
7de Vergadering Dinsdag 11 december 1979 

Aanvang 13.30 uur 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten: 

Thurlings, Van der Werff, Eijsink, d'An-
cona, Terwindt, Van Hulst, Vrouwen-
velder, Franssen, Van Kuik, Tummers, 
Steenkamp, Kreutzkamp-Schotel, Von 
Meijenfeldt, Van der Werf-Terpstra, 
Meuleman, B. de Gaay Fortman, W. F. 
de Gaay Fortman, De Vries, Van Dalen, 
Vogt, Netjes, Tjeerdsma, Van Kleef, 
Van der Meer, Christiaanse, Letschert, 
Diepenhorst, Trip, Gooden, Heijne 
Makkreel, Lamberts, Vonk-Von Kalkar, 
Van de Rakt, Fischer, Versloot, Van 
Tets, Van Hemerttot Dingshof, 
Broeksz, Post, De Jong, Kloos, Voute, 
Oskamp, Nagel, Maaskant, Tunders, 
Mol , Feij, Steigenga-Kouwe, Zouten-
dijk. Baas, Zoon, Van Waterschoot, 
Vonhoff-Luijendijk, Vermeer, Wieben-
ga, Kolthoff, De Koster, De Rijk, Schlin-
gemann. Van Someren-Downer, Van 
der Jagt, Simons, Veen, De Cloe, Ma-
ris, Kremeren Kaland, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken en De 
Ruiter, Minister van Justitie. 

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

Uijen, wegens deelneming aan de 
34ste zitting van de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties; 

Teijssen en Van Veldhuizen; 

Van Krimpen wegens verblijf buitens-
lands; 

Oudenhoven, wegens ambtsbezighe-
den; 

Horbach en Umkers, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Aan de orde is de be-
ediging van drs. A. Sprey. 

Ik breng in herinnering, dat de heer 
Sprey door de Kamer in haar vergade-
ring van 12 juli 1979 werd benoemd 
als tweede griffier. Aangezien de 
ambtsinstructies geen aparte be-
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edigingsformule kennen voor een 
tweede griffier, zal de heer Sprey de 
eed van plaatsvervangend griffier af-
leggen. 

De heer Sprey is in het gebouw van 
de Kamer aanwezig. Ik verzoek de Grif-
fier, de heer Sprey binnen te leiden. 

Nadat de heer Sprey door de Griffier 
is binnengeleid, legt hij in handen van 
de Voorzitter de in artikel 7 van de ln-
structie voor de plaatsvervangende 
griffiers van de Eerste Kamer der Sta-
ten-Generaal voorgeschreven eden 
af. 

De Voorzitter: Ik wens de heer Sprey 
nogmaals geluk met zijn benoeming 
en verzoek hem, plaats te nemen naast 
de Griffier. 

Het College van Senioren heeft om-
trent wetsontwerp 14 427 een blanco 
eindverslag vastgesteld. 

De besluiten, welke na overleg met het 
College van Senioren zijn genomen, 
alsmede de lijst van ingekomen stuk-
ken met de door mij gedane voorstel-
len liggen voor de leden ter inzage. De 

op het vorenstaande betrekking heb-
bende stukken zullen in de Handelin-
gen worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Reglement 
van Orde liggen ook de notulen van de 
vorige vergadering voor de leden ter 
inzage. Tenzij enig lid hiertegen vóór 
het einde der vergadering bezwaar 
maakt, zal worden aangenomen, dat 
de Kamer akkoord gaat met de voor-
stellen en dat zij de notulen goedkeurt. 

Bericht van verhindering tot bijwoning 
van de vergadering heb ik ontvangen 
van de Ministervan BuitenlandseZa-
ken. Tevens heb ik bericht van verhin-
dering tot het bijwonen van de verga-
dering ontvangen van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat en de Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk. Zij zullen bij de behande-
ling van wetsontwerpen, hun departe-
ment betreffende, zo nodig, worden 
vervangen door de Minister van Bin-
nenlandse Zaken. 
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Aan de orde is de stemming over de 
motie-B. de Gaay Fortman c.s. betref-
fende de kernbewapening (15 800, EK, 
nr. 24). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer B. de Gaay Fortman, die het 
heeft gevraagd. 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! De motie betreffen-
de de modernisering van de kernbe-
wapening is door mij ingediend op 
een moment, waarop de Tweede Ka-
mer nog niet tot een uitspraak van ma-
teriële betekenis in deze zaak was ge-
komen. Doordat er niet meteen over 
kon worden gestemd, blijkt er nu, bij 
de stemming, wel zo'n uitspraak te 
zijn. Over haar handelen naar aanlei-
ding van de verleden week door de 
Tweede Kamer gedane uitspraak moet 
de Regering zich nog in de Tweede Ka-
mer verantwoorden. In de situatie die 
daardoor is ontstaan, wil mijn fractie 
niet interveniëren door tussentijds de-
ze Kamer om een uitspraak te vragen. 

