgangspunt. Het
DGO is in principe vrij om al dan niet
over te dragen. De mogelijkheid van
overdracht is echter wel een goed
instrument om bij een instellings–
overstijgend functioneren van het
DGO ook voldoende ruimte te geven
voor een schoolspecifieke invulling
van in het DGO vastgestelde kaders.

6. Centrale diensten
De heer Hermes (CDA) bracht het

idee naar voren dat de informatie–
plicht van centrale dienst uitsluitend
betrekking zou moeten hebben op de
subsidiabele kosten. Gevraagd is of
de verantwoording een financiële is
of ook een inhoudelijke. De informa–
tieplicht dient betrekking te hebben
op het geheel van de activiteiten van
de centrale dienst voorzover deze de
overheid regarderen. Hetgeen de
overheid regardeert vloeit voort uit
financiële aspecten en uit hetgeen in
wetgeving is opgenomen. Wat het
financiële aspect betreft moet
gewezen worden op de omstan–
digheid dat de overheid het wacht–
geldrisico draagt voor het personeel
van de centrale diensten, niet alleen
voor het overheidsdeel in de bekos–
tiging van een centrale dienst -
overigens wordt dit deel niet direct
maar via de scholen toegekend –,
maar voor het geheel. Het heffen van
een «wachtgeldpremie» , zoals die
ook geldt voor het «eigen personeel»
van scholen ligt zeer voor de hand,
maar neemt niet weg dat het
ontstaan van situaties waarin
ontslaguitkeringen moeten worden
toegekend, dient te worden
voorkomen.

Vervolgens vroeg de heer Hermes
(CDA) wie er van de centrale
diensten worden uitgesloten.
Uitgesloten zijn de diensten die
blijkens hun statuten doelstellingen
hebben die niet overeenkomen met
hetgeen aan wettelijke voorwaarden
is vereist. Dat betekent bijvoorbeeld
dat instellingen die beogen winst te
maken, niet in aanmerking komen.
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Marktgericht werken, zoals de
CDA-fractie bedoelt, namelijk zo
goedkoop mogelijk en efficiënt
werken, staat het in aanmerking
komen als centrale dienst niet in de
weg. Een dergelijke werkwijze is
zelfs toe te juichen, omdat scholen
op die wijze de vruchten kunnen
plukken van een gemeenschappelijke
aanpak! De bestaande administratie–
kantoren worden bij inwerkingtreden
van de regeling niet volautomatisch
een centrale dienst. Om dit te
worden moet het bevoegd gezag (of
moeten de samenwerkende
bevoegde gezagsorganen) het
besluit nemen zich te melden bij het
ministerie voor de status van
centrale dienst. Dat geldt dus ook
voor de bestaande «centrale admini–
straties» die aan scholen verbonden
zijn en die thans door overheveling
van administratieve eenheden in
stand worden gehouden. Deze
kunnen in stand blijven door het
overhevelen van FBS-rekeneen–
heden. Echter vooral in deze groep
van «centrale administraties» doet
de behoefte aan het instrument van
de centrale dienst het meest
gevoelen.

Tenslotte vroeg de heer Hermes
(CDA) in dit verband of voor centrale
diensten niet met succes een beroep
op de B-3 status van de ABP-wet
zou kunnen worden gedaan.

Naar aanleiding hiervan wordt
opgemerkt dat een dergelijke
procedure het noodzakelijk zou
maken voor iedere afzonderlijke
centrale dienst de «B– 3» procedure
te doorlopen. Voorts gelden voor
aanwijzing als «B-3 instelling»
zwaardere voorwaarden dan de
voorwaarden die thans in het
wetsvoorstel worden gesteld. Zo
dienen er voor erkenning als «B-3
instelling» waarborgen te zijn dat de
werkzaamheid van de instelling is
geharmoniseerd met het overheids–
beleid en inoet de instelling in
algemene zin op overeenkomstige
wijze worden beheerd als de eigen
diensten van de overheid. Ook is een
«0-3 instelling» ten aanzien van
enkele onderwerpen verplicht tot het
geven van inlichtingen aan de
Minister van Binnenlandse Zaken
(statutenwijziging en wijziging van
subsidievoorwaarden).

7. Centrale directie
Delegatie vereist een wettelijke
grondslag

De heer Hermes (CDA) vroeg zich
in dit verband verder nog af of
delegatie ook zonder expliciete

wettelijke grondslag mogelijk is. Het
antwoord op die vraag luidt
ontkennend. De wet kent met zoveel
woorden aan het bevoegd gezag,
en dus niet aan enig ander orgaan,
bepaalde taken en bevoegdheden
toe. Het is ook het bevoegd gezag
dat aanspreekbaar is op de wijze
waarop het met de wet omgaat. Het
aanwijzen van een andere verant–
woordelijke instantie zou dan ook
wijziging van de wet noodzakelijk
maken.