Hier komt'nog iets bij. Met indiening 
van de motie al in de eerste termijn 
van de algemene beschouwingen be-
oogde mijn fractie, bij gelegenheid 
van die beschouwingen een princi-
pieel debat over de kernbewapening in 
deze kamer te bevorderen. Wij zijn te-
leurgesteld, dat het niet tot zo'n debat is 
gekomen. Mijn fractie heeft de hoop, 
dat het er bij de behandeling van de be-
grotingen van Defensie en-van het 
NAVO-deel van Buitenlandse Zaken wel 
van zal komen. Dan zullen wi j in elk ge-
val opnieuw een poging doen. Stenv 
ming nu over de motie, na het achter-
wege blijven van een principiële discus-
sie, acht mijn fractie onbevredigend. 
Om deze twee redenen wil ik mijn motie 
mede namens de overige onderteke-
naars intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-B. 
de Gaay Fortman c.s. (15 800, EK, nr. 
24) is ingetrokken, maakt zij geen on-
derwerp van de beraadslaging meer 
uit. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Van Someren-Downer c.s. be-
treffende de Olympische Spelen voor 
gehandicapten in 1980 (15 800, EK, nr. 
26). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Onze fractie zal om drie re-
denen tegen deze motie stemmen. In 
de eerste plaats omdat, hoewel kan 
worden toegegeven, dat wellicht over 
een enkel woord in de brief van de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken te twis-
ten is, als het gaat om de duidelijkheid, 
de strekking van die brief voor ons in 
ieder geval volstrekt duidelijk is. 

In de tweede plaats omdat wij ons in 
de afgelopen week nog eens hebben 
verdiept in de uitspraken over deze 
materie, gedaan in de Verenigde Na-
ties, waar de Nederlandse delegatie in-
dertijd ook vóór heeft gestemd. Die 
uitspraken wil len wi j respecteren. 

De derde reden waarom wij tegen 
de motie zullen stemmen, is dat in 
Zuid-Afrika aan niet-gehandicapten op 
sportgebied wordt onthouden, wat 
wordt toegestaan aan gehandicapten. 
Wi j vinden het volstrekt verwerpelijk 
dat men in de normering op deze wijze 
verschil maakt. 

D 
De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens de algemene poli-
tieke beschouwingen is de motie van 
mevrouw Van Someren en anderen in 
tweede termijn ingediend, nadat ik 
voor de tweede keer het woord had 
gevoerd. Wel heb ik tijdens mijn be-
schouwing iets gezegd over de Para-
lympics, over de stellingname van de 
Tweede Kamer en over het standpunt 
van mijn fractie daartegenover. Van 
hetgeen ik op 28 november naar voren 
bracht, neem ik geen woord terug en ik 
voeg er geen woord aan toe. 

Mijn fractie is en blijft van mening 
dat de Tweede Kamer inzake de Para-
lympics onjuist heeft gehandeld door 
het standpunt van de Regering niette 
accepteren. Ik heb echter wel in één 
adem daaraan toegevoegd en ik citeer 
nu letterlijk het stenogram: 'ik weet 
wel dat de Regering daarmee - met 
die uitspraak van mijn fractie - politiek 
gezien niet veel kan doen, aangezien 
de Tweede Kamer een beslissing heeft 
genomen! Ik meen dat ook ik er recht 
op heb, volledig geciteerd te worden. 
Ik prijs daarom de Minister-President 
dat hij mij wel uitstekend heeft begre-
pen, door te zeggen dat hij kennis 
heeft genomen van het feit dat mijn 
fractie het standpunt deelt dat de Re-
gering met overtuiging in de Tweede 
Kamer heeft verdedigd. Waren de 24 
leden van mijn fractie lid van de Twee-
de Kamer geweest, dan hadden zij dus 
unaniem tegen de motie-Ter Beek ge-
stemd. 

De Minister-President zei dat, als de 
motie wordt aangenomen, hij voor de 
duvel niet bang is. Was de Minister-
President zich op dat moment ervan 
bewust dat de duvel in de Tweede Ka-
mer zit? 

Stel dat de motie wordt aangeno-
men, dan moet de Regering hier kie-
zen tussen twee moties. Kan de Rege-
ring dan werkelijk moeilijk anders 
doen dan de motie van de Tweede Ka-
mer uitvoeren? Dan zou het aannemen 
van de motie van mevrouw Van Some-
ren in deze Kamer het gezag in onze 
Kamer schaden. 

Voor een aantal leden van mijn frac-
tie wegen de door mij genoemde be-
zwaren, die zij van staatsrechtelijke 
aard achten, zo zwaar, dat zij de motie 
niet zullen steunen. Anderen menen 
echter dat zij vanwege de zaak waar-
over het gaat, deze bezwaren niet zo 
zwaar moeten laten wegen. Zij zullen 
vóórstemmen. 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Voor het stemge-
drag van mijn fractie inzake de motie 
van mevrouw Van Someren en de ha-
ren moge ik verwijzen naar mijn op-
merkingen, gemaakt bij de algemene 
beschouwingen in tweede termijn, 
over de rol van onze Kamer. Bij de be-
leidscontrole, zo stelde ik, past deze 
Kamer een zekere mate van terughou-
dendheid. Ik gebruikte de woorden 
'marginale toetsing'. Mijn fractie is 
niet van mening dat de Tweede Kamer 
met haar uitspraak inzake de Paralym-
pics, zich heeft begeven buiten alle per-
ken van redelijkheid en oirbaarheid en 
stemt derhalve tegen deze motie. 

D 
De heer Maris: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb er behoefte aan, mijn stemge-
drag nader te motiveren. In de pers is 
de motie - ik denk bij voorbeeld aan 
Trouw van 4 december 1979 - een 'poli-
tiek en staatsrechtelijk monstrum'ge-
noemd. Dat wij in de eerste Kamer zo-
iets zouden produceren, vind ik een 
dermate ernstige beschuldiging, dat ik 
er even op wil ingaan. Een monstrum 
als wanschepsel of gedrocht, mis-
schien bekend in de Griekse mytholo-
gie waarbij ik denk aan Homerus met 
zijn Chimeira, opgefokt door Amisoda-
ros tot 

De Voorzitter: Ik wijs u erop dat dit 
geen derde termijn is. 

De heer Maris: Het gaat mij erom of 
deze motie een staatsrechtelijk mon-
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strum is of niet. Ik meen dat wij de vrij-
heid hebben hier moties te bespreken. 
Wanneer er sprake is van een rege-
ringsverklaring over bepaalde onder-
delen van het regeringsbeleid, welke 
plegen te worden toegezonden aan de 
Tweede Kamer, dan zijn die - naar 
mijn mening - tevens gericht tot de 
Eerste Kamer kan concrete bestuurs-
ook op deze verklaring kunnen ingaan 
bij de behandeling der begroting. Na-
tuurli jk kan een Regering deze motie 
naast zich neerleggen. Ik meen dat 
fundamenteel voor de Eerste Kamer 
is: controle op het regeringsbeleid. De 
Eerste Kamer kan concrete bestuurs-
daden kritiseren en bepaalde gevoe-
lens ter kennis van de Regering bren-
gen. 

De Regering is in het geheel niet de 
dienares van de Kamer. Zij bezit dus 
een eigen zelfstandigheid en verant-
woordeli jkheid voor haar beleid. Zij 
heeft die tegenover elk der Kamers. 
Men kan bij de wetgeving zeggen dat 
het primaat bij de Tweede Kamer ligt, 
maar het is niet vol te houden dat bij 
de controle op het regeringsbeleid de 
Tweede Kamer de prioriteit zou genie-
ten. Dit is niet waar. Nog minder waar 
is dat de Eerste Kamer subsidiair zou 
zijn. De Eerste Kamer heeft altijd bij-
zondere aandacht gehad voor Buiten-
landse Zaken als een soort prerogatief 
voor deze Kamer. Derhalve is deze mo-
tie staatsrechtelijk volkomen verant-
woord. Het gaat om de sterke afwij-
king tussen de stukken 15 800 V en 
XVI, nr. 12, en 15 800 V en XVI, nr. 9. Ik 
ga dus uit van de staatsrechtelijke 
juistheid van het indienen van de mo-
tie. Er zijn dus geen staatsrechtelijke 
bezwaren. 

Bij de Olympische Spelen is altijd 
uitgegaan van de Olympische gedach-
te. Gedurende de Spelen werd in het 
oude Griekenland de onderlinge strijd 
gestaakt. Sport verbroedert. Juist hier-
door worden de gehandicapten zwaar 
getroffen, ook in Nederland. Dat heb ik 
persoonlijk kunnen merken. Men voelt 
het als een sterke discriminatie, ledere 
doorbraak van de apartheidsgedachte 
dient als positief te worden ervaren. 
Als wij dan uitgaan van de vraag wat 
in de politiek prevaleert, de belangen 
van de individuele mens of de belan-
gen van een politiek beleid, moet ik 
toch opmerken dat ook een Eerste Ka-
mer dient te waken over het algemeen 
belang, inclusief de bescherming van 
de zwakkeren. Derhalve zal ik stern-
men vóór deze motie. 

Eerste Kamer 
11 december 1979 

D 
Mevrouw Van Someren Downer 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
algemene beschouwingen heb ik dui-
delijk gemaakt waarom mijn fractie bij-
zonder betreurt wat in de Tweede Ka-
mer is gebeurd inzake de Paralympics. 
De heer Van Hulst heeft herhaald dat 
zijn gehele fractie vindt dat de Tweede 
Kamer onjuist heeft gehandeld, dat 
zijn hele fractie het aanvankelijke 
standpunt van het kabinet deelt. Nu 
kan ik, met de heer Maris, onmogelijk 
begrijpen dat men kan stellen dat aan-
vaarding van deze motie het aanzien 
van dit huis zou schaden. 

Ik herinner mij nog heel wel, mijn-
heer de Voorzitter, dat u heeft gezegd 
dat het onze taak is te bezien of wi j al 
dan niet kunnen gedogen wat aan de 
overzijde gebeurt. De motie is een 
staatsrechtelijk monstrum genoemd. 
Ik ben echter nog geen staatsrechtge-
leerde tegengekomen die kan uitleg-
gen waarom. Naar mijn mening gaat 
het meer om politieke gevoelens dan 
om staatsrechtelijke motieven bij de-
genen die zo over de motie schrijven. 
Ik heb in eerste instantie gezegd dat 
deze multiraciale ploeg een voortrek-
kersfunctie heeft in de strijd tegen de 
apartheid. Strijders tegen de apartheid 
in Zuid-Afrika denken daar ook zo 
over. Het is politiek ongelooflijk onge-
lukkig dat men door de motie-Ter Beek 
aan te nemen juist in Zuid-Afrika die 
groepering in de kaart speelt, die wi j 
geen van allen in de kaart wil len spe-
len. 

Ik betreur het dat de Tweede Kamer 
dit heeft gedaan. Ik zou het ten zeerste 
betreuren als onze Kamer onze motie 
zou verwerpen. 

Ik acht de opmerking van de heer De 
Gaay Fortman dat wi j slechts margi-
naal mogen toetsen eigenlijk een ge-
vaarlijke beperking van de rechten van 
dit huis. Nogmaals, wi j bezien de da-
den van de overzijde. Wij geven daar-
over ons eigen oordeel. Ik doe dan ook 
een dringend beroep op deze Kamer 
om onze motie te aanvaarden. 

De motie-Van Someren-Downer c.s. 
wordt met 36 tegen 30 stemmen ver-
worpen. 

Vóór hebben gestemd de leden: Heij-
ne Makkreel, Van Tets, Van Hemerttot 
Dingshof, De Jong, Voute, Feij, Zou-
tendijk, Baas, Vonhoff-Luijendijk, Wie-
benga, De Koster, Schlingemann, Van 
Someren-Downer, Van der Jagt, Veen, 
Maris, Kaland, Van der Werff, Eijsink, 
Terwindt, Van Hulst, Franssen, Van 

Paralympics 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk 
Verontreiniging oppervlaktewateren 
Wetboek van Strafrecht, enz. 