Overigens: dat ligt anders bij
mandaat. De heer Schutte (GPV)
wees daar ook al op. Daarbij is
sprake van uitoefenmg van de
bevoegdheid van het bevoegd gezag
in naam van en onder verantwoorde–
lijkheid van dat bevoegd gezag. Er
vindt dan dus geen overdracht van
bevoegdheden plaats. In verband
met die kenmerken van mandaat is
geen wettelijke basis vereist om
bevoegdheden te mandateren: het
bevoegd gezag mag dat altijd doen.

O verdragen/opdragen
De heer Van der Vlies (SGP) vroeg

in dit kader of vervanging van het
woord «overdragen» in het
delegatie-artikel van de centrale
directie door het woord «opdragen»
wel een hiërarchische relatie aan zou
brengen tussen bevoegd gezag en
centrale directie. Uiteraard is op
zichzelf gezien het geven van een
opdracht een daad die een hiërar–
chische verhouding veronderstelt.
Het gaat hier evenwel niet om losse
woorden maar om woorden die
geplaatst moeten worden in een
specifieke wettelijke contekst,
namelijk die van de centrale directie.
In die contekst zou het onzinnig zijn
om te bepalen in artikel 32b, eerste
lid, van de WVO, dat het bevoegd
gezag «hem bij wettelijk voorschrift
opgedragen taken en bevoegdheden
kan opdragen aan de centrale
directie». Dan zouden we immers de
ondergeschiktheidsrelatie regelen en
de mogelijkheid van mandaat. Zaken
die nu juist niet in de wet thuishoren
omdat ze «des bevoegd gezags» zijn.
De wetgever kan hiermee geen
bemoeienis hebben.

Het is dus steeds van tweeën één:
ofwel men kiest voor delegatie, en
dan is wettelijke verankering noodza–
kelijk, of men kiest niet daarvoor, en
dan is enige wettelijke ingreep niet
aan de orde.

Positie centrale directie
Mevrouw Versnel (D66) vroeg

welke garanties het bevoegd gezag
kan inbouwen om te voorkomen dat

een centrale directie los van wat zij
noemt het lesboerenwerk komt te
staan.

Garanties kunnen bij voorbeeld
liggen in het voorschrijven door het
bevoegd gezag van periodiek overleg
met lerarenvergaderingen en
vaksecties en dergelijke, begeleiding
van docenten met name aanko–
mende door bijvoorbeeld het
bijwonen van lessen wat ook van
belang is voor de uitvoering van een
goed personeelsbeleid. Tevens kan
gedacht worden aan periodieke
evaluatie-momenten van het functio–
neren van de centrale directie.

Voorwaarden voor het vormen van
een centrale directie
Onder welke voorwaarden kan een
centrale directie gevormd worden,
vroeg mevrouw Netelenbos (PvdA).
In het Rechtspositiebesluit onder–
wijspersoneel wordt dit geregeld.
Rekening wordt gehouden met het
aantal leerlingen en de complexiteit
van de school. Een centrale directie
zal mogelijk worden vanaf 600
leerlingen bij een zeer complexe
school en 1000 leerlingen bij een
categoriale school.

Extra middelen voor centrale directie
Een aantal leden, onder wie de

heerVan derVlies (SGP), hebben
opgemerkt dat het niet juist is om
voor de centrale directie extra
middelen toe te kennen. Mevrouw
Versnel (D66) heeft er daarbij op
gewezen dat die grotere scholen die
extra middelen best uit efficiency
winst kunnen betalen

Als principe geldt dat scholen de
meerkosten van ds centrale directie
zelf moeten betalen. Alle grote
scholen kunnen een centrale directie
vormen. Daarbij wordt er op
gewezen dat de werking van de
huidige norrrrformules, o.a. die voor
de directie, niet altijd lineair zijn,
zodat er niet altijd een directe
efficiency-opbrengst bij grotere
scholen ontstaat als gevolg van de
werklng van de formule. De scholen
moeten de kosten dus zelf uit hun
formatie opbrengen. Alleen voor de
brede scholengemeenschappen, dus
niet voor elke grote scholengemeen–
schap, worden de meerkosten door
O&W betaald.