Kuik, Van der Werf-Terpstra, Meule-
man. De Vries, Netjes, Christiaanse, 
Gooden en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: 
Lamberts, Vonk-van Kalker, Van de 
Rakt, Fischer, Versloot, Broeksz, Post, 
Oskamp, Maaskant, Tunders, Mol, 
Steigenga-Kouwe, Zoon, Van Water-
schoot, Vermeer, Kolthoff, De Rijk, Si-
mons, De Cloe, Kremer, d'Ancona, 
Vrouwenvelder, Tummers, Steen-
kamp, Kreutzkamp-Schotel, Von Mei-
enfeldt, B. de Gaay Fortman, W. F. de 
Gaay Fortman, Van Dalen, Vogt, 
Tjeerdsma, Van Kleef, Van der Meer, 
Letschert, Diepenhorst en Trip. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de rijksbe 
groting voor het dienstjaar 1977 
(15 427); 

Wijziging van artikel 19 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
(15 717). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van het Wet-
boek van Strafrecht, van de Wet op de 
economische delicten, van het Burger-
lijk Wetboek en van het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945(11 001). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Van der Meer (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Bij de behandeling 
van het ontwerp van rijkswet 'Goed-
keuring van het op 18 oktober 1961 te 
Turijn ondertekende Europees Sociaal 
Handvest' op 31 oktober 1978 in deze 
Kamer, zei mijn fractiegenoot de heer 
Versloot dat de memorie van antwoord 
van het wetsontwerp 11001 de kamerle-
den na een periode van vieren-een-half 
jaar na het voorlopig verslag juist voor 
het weekend per ijlpost had bereikt. 
Daarna ging het ijltempo snel over; 
daarom behandelen wi j eerst vandaag 
dit wetsontwerp, dat stakingen door 
ambtenaren uit de strafrechtelijke sfeer 
moet halen. 

Wat in 1903 na de spoorwegstaking 
met de nodige voortvarendheid en de 
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daarmee gepaard gaande emoties in het 
Wetboek van Strafrecht als de zoge-
naamde dwangwetten van Kuyper 
werd opgenomen, heeft een parle-
mentaire gang van meer dan 9 jaar no-
dig om daar weer uit verwijderd te 
worden. Slechts eenmaal hebben deze 
artikelen in 1918 aanleiding gegeven 
om tot vervolging over te gaan. Of de-
ze artikelen daarna 'preventieve wer-
king' hebben gehad, naast de bepalin-
gen in het ARAR, is te betwijfelen. 

Bij het doornemen van de gewissel-
de stukken komt men eerder tot de 
conclusie dat het onderhavige wets-
ontwerp tot stand is gekomen, omdat 
onder de artikelen 358bis en volgende 
ook het spoorwegpersoneel valt. Zo-
lang de strafbedreiging voor het 
spoorwegpersoneel niet is weggeno-
men, blijft strijd met het Europees So-
ciaal Handvest bestaan. Voor hen is 
immers geen uitzondering gemaakt op 
grond van artikel 6, lid 4. Door dit weg 
te nemen staat de weg naar het Staats-
blad voor het ESH open. Als de vertra-
ging van de behandeling van het on-
derhavige wetsontwerp de enige re-
den ervoor is dat het ESH nog steeds 
niet is gepubliceerd, dan is dat te be-
treuren. 

Het eindverslag van de commissies in 
deze Kamer verscheen op 14 novenv 
ber 1978 en de nota naar aanleiding 
van het eindverslag eerst op 23 okto-
ber 1979. Misschien kunnen de be-
windslieden op de aard van deze ver-
traging iets nader ingaan. 

De totstandkoming van dit wets-
ontwerp is een eerste stap op weg 
naar erkenning van het stakingsrecht, 
omdat een aantal beperkingen die nu 
aan stakingen in de weg staan worden 
weggenomen. Mijn fractie wi l enige 
kanttekeningen maken bij de discrimi-
natie van ambtenaren in dezen. 

Na de publikatie van het Europees 
Sociaal Handvest zal in ons geldend 
recht zijn vastgelegd dat een stakende 
werknemer niet langer zonder meer in 
wanprestatie geacht kan worden en 
dat een vakorganisatie alleen reeds 
door het uitlokken van collectieve 
wanprestatie, niet zonder meer, be-
houdens bijzondere rechtvaardigings-
gronden, een onrechtmatige daad be-
drijft. 

Als een staking voortaan toch nog 
een onrechtmatige daad zou kunnen 
opleveren, dan kan dat toch alleen 
maar zijn op bijzondere, aan de spe-
ciale aard of procedure van die staking 
te ontlenen gronden. 

In artikel 31 van het Europees Soci-
aal Handvest wordt de mogelijkheid 
geboden, beperkingen aan te brengen 

op het stakingsrecht, op voorwaarde 
dat die beperkingen bij de wet zijn 
voorgeschreven en dat zij in een de-
mocratische samenleving noodzakelijk 
zijn voor de bescherming van rechten 
en vrijheden van anderen en voor de 
bescherming van de openbare orde, 
de nationale veiligheid of de goede ze-
den. Het standpunt van de Regering is 
- aldus de Minister van Binnenlandse 
Zaken op 31 oktober 1978 - d a t aan ar-
tikel 31 van het Europees Sociaal 
Handvest eerst uitvoering moet zijn 
gegeven voordat het stakingsrecht van 
ambtenaren kan worden erkend. Wor-
den die wetsvoorstellen - waarom is 
verzocht in de motie-De Voogd/Van 
Dam die in de Tweede Kamer is aange-
nomen - inderdaad uiterlijk op 1 janu-
ari 1981 bij de Tweede Kamer inge-
diend? 

In het artikel van prof. mr. M. G. 
Rood 'Mogen ambtenaren staken?', in 
het NJB van 7 oktober 1978, op bladzij-
de 729 en volgende, worden de ver-
schillen tussen de ambtelijke en de 
cielvielrechtelijke arbeidsverhouding 
nog eens nauwkeurig geanalyseerd. 

Vrij algemeen - aldus Rood - wordt 
inmiddels aangenomen dat het onder-
scheid ambtelijk - niet ambtelijk te 
grof is om wezenlijke verschillen tus-
sen de respectieve werknemers aan te 
duiden. 

Enerzijds zijn er ambtenaren die 
nauwelijks als onderdelen van de 
overheid gezien kunnen worden, an-
derzijds zijn er niet-ambtelijke werkne-
mers die algemene belangen dienen. 

Bij de eerste groepering kan men 
denken aan ambtenaren in dienst van 
overheidsbedrijven die beheerd wor-
den als particuliere ondernemingen, 
bij de tweede groepering aan artsen 
en verplegend personeel in ziekenhui-
zen. 

Een grensgebied vormen naar mijn 
mening de ambtenaren die 'gedeta-
cheerd' zijn bij een publieke NV. Uiter-
aard denk ik hierbij aan de NV AVR. 

Naar onze mening hebben deze on-
derscheiden geen betekenis voor het 
al dan niet bestaan van een stakings-
recht voor ambtenaren, maar uitslui-
tend voor de zorgvuldigheid die nodig 
is bij het gebruik maken daarvan. 

Met stijgende verbazing heb ik het 
artikel van prof. dr. J. Wemelsfelder 
'Stakingsrecht voor ambtenaren is 
overbodig', in Elseviers Weekblad van 
29 september jongstleden gelezen. Zo 
zou èr bij de overheid géén behoefte 
bestaan aan 'countervailing power' 
van een vakbond. Immers, de Minister 
van Binnenlandse Zaken i s - uiteraard 
binnen de gegeven beperkingen -
geen minimaliseerder, maar een maxi-

maliseerder. Dat behoeft ook niet, 
want daar waar de overheid te kort 
komt, zorgt de belastingbetaler voor 
de continuïteit. Dat lijkt allemaal mooi-
er dan het is. Maar het wordt tevens 
erg moeilijk te begrijpen als men in de 
Volkskrant van 7 december jongstle-
den leest dat de ambtenarenbonden 
de Staat voor de rechter dagen om zich 
over de rechtmatigheid van de eisen 
van de vakbonden - de doorberekening 
van de bouw-c.a.o. - uit te spreken. De 
Minister wordt toch bewaakt door het 
parlement? 'Dat is in principe waar. 
Maa r ' - aldus de heer W. Wieringa, 
voorzitter van de christelijke centrale -
'het parlement loopt ons voor de voe-
ten'. 

'Kortom', aldus Wemelsfelder 'wie 
veel opheeft met de democratische or-
ganisatie van onze maatschappij, zal 
zéér kritisch moeten staan tegenover 
ambtenarenvakbonden en hun op het 
verwerven van stakingsrecht gerichte 
machtsaspiraties'. 

Naar mijn mening is de overheid als 
zij als werkgever optreedt niet in een 
wezenlijk andere rol dan andere werk-
gevers, die (op hun wijze) democratisch 
gecontroleerd worden en moet dus ook 
een conflict tussen een overheid en 
haar werknemers op dezelfde wijze ver-
lopen. Misschien kan de Minister van 
Binnenlandse Zaken zijn licht laten 
schijnen op de hiervoor weergegeven 
stellingname. 

Dan voel ik mij meer thuis in het arti-
kel van mr. M. Brink: 'Stakingen ambte-
naren geoorloofd?'. (EW dd. 9 decenv 
ber '78). Hij is van mening dat aan 
ambtenaren in beginsel dezelfde rech-
ten moeten toekomen als aan werkne-
mers in particuliere bedrijven. Hij - en 
met hem velen - constateert verschil 
met betrekking tot de vaststelling van 
de arbeidsvoorwaarden, die voor 
ambtenaren na overleg door de over-
heid eenzijdig worden vastgesteld. Op 
dit moment bestaat er voor de ambte-
narenorganisaties geen juridisch ge-
oorloofd uiterste middel van protest 
wanneer het overleg met de overheid 
niet tot overeenstemming leidt. 

Prof. Rang is van mening dat er als 
je erkent dat er overleg wordt gevoerd 
over arbeidsvoorwaarden van ambte-
naren, net zoals in het bedrijfsleven, 
ook vanuit het arbeidsrecht gerede-
neerd geen of miniem verschil is met 
andere werknemers. Het bestaan van 
dat overleg móét wel erkend worden, 
want anders zou er jarenlang in het ge-
organiseerd overleg met de Minister 
een schijnvertoning zijn opgevoerd. 

Prof. Rang vindt dat het recht op sta-
king van ambtenaren reëel is, evenals 
wi j . 
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Mijn fractie is er zich van bewust dat 
bij aanvaarding van dit wetsontwerp 
noch over de rechtspositie van de 
ambtenaar, noch over diens recht tot 
staken het laatste woord zal zijn ge-
zegd. 