8. Dekanaat
Een aantal leden (de heren Hermes

(CDA), VanderVl ies(SGP)en
mevrouw Versnel (D66)) infor–
meerden of er al dan niet extra
middelen zijn voor het dekanaat.
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Naar verwachting zal het nodig zijn
de huidige situatie te continueren.
Dat houdt in dat scholen een deel
van de formatie voor het dekanaat
gebruiken. Dat is ook mogelijk omdat
in de FBS-formules de huidige
taakeenhedenformule waarvan een
deel thans voor dekanaat wordt
gebruikt, zijn verwerkt.

9. Overige punten
Mogelijkheid van toekenning van
Aanvullende middelen

De heer Franssen (WD) maakte
enkele opmerkingen over de nieuwe
bepalingen die het mogelijk maken
aanvullende middelen aan de
scholen toe te kennen.

Artikel 51 a WBO (aanvullende
middelen) en de vergelijkbare
bepaling in de ISOVSO (artikel 59a)
zijn vergelijkbaar met artikel 75d van
de WVO, zoals luidend sinds de, zeer
recente, aanvaarding van de WCBO
(Kamerstuk21 122).

De toelichting bij artikel 75d WVO
vermeldt dat het mogelijk wordt «om
bij voorbeeld in het kader van het
randgroepjongerenbeleid op basis
van de WVO middelen beschikbaar
te stellen». (stuk nr. 6, blz. 28). Het
artikel treedt echter pas met ingang
van 1 augustus 1993 in werking, dus
gegevens over de wijze van
toepassing van het artikel kan ik nog
niet verstrekken. De bepaling is
vervolgens in het nu voorliggende
wetsvoorstel opgenomen. De
toelichting bij die nota van wijziging
vermeldt dat de Minister met aanvul–
lende middelen zogeheten
flankerend beleid kan voeren. Laten
we afwachten hoe deze jonge
bepalingen zullen functioneren.

Stichten van school met overge–
dragen FRE's moeilijk?

De heer Hermes (CDA) heeft
gevraagd of het denkbaar is dat met
overgedragen FRE's een school
wordt gesticht, buiten de planpro–
cedure om. Dat is naar mijn mening
niet mogelijk. Wordt er buiten de
wet om een school gesticht, dan
betreft het ongesubsidieerd
onderwijs. De overgedragen FRE's
dienen volgens de wettelijke
bepalingen in WBO, ISOVSO en
WVO bestemd te worden door en
voor die desbetreffende reeds
bekostigde school.

Verzilveringsbedragen
De heer Hermes (CDA) heeft

gevraagd waarom er verschillende
bedragen bij verzilvering gelden.

Voor de normale verzilvering is de
prijs vastgesteld op een bedrag dat
overeenkomt met ca. 80% van de
gemiddelde personeelslast. Scholen
kunnen immers met het verzilve–
ringsgeld hun goedkoopste
personeel aanstellen. Over deze
kwestie is uitgebreid gerapporteerd
in de uitvoeringsrapportages eerste
en tweede fase. Het voor relatief
goedkoop personeel aanwenden van
verzilveringsgelden kan niet als het
gaat uitbestede werkzaamheden,
zoals bijvoorbeeld een schoonmaak–
contract.

Daarom zijn voor dergelijke uitbe–
stedingen andere bedragen gekozen:

- voor het voortgezet onderwijs is
de prijs vastgesteld op een bedrag
dat overeenkomt met de gemiddelde
waarde van de huidige administratie–
eenheid;

- voor het primair onderwijs is de
prijs vastgesteld op een bedrag dat
overeenkomt met de kosten van het
externe personeel dat tot nu toe
alleen in het speciaal onderwijs
voorkomt; in dit verzilveringsbedrag
is een ombuiging verwerkt uit de
begroting 1992; het externe
personeel was aanzienlijk duurder
dan het vergehjkbare personeel aan
de scholen; de ombuiging hield in
dat de kosten voortaan op hetzelfde
niveau komen te liggen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) wees
erop dat in het voortgezet onderwijs
de verzilveringsprijs per eenheid
f 1768 was en in het FBS f 322 is
geworden. Zij vroeg op dit punt
nadere toelichting.

De rekeneenhedentabel in het FBS
is anders van opzet dan de tabel die
tot nu toe geldt voor de eenheden
voor het onderwijsondersteunend
personeel in het voortgezet
onderwijs. Kort gezegd: men krijgt
minder per rekeneenheid, maar men
krijgt wel meer rekeneenheden! Een
voorbeeld: Een functie op schaal
3-niveau, bijvoorbeeld een
conciërge, leverde voorheen 25
rekeneenheden op en voortaan in het
FBS 137. Tot nu toe ontving de
school bij verzilvering f 44 200, in
het FBS zal dat f 44 114 zijn. Afhan–
kelijk van het niveau van de verzil–
verde functies kunnen er op school–
niveau plussen en minnen
voorkomen. In totaal zit er voor hr.t
Rijk geen «winst» in het hanteren
van de nieuwe tabel, die nauwkeu–
riger overeenkomt met de gemid–
delde kosten van het personeel dan
de tot nu toe gehanteerde tabel voor

onderwijsondersteunend personeel
in het voortgezet onderwijs.