De betekenis van dit wetsontwerp 
schuilt er vooral in dat het de staking, 
ook voor ambtenaren en spoorweg-
personeel, in die zin erkent, dat het 
strafrechtelijke sancties afschaft en 
daarmede de sinds 1903 bestaande 
discriminatie ten opzichte van de si-
tuatie in het particuliere bedrijfsleven 
wegneemt. Om die redenen zullen wi j 
graag aan dit wetsontwerp onze stem 
geven. 

D 
De heerVoüte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het onderhavige wets-
ontwerp wil komen tot het afschaffen 
van het strafrechtelijk stakingsverbod 
voor ambtenaren en spoorwegperso-
neel en de toevoeging van een bepa-
ling aan artikelen in het Burgerlijk Wet-
boek en het Buitengewoon Besluit Ar-
beidsverhoudingen, bepalende dat het 
niet toegelaten is nakoming van ar-
beidsverplichtingen van de arbeider te 
vorderen onder veroordeling van een 
dwangsom of van gijzeling. 

Het strafrechtelijk stakingsverbod is 
in 1903 - onder veel politieke strijd - in 
het Wetboek van Strafrecht opgeno-
men n.a.v. de grote spoorwegstaking 
van dat jaar. Op één uitzondering na in 
1918 schijnt het nimmer te zijn toege-
past. Het onderhavige wetsontwerp is 
op 3 novermber 1970 bij de Tweede 
Kamer ingediend. Volgens de memo-
rie van toelichting blijft de vraag ge-
heel open of een stakingsrecht van 
ambtenaren moet worden erkend. 

Vooruitlopende op een beslissing 
daaromtrent wi ldede Regering in 1970 
een disciplinair stakingsverbod in een 
nieuw artikel 50-a in het Algemeen 
Ambtenarenreglement opnemen, lui-
dende: 'Het is de ambtenaren verbo-
den deel te nemen aan werkstakin-
gen'. Het strafrechtelijk stakingsver-
bod zou dan vervangen worden door 
een tuchtrechtelijk stakingsverbod. 
Onder invloed van de Bijzondere Com-
missie uit de Tweede Kamer, zich o.m. 
baserende op het Europees Sociaal 
Handvest, heeft de Regering het voor-
nemen om gemeld artikel 50-a in het 
Ambtenarenreglement op te nemen, 
laten varen. 

Voorts stond in de Troonrede 1973 
te lezen: 

'De Regering wil een snelle rectifica-
tie van het Europees Sociaal Handvest, 
ook wat betreft het stakingsrecht voor 
de ambtenaren, bevorderen'. 

Een zorgvuldige lezing van de in 
1973/74 tussen de Regering en de 
Tweede Kamer gewisselde stukken en 
het Verslag van het diepgaande - en 
ook thans nog hoogst interessante -
mondeling overleg tussen de Kamer 
en de Regering, vestigt de indruk, dat 
een snelle ontwikkeling heeft plaatsge 
vonden met betrekking tot de opvat-
ting over het stakingsrecht van ambte-
naren en dat het stakingsrecht van de 
ambtenaren feitelijk was erkend, zij het 
ook dat enerzijds alsnog tegen staken-
de ambtenaren disciplinair zou kunnen 
worden opgetreden op basis van arti-
kel 50 van het Algemeen Rijksambte-
naren-reglement en op grond van arti-
kelen van het Weboek van Strafrecht 
(wanneer daar aanleiding voor be-
stond), terijl anderzijds nadere bepa-
lingen met betrekking tot werkstaking 
door ambtenaren tegemoet konden 
worden gezien. 

Artikel 50 van het Algemeen Rijks-
ambtenarenreglement luidt: 

'De ambtenaar is gehouden, de 
plichten uit zijn ambt voortvloeiende, 
nauwgezet en ijverig te vervullen en 
zich te gedragen, zoals een goed amb-
tenaar betaamt'. 

In de mondelinge gedachtenwisse-
ling werd in 1974 veel aandacht be-
steed aan het onderscheid tussen poli-
tieke stakingen tegen de overheid en 
stakingen van ambtenaren in verband 
met arbeidsvoorwaarden; deze laat-
sten mogen volgens Minister de Gaay 
Fortman niet als staken tegen de over-
heid in politieke zin worden aange-
merkt. Op den duur zouden ook voor 
deze stakingen spelregels moeten 
worden ontwikkeld. 

Op 21 maart 1974 is het wets-
ontwerp door de Tweede Kamer aan-
genomen. Reeds op 7 mei 1974 ver-
schijnt het voorlopig verslag van de 
vaste Commissie Binnenlandse Zaken 
en Justitie van deze Kamer. 

Terecht wordt in het voorlopig ver-
slag erop gewezen dat de betekenis 
van het wetsontwerp drastisch werd 
gewijzigd, toen in 1973 het voorgeno-
men disciplinaire verbod van staken 
door ambtenaren door de Regering 
werd teruggenomen. 

Ik citeer uit het voorlopige verslag 
van mei 1974: 

'Wel schijnt ook dit kabinet beper-
kingen van het stakingsrecht van 
ambtenaren nodig te achten, maar 
welke deze zullen zijn en hoe die zullen 
worden verwezenlijkt is geheel onze-
ker. Voorlopig zal men het moeten 
doen met de bepaling dat de ambte-
naar zich als een goed ambtenaar 
moet gedragen.' 

Vierenhalf jaar later, in 1978, komt 
de memorie van antwoord. Wie ver-

wacht zou hebben dat de ontwikkeling 
op dit stuk, zoals ik die zoeven voor de 
jaren 1970-1974 schetste, zich zou 
hebben voortgezet, komt bedrogen 
uit. Het lijkt of de thans optredende be-
windslieden het roer vele graden heb-
ben teruggedraaid. 