Kringenrechtspraak duurder dan
civiele rechtspraak?

De heer Leerling (RPF) heeft
gevraagd of de kringenrechtspraak al
dan niet duurder is dan de civiele
rechtspraak.

Ik ben gaarne bereid om deze
vraag te betrekken bij de door mij
toegezegde notitie over de kringen–
rechtspraak.

Tot stand gekomen regelgeving
De heer Hermes (CDA) merkte op

dat de regering in de schriftelijke
voorbereiding van dit wetsvoorstel er
regelmatig op heeft gewezen dat
bepaalde onderwerpen die door
kamerleden aan de orde werden
gesteld inmiddels kracht van wet
hadden gekregen of elders waren
geregeld.

Ik bevestig dit, en wil er daarbij
wel op wijzen dat de regering in de
schriftelijke voorbereiding de inhou–
delijke gedachtenwisseling, ook over
deze onderwerpen, niet uit de weg is
gegaan.

Terugwerkende kracht
De heer Van der Vlies (SGP) vroeg

naar mogelijke problemen die in de
praktijk zouden kunnen ontstaan
door het met terugwerkende kracht
in werking treden van de nadere
regeling van het DGO en door het
nog ontbreken van de wettelijke
geschillenregeling.

Ondergetekende erkent dat deze
regelingen wel op een laat tijdstip tot
stand komen. De inwerkingtreding
van het FBS en de rechtsbe–
scherming komen hierdoor echter
niet in gevaar, zoals reeds is uiteen
gezet in de nota naar aanleidmg van
het eindverslag. Met betrekking tot
de geschillenregeling wordt
opgemerkt dat eventuele geschillen
ook nog in het komende schooljaar
aan de dan wettelijk gefundeerde
geschillencommissie kunnen worden
voorgelegd. De documenten waarin
het beleid van de school wordt
vastgelegd, waaronder het forma–
tieplan, worden immers periodiek
vastgesteld, het formatieplan zelfs
jaarlijks.

De 9%-korting in het basisonderwijs
De heer Hermes (CDA) heeft

gevraagd of de evaluatie van de
korting van 9% bij de formatiere–
geling basisonderwijs reeds is
nagegaan.
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De korting waarop de heer Hermes
doelt, is ingevoerd bij het Formatie–
besluit WBO 1985 (Stb. 1985, nr.
337) en bedroeg aanvankelijk 5%. Dit
percentage is met ingang van 1
augustus 1986 (Stb. 1986, nr. 370)
verhoogd tot 9%. Deze korting staat
dus geheel los van het FBS. De
korting van 9% maakt deel uit van de
berekening van het gewogen aantal
leerlmgen De werking van de
gewichtenregeling maakt deel uit van
het advies dat de Commissie Van
Kemenade over het minderheden–
beleid binnen het onderwijs zal
uitbrengen. Dit advies wordt eerst
afgewacht.

Toezending RPBO
De heren Hermes (CDA) en

Franssen (VVD) vroegen waarom de
conceptteksten voor de wijziging van
het Rechtspositiebesluit onderwijs–
personeel zo laat aan de Tweede
Kamer waren toegezonden. De heer
Hermes wees er daarbij op dat hij
deze teksten pas één dag voor de
aanvang van de plenaire behandeling
van het wetsvoorstel had ontvangen.

Ondergetekende wil er op wijzen
dat de bedoelde concept-teksten
conform de in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
gedane toezegging bij brief van 2
juni 1992 in drievoud zijn aange–
boden aan de voorzitter van de
Tweede Kamer. Deze toezegging
werd gedaan naar aanleiding van de
opmerking van de leden van de
WD-fractie dat zij verwijzing naar
een aan de Kamerleden toegezonden
Teleaccursus, waarin de bedoelde
concepten waren opgenomen,
bepaald niet de geëigende weg
achtten om de Kamer te informeren
over een concept-algemene
maatregel van bestuur. Op verzoek
van de griffie van de Tweede Kamer
is enkele dagen voor aanvang van de
plenaire behandeling nog een
negental extra exemplaren van de
concept-algemene maatregel van
bestuur verzonden.

10. Afzonderlijk: invoering FBS
Eenzijdig beleidsrijke invoering FBS?

De heer Leerling (RPF) vroeg of
een schoolbestuur het FBS
«eenzijdig beleidsrijk» kan invoeren.

Op zichzelf gesproken is dit naar
mijn oordeel mogelijk. Het lijkt
echter niet erg verstandig en
vruchtbaar om tegen de wens van
het DGO en de medezeggen–
schapsraad in, en zonder dat een
onafhankelijk oordeel is uitgesproken
over eventuele meningsverschillen

terzake, over te gaan tot een beleids–
rijke invoering. Men zal het volgend
schooljaar, wanneer het «rijke»
beleid moet worden voortgezet,
immers opnieuw overleg moeten
voeren, en dan zal er naar
verwachting wel een geschillenre–
gelmg bestaan.

FBS fusiebelemmerend in basison–
derwijs?

De heer Franssen (VVD) merkte
naar aanleiding van een brief uit
Harmelen (waarvan hij mij het
desbetreffende gedeelte ter hand
stelde) op, dat blijkens die brief het
FBS fusiebelemmerend zou werken
in het basisonderwijs.

Naar aanleiding daarvan merk ik
het volgende op. De berekeningen in
de brief van de gemeente Harmelen
zijn, voorzover na te gaan, correct.
Het is juist dat de som van de
formatie van twee fuserende
scholen, elk afzonderlijk bezien,
groter is dan de formatie van de
gefuseerde school op 1 augustus
van het jaar van de fusie. Dit is
echter geen gevolg van het FBS.

Ook vóór de invoering van het FBS
trad dit effect op, onder andere
omdat verhoudingsgewijs een kleine
school meer formatie krijgt dan een
grote. Daarom werden en worden
door middel van zo genaamde fusie–
circulaires faciliteiten beschikbaar
gesteld om de gevolgen van fusies
voor het personeel - tijdelijk - op te
vangen. In dit verband wijs ik op de
publicatie «Samenvoegingsregeling
toerusting en bereikbaarheid» van 7
mei 1992, kenmerk FO-92028123 in
Uitleg OenW-Regelingen nr. 12, van
13 mei 1992, en de rectificatie in
Uitleg gele katern nr. 14 van 27 mei
1992. Op grond van het akkoord
Toerusting en Bereikbaarheid wordt
tot 1 augustus 1996 een beleid
gevoerd, gericht op het stimuleren
van fusies tussen scholen. In de
publicatie is uitwerking gegeven aan
het in het akkoord bepaalde dat voor
fusies vanaf 1 augustus 1992 een
formatiegarantie geldt waarbij de
som van de formatie van de afzon–
derlijke scholen wordt gegarandeerd
tot 1 augustus 1996.

FBS bezuiniging?
De heer Franssen (VVD) citeerde

voorts uit een brief van de rector van
het Jan van Egmondcollege in
Purmerend. Daaruit zou blijken dat
het FBS een bezuiniging is. Hij wees
daarvoor twee oorzaken aan:

1. de zgn. 0,996-factor gaat nu

over de totale formatie in plaats van
voorheen over de leraarlessen.

2. een verschil tussen de oude
berekening van de schaal 12
formatie en de nieuwe. Ook de
nahossers zouden bevreesd zijn dat
er straks minder schaal 12-formatie
zal zijn.

Op punten van het Jan van
Egmondcollege wordt uitvoerig
ingegaan in de bijlage bij deze
schriftelijke beantwoording. Op de 2
mogelijke oorzaken van een
mogelijke bezuiniging die de heer
Franssen noemde nog het volgende.

1. De factor 0,996 over de gehele
formatie in plaats van over de leraar–
lessen. Die kortingsfactor komt in de
plaats van de zogeheten tweede
teldatum.

Scholen die verloop hadden qua
leerlingen tussen september en
februari kregen voor het nieuwe
schooljaar een korting in de leraar–
lessen. Dat was een omslachtige en
administratief technische regeling
met het zoveelste formulier van 0.
en W. In het overleg zijn de bonden
er mee akkoord gegaan dat
afschaffing van de tweede teldatum
bezuiniging uit het verleden
budgettair neutraal over de totale
formatie zou worden verrekend.
Terzijde, de opmerking van de heer
Hermes (CDA) dat die factor blijkens
mijn brief van 10 maart aan de
scholen niet toegepast hoeft te
worden, berust op een misverstand.
In de brief van 10 maart staat dat die
factor niet geldt voor de zgn. conve–
nantseenheden.

2. De schaal 12-formatie. Op het
punt van de mogelijke verkrapping
van de S12-formatie wordt in de
bijlage uitvoerig ingegaan. Er is
sprake van een invoeringsprobleem
voor een deel van de scholen
waarvoor binnenkort in Uitleg een
oplossing wordt gepubliceerd.