Ik citeer uit de memorie van ant-
woord aan de Eerste Kamer: 

'Afschaffing van het strafrechtelijk 
stakingsverbod betekent slechts dat 
door de afschaffing van de strafbedrei-
ging tegen stakingen door ambte-
naren één van de thans bestaande be-
lemmeringen om tot die erkenning te 
komen, zal zijn weggenomen.' 'Zolang 
het stakingsrecht van ambtenaren niet 
erkend is - en die erkenning wordt zo-
als gezegd met dit wetsontwerp niet 
beoogd - is het ambtenaren niet toe-
gestaan te staken.' 'Aan erkenning van 
het stakingsrecht van ambtenaren 
moet derhalve een wettelijke regeling 
vooraf gaan.' 

Bij een vergelijking van de stand-
punten van de Tweede Kamer en de 
Regering van 1974 met die van de Re-
gering van 1978 ontstaat grote en on-
gewenste rechtsonzekerheid. In het 
eindverslag van de commissie uit deze 
Kamer van november 1978 wordt te-
recht bezwaar gemaakt tegen het hier-
boven geciteerde standpunt van de be-
windslieden: 

'Wordt het voorliggend wets-
ontwerp wet, dan vervalt voor ambte-
naren het in 1903 ingevoerde straf-
rechtelijk stakingsverbod. Ook voor 
hen ontstaat dan vrijheid tot staken. 
Niet meer, maar ook niet minder.' Dui-
delijker kan het niet. 

Verder staat in dat eindverslag: 'Dan 
zal ook voor stakingen van ambte-
naren, indien dat noodzakelijk wordt 
geoordeeld, van geval tot geval moe-
ten worden uitgemaakt, of zij rechtma-
tig zijn. A priori verboden zijn zij echter 
niet meer.' 

In haar nota naar aanleiding van het 
eindverslag van 23 oktober van dit jaar 
persisteert de Regering bij haar me-
morie van antwoord, zij het ook met 
enige nuanceverschillen. Zij blijft stel-
len dat de erkenning van het stakings-
recht voor ambtenaren eerst plaats 
kan vinden als er een regeling is van 
de noodzakelijk beperkingen in de uit-
oefening van het recht. 

Ik vind het betreurenswaardig dat op 
zo'n belangrijk punt als de erkenning 
van het stakingsrecht van ambtenaren 
verschil van interpretatie bestaat over 
het huidige wetsontwerp tussen de be-
windslieden en de vaste Commissies 
voor Justitie, Binnenlandse Zaken, Ho-
ge Colleges van Staat en Sociale Za-
ken. Wij staan voor een wel heel moei-
lijk vraagstuk. Ik hoop dat het ant-
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woord van de Regering zodanig zal 
zijn dat deze problemen daardoor uit 
de weg geruimd kunnen worden. Ik 
vind deze problemen bijzonder 
belangrijk, omdat het wetsontwerp op 
zichzelf onze steun heeft. 

Alvorens van dit onderwerp af te 
stappen wi l ik nog de aandacht van de 
Bewindslieden vragen voor een redac-
tioneel 'Commentaar' in het Orgaan 
van de Centrale Middelbare en Hogere 
functionarissen bij Overheid en Onder-
wijs van 10 november j l . De construc-
tieve geest, die uit dit commentaar 
spreekt om met de Regering te komen 
tot de instelling van een arbitrage-or-
gaan waarop de Centrales verplicht 
zijn een beroep te doen als met het be-
voegd gezag in een overlegorgaan 
geen overeenstemming kan worden 
bereikt en voorts om te komen tot een 
geclausuleerd stakingsrecht voor 
ambtenaren, uitgezonderd bepaalde 
functies van groepen zoals militairen 
en politie, verdient waardering. Wel 
wijst, naar mijn mening terecht, CMHA 
erop, dat bij andere centrales zoals 
ACOP reeds thans de gedachte leeft, 
dat overheidswerknemers het stakings-
recht mogen uitoefenen zoals dat geldt 
voor het particuliere bedrijfsleven. 

Terugkerende tot gemeld welwi l-
lend en constructief 'Commentaar' mo-
gen de bewindslieden met nadruk in 
overweging worden gegeven erop toe 
te zien, dat de Commissie Toxopeus II 
vóór 1 januari 1980 haar advies over 
de wijze waarop het stakingsrecht 
voor ambtenaren ware te regelen, uit-
brengt en dat binnen het daarop vol-
gende jaar uitvoering wordt gegeven 
aan de motie De Voogd/Van Dam. 

Ben ik wel geïnformeerd dan is he-
laas reeds thans te verwachten dat de 
commissie-Toxopeus II, die eerst in 
een laat stadium met haar werkzaanv 
heden een aanvang heeft gemaakt, 
niet t i jdig gereed zal komen met de sa-
menstelling van haar rapport. 

Alvorens mijn rede af te sluiten wi l ik 
nog opmerken dat het afschaffen van 
li jfsdwang om een arbeider te dwin-
gen zijn verplichtingen na te komen, 
zoals bepaald in de artikelen III en IV 
van het voor ons liggende wets-
ontwerp, moet worden toegejuicht. 
Moge dit een precedent zijn om overal 
in onze wetgeving de lijfsdwang als 
executiemaatregel af te schaffen. Met 
belangstelling zie ik het antwoord van 
de bewindslieden op de door mij ge-
maakte opmerkingen tegemoet. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het nu eindelijk in deze 
Kamer aan de orde zijnde wets-