Daarnaast dan de vraag of de
invoering van FBS er niet toe zou
leiden dat de kans op benoeming in
een schaal 12-functie voor jonge
leraren afnemen. Op dit moment
heeft een aantal scholen een
zittende schaal 12- formatie die
groter is dan de toegestane, norma–
tieve schaal 12-formatie. Dit is het
gevolg van terugloop van het
leerlingaantal in de afgelopen jaren
in combinatie met de formatietoede
lingsvoorschriften. Als scholen een
te grote schaal 12-formatie hebben
kunnen zij onder de huidige regel–
geving geen nieuwe schaal
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12-leraren benoemen zolang de
schaal 12-formatie te groot is.

Bij de invoering FBS is een
overgangsregeling ontworpen voor
deze scholen.

Zij krijgen gedurende een aantal
jaren een extra budget dat hen in
staat stelt de te grote schaal
12-formatie stapsgewijs terug te
brengen naar het reguliere niveau.

In de structurele FBS situatie stelt
het bevoegd gezag de formatie voor
de school vast. Welke functies en in
welke omvang die in die formatie
worden opgenomen is een zaak van
het bevoegd gezag. Een van de
voorwaarden waaraan de formatie
moet voldoen is de volgende: «Aan
een instelling voor VWO en HAVO
dient de totale omvang van de
normfunctie eerstegraads leraar in
redelijke verhouding te staan tot de
totale formatie en de werkzaam–
heden die aan die instelling moeten
worden verricht.« (ontwerp RPBO
artikel I-P76, zesde lid). Over de
formatievaststelling dient het
bevoegd gezag decentraal georgani–
seerd overleg te voeren. Gezien het
bovenstaande ben ik van mening dat
er voldoende waarborgen zijn dat
eerstegraads functies in het FBS in
redelijke mate beschikbaar zullen
blijven.

Ik hoop hiermee voldoende te zijn
ingegaan op de hiervoor behandelde
vragen en opmerkingen.

De Staatssecretaris van Onderwijs
en Wetenschappen,
J. Wallage

BIJLAGE

Reactie op de vragen van de heer
Franssen (VVD) naar aanleiding van
de knelpunten FBS gesignaleerd in
de brief van de rector van het Jan
van Egmond College te Purmerend.

1 en 2. Onder 1 en 2 van de brief
wordt gesteld dat de bekostiging via
FBS voor de cursus 92/93 niet
bekend is en dat er voor de meeste
scholen sprake is van een bezui–
niging. In het Formatiebesluit Voort–
gezet Onderwijs zijn de verschillende
bestaande formules in principe
omgezet in FBS-formules. Dat wil
zeggen dat het niveau van de
personele bekostiging (een enkele
budgettair neutrale, noodzakelijke
globalisering daargelaten) gelijk is
aan het niveau van voor de invoering
van het FBS. Er is dus geen sprake

van een bezuiniging via verande–
ringen in de formatieformules.

In de brief wordt gewezen op twee
elementen in het Formatiebesluit die
voor het Jan van Egmond College
negatief uitwerken:

a. de correctiefactor 0,996.
Dit is de vertaling in het FBS van

de tweede teldatumcorrectie. Voor
de invoering van het FBS werd het
leerlingverloop tussen 1 september
en 1 februari (tweede teldatum) per
school gemeten en als correctie–
factor toegepast op de berekende
lerarenformatie. Dit kwam macro
neer op een korting op de formatie.
Deze korting is nu budgettair
neutraal vertaald in eenzelfde
kortingsfactor voor alle scholen en
wordt toegepast op de totale
formatie (exclusief de convenants–
eenheden). Deze factor is 0,996.
Scholen die veel verloop kennen
gaan er hierdoor iets op vooruit in
vergelijking tot het oude systeem;
scholen die weinig verloop kennen
gaan er iets op achteruit. Zoals
gezegd is de vertaling van de tweede
teldatumfactor budgettair neutraal
geschied. Met het feit dat deze op
de hele formatie wordt toegepast
i.p.v. alleen op de lerarenformatie is
in het kortingspercentage rekening
gehouden.

b. Het tweede punt betreft de
berekening van de eerstegraads
formatie met name in verband met
de verdeling van eerste en tweede–
graads lessen binnen de directie. In
de huidige berekening van de eerste–
graads formatie wordt deze
verminderd met het aantal lessen dat
feitelijk in de eerstegraads sector
gegeven wordt door de directie.
Geeft de directie geen lessen in de
eerstegraads sector, dan is de
eerstegraads formatie dus groter. In
de FBS systematiek wordt in de
berekeningsnorm uitgegaan van een
normatieve verdeling van directie–
lessen over de eerste en tweede–
graads sectoren. Dat betekent dat
scholen waar de directie veel eerste–
graads lessen geeft erop vooruit
gaan en scholen waar de directie
geen of weinig eerstegraads lessen
geeft erop achteruit gaan. Dit laatste
invoeringsprobleem is meerdere
malen gemeld en ik heb besloten dat
scholen die dit probleem hebben dit
kunnen aanmelden bij mijn depar–
tement. Het tekort (of zo men wil de
te grote schaal 12 formatie) die het
gevolg is van deze verdeling van de
directielessen zal worden toege–
voegd aan het overgangsbudget-te

grote-schaal-12-formatie. Een publi–
catie terzake zal binnenkort in ilitleg
verschijnen.

3. Onder punt 3 stelt de rector dat
de fluctuatiefactor zou leiden tot
gekke uitkomsten en tot extra korting
op de formatie.

Geconstateerd wordt dat een
school die in 1990/91 en 1991/92
minder leerlingen had dan in
1992/93 voor het schooljaar
1992/93 de formatie gebaseerd
krijgt op t— 1 en deels t —2, via de
fluctuatiefactor.

De fluctuatiefactor biedt de
scholen juist de ruimte om in school–
jaren met een dalend aantal
leerlingen toch een reserve op te
bouwen voor een schooljaar waarin
weer een stijging van het aantal
leerlingen optreedt. Stijgt de school
weer enkele jaren dan wordt jaarlijks
een deel van die stijging van de
voorgaande jaren weer meegeteld.
Hiernaast biedt ook de frictie-opslag,
die eveneens berekend wordt over
de nieuwe formatie-omvang
(inclusief de stijging van de
voorgaande schooljaren) enige
ruimte om de daadwerkelijke stijging
te compenseren.

Voor het invoeringsjaar FBS
bestaat die mogelijkheid echter nog
niet. Immers men heeft niet kunnen
reserveren. Hiervoor zijn een aantal
extra voorzieningen getroffen zoals:
diverse overgangsbudgetten,
noodvoorziening v.o., voorschotre–
geling voor groeischolen.

Een school die een leerlingdaling
in de voorgaande schooljaren heeft
gehad zal in het schooljaar 1991/92
veelal gebruik hebben moeten maken
van de taakverminderingsregeling
(garantieregeling) voor leraren. Het
aantal garantie-eenheden uit
1991/92 is meegenomen in het
overgangsbudget «zachte landing».
Is het echter niet mogelijk om ook
hiermee het extra benodigd aantal
lessen (door de stijging in jaar t) op
te vangen dan kan bij een noodza–
kelijk te verlenen ontslag (om ruimte
te creëren) nog gebruik worden
gemaakt van de noodvoorziening. De
school kan ook kiezen voor de
voorschotregeling.

4. Onder punt 4 wordt bezwaar
gemaakt tegen de verzilveringsme–
thode. Het knelpunt is dat de verzil–
vering op 22 mei 1992 moet worden
gemeld terwijl de school nog niet
zeker weet hoe bepaalde zaken per 1
augustus 1992 gaan lopen.
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Als reactie daarop het volgende.
Onder de oude regeling was verzil–

vering alleen mogelijk binnen de
formatie onderwijsondersteunend
personeel. Daarnaast bestond de
spaarregeling leraarlessen
(max. = 10 + 2% van de uitkomst
leraarlessen). Werden de spaar–
lessen het schooljaar erop niet
ingezet dan vervielen deze voor de
school.

Binnen FBS is gekozen voor een
verzilvering over de gehele formatie.
Het aantal wordt door de school
bepaald. Hiermee heeft de school
meer ruimte gekregen om niet
ingezette eenheden om te zetten in
geld waarmee in het nieuwe
schooljaar of in latere jaren naar
eigen inzicht activiteiten kunnen
worden betaald (bv. extra lessen
voor nieuwe splitsing van een klas).
De school bepaalt vervolgens zelf
welke leraren op basis van fre's
worden ingezet en welke vanuit het
verzilveringsbedrag. Voor het invoe–
ringsjaar FBS zal de school goed
moeten nagaan of en voor hoeveel er
verzilverd kan worden. Omdat een
aantal zaken echter nog nieuw zijn of
bepaalde beslissingen eerst begin
juni bij de scholen bekend zijn
geworden (zoals bv. TVS-regeling)
zal er voor het invoeringsjaar alsnog
een correctie op de op 22 mei
gemelde verzilvering mogelijk
worden gemaakt. Eind juni 1992
zullen de scholen hierover worden
geïnformeerd. Om administratieve en
financiële redenen is het niet
wenselijk voor de jaren daarna een
andere verzilveringsregeling (bijv.
achteraf bepalen) in te voeren.

5. Hier wordt het volgende knelpunt
gesignaleerd: de formatie-omvang
gebaseerd op t— 1 moet ingezet
worden voor werkzaamheden (lessen
en taken) in jaar t. Er kunnen echter
verschuivingen plaatsvinden tussen
vakken. Voor het invoeringsjaar FBS
heeft de school geen rekening
kunnen houden met de toename in
bepaalde vakken (meer lessen).

Hiervoor geldt dat indien de school
een toename van lessen (lees
vacatures) niet kan opvangen binnen
het totale budget en derhalve moet
overgaan tot ontslag in een ander
vakgebied om ruimte te creëren om
de vacatures te vervullen dan geldt
voor het invoeringsjaar FBS dat dit
ontslag niet hoeft plaats te vinden en
de daarvoor benodigde fre's via de
noodvoorziening v.o. beschikbaar
worden gesteld. In de structurele
situatie (na het schooljaar 1992/93)

kan de school eenheden verzilveren
en reserveren om de te verwachten
verschuivingen op te vangen.

6. Onder punt 6 spreekt de rector
zijn twijfel uit of het FBS leidt tot de
bedoelde beleidsruimte voor de
scholen. Hij concentreert zich daarbij
mijns inziens teveel op de invoe–
ringsproblematiek, n.l. het omscha–
kelen van het oude naar het nieuwe
systeem. De beleidsvrijheid zal
inderdaad in het schooljaar 1992/'93
nog beperkt zijn voor de meeste
scholen, maar op termijn zal die
beleidsvrijheid toenemen. Ik denk
hierbij aan de mogelijkheden die
geboden worden door bijvoorbeeld
het wegvallen van de schotten
tussen de verschillende personeels–
categorieën, het wegvallen van de
toedelingsvoorschriften en de verzil–
veringsmogelijkheid.

7. Onder punt 7 wordt gesteld, dat
het FBS van te voren niet goed is
doorgelicht en ingewikkelde reken–
partijen vergt.

Zoals eerder gezegd zijn de
bestaande formatie-formules

Noot 4 (zie blz. 5576)

budgettair neutraal in het FBS
vertaald. Dus de vraag of het FBS
een redelijk/rechtvaardig bekosti–
gingssysteem is dient mijns inziens
bevestigend te worden beantwoord.
De suggestie is dat het rekenwerk
benodigd voor het FBS zeer gecom–
pliceerd zou zijn. Het uitgangspunt
dat de bestaande formules (die zeer
ingewikkeld zijn) zoveel mogelijk in
stand zouden moeten blijven, heeft
ertoe geleid dat het FBS rekenwerk
niet eenvoudiger is dan het huidige
rekenwerk.

8. Onder punt 8 wordt als enig
lichtpunt het feit genoemd dat de
school in een vroeg stadium weet
waar hij aan toe is.

Dit is een belangrijke verbetering.
Immers tot nu toe wist de school pas
op 15 september van het schooljaar
hoeveel formatie beschikbaar was
met ingang van 1 augustus daaraan
voorafgaand. In het FBS kan de
school op 15 september berekenen
hoe groot de formatie op 1 augustus
van het volgend jaar zal zijn. Dat
maakt het mogelijk te plannen.

Tabel E.2 Beroepsbevolking in procenten van de overeenkomstige bevolkingsgroep
naar leeftijd, burgerlijke staat en geslacht, jaargemiddelden

1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990

totaal
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar

41
80
95
97
97
95
92
85
69
34

43
80
95
97
97
95
92
85
69
32

43
80
95
97
97
96
92
86
69
30

<X

45
78
96
97
97
95
93
85
70
27

i

41
75
66
55
56
54
49
38
23
10

41
76
68
58
58
57
52
38
25

9

40
76
68
59
60
57
51
39
25
11

42
78
71
62
62
59
53
40
28
10

totaal 80 81 81 81 50 52 52 54

w.o. gehuwd
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar

95
98
98
98
97
93
87
70
35

96
98
98
98
97
93
87
70
33

96
98
98
98
97
94
88
71
30

94
98
98
98
96
93
85
71
28

64
52
48
52
51
46
35
19
8

62
55
51
54
53
49
35
22

7

65
54
51
56
53
49
36
23
10

65
59
55
58
56
50
37
24

9

totaal 87 87 87 87 43 45 45 47
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