ontwerp met betrekking tot de ophef-
fing van het strafrechterlijk stakings-
verbod voor ambtenaren en spoor-
wegpersoneel loopt vanaf 1970 en 
werd in de zittingsperiode 1973-1974 
aan de overzijde behandeld. De ont-
wikkeling van de positie van de ambte-
naar als werknemer heeft sinds die tijd 
niet stil gestaan, zodat de opvattingen 
van toen vandaag in nog bredere kring 
aanvaardbaar lijken. Toch hebben de 
vakbondsvertegenwoordigers van de 
betrokken kennelijk niet staan trap-
pelen van ongeduld. Naar de redenen 
kan men slechts gissen. Vooreerst zal 
daar het standpunt van de Regering, 
dat met dit wetsontwerp het recht op 
staking voor ambtenaren niet is er-
kend, mogelijk toe hebben bijgedra-
gen. Overigens stelt de Regering ook, 
dat gezien het vervallen van de straf-
rechterlijke consequentie volgens arti-
kel 358bis e.v. dit wetsontwerp vrijheid 
tot staken met zich meebrengt en dat 
de rechter moet beslissen of de evt. 
staking van ambtenaren rechtmatig is. 
Geldt dat niet voor elke staking? 

De Regering wijst naar aanleiding 
van onze opmerking op de beperkte 
betekenis van dit wetsontwerp en het 
voorbehoud bij artikel 6 lid 4 van het 
Europees Sociaal Handvest. Wij begrij-
pen de intentie van de Regering, wat 
eenvoudiger uitgedrukt dan in de me-
morie van antwoord dd. 27 oktober 
1978, dat voorkomen moet worden dat 
de door dit wetsontwerp verkregen 
grotere vrijheid van de ambtenaren tot 
staken een algemeen recht of groter 
belang schendt. Men kan zich de vraag 
stellen of dat bezwaar niet evenzeer bij 
bepaalde andere groeperingen c.q. be-
roepen met het stakingsrecht aanwe-
zigis. 

Het lijkt ons gewenst eens na te 
gaan waar uit overwegingen van bil-
lijkheid ook niet-ambtenaren aan be-
perkingen onderhevig zouden moeten 
zijn. Ook hun recht kan in bijzondere 
gevallen immers een algemeen recht 
of een groter belang schenden. 

Het nog niet tot overeenstemming 
komen in het georganiseerd overleg 
over de beperking van de stakings-
rechten van ambtenaren is weer oor-
zaak, dat het wetsontwerp dat deze za-
ken moet regelen in het kader van arti-
kel 51 van het Europees Sociaal Hand-
vest en dat wi j liefst vrijwel gelijktijdig 
met dit wetsontwerp tot wet verheven 
hadden zien worden, er nog niet is. 
Hoe ver is het thans met de toezegging 
naar aanleiding van de motie-Voogd/ 
Van Dam? Overigens zijn er bij de ver-
tegenwoordigers van de ambtenaren, 
die het minst voor dit wetsontwerp 
voelen ook mensen, die minder geluk 

kig zijn met het steeds meer op één lijn 
brengen van de ambtenaren met de 
overige werknemers. Zij vrezen, naar 
onze mening niet helemaal ten on-
rechte, dat daar wel eens minder ge-
wenste gelijkstellingen uit zouden kun-
nen voortvloeien. 

Bij de beschouwingen rond dit wets-
ontwerp heeft de positie van de 
ambtenaren om begrijpelijke redenen 
de hoofdaandacht gekregen. Daar-
naast geldt artikel 6 lid 4 van het Euro-
pees Sociaal Handvest echter zonder 
voorbehoud ook voor spoorwegperso-
neel. Wij zijn dan ook gevoelig voor de 
opmerking, welke de Regering in de 
memorie van antwoord d.d. 27 okto-
ber 1978 te dien aanzien maakt ter 
voorkoming van discrepantie tussen 
nationaal en Europees recht. Daarbij 
komt, dat ook de veranderende positie 
en opvattingen over de ambtenaar als 
werknemer met betrekking tot het sta-
kingsrecht om erkenning vragen. 

Ofschoon onze fractie niet overtuigd 
is door de redenering van de Regering 
met betrekking tot het effecttueren van 
de stakingsvrijheid na aanvaarding 
van dit wetsontwerp meent zij toch 
haar stem niet aan het wetsontwerp te 
mogen onthouden. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Mede namens mijn collega van 
Binnenlandse Zaken wi l ik mijn dank 
betuigen aan het adres van de leden, 
die gesproken hebben en hun steun 
aan het ontwerp hebben gegeven. Met 
des te meer inspanning zullen wij 
trachten in te gaan op de opmerkin-
gen die zij in verband met dit onder-
werp hebben gemaakt. 

Meer in het algemeen gesteld kan ik 
zeggen dat het voor een Minister van 
Justitie een uitermate prettige en mis-
schien wat minder vertrouwde bezig-
heid is een wetsontwerp te mogen 
verdedigen, dat strekt tot de opheffing 
van een strafrechtelijk verbod. Het is 
een goede zaak dat op een bepaald 
moment blijkt, dat de maatschappij zó 
heeft gefunctioneerd dat een bepaald, 
indertijd nodig geacht verbod in de 
strafrechtelijke sfeer niet langer nodig 
is en dat handhaving daarvan deswe-
ge ook ongewenst wordt geacht. 

Dit brengt mij op een zaak, die zeker 
ook door mijn collega zal worden be-
handeld, namelijk het rechtskarakter 
van de opheffing van een strafrechte-
lijk verbod. Het is zeker niet zo, dat door 
dit enkele feit - nog afgezien van aller-
lei andere betogen, die daarover kun-
nen worden gehouden - een recht zou 
worden gevestigd. Ik wijs erop dat vol-
gens een bekende uitspraak het straf-
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recht wordt gezien als een ul t imum re-
medium, wat toch betekent dat er blijk-
baar ook andere remedies zijn, die 
kunnen worden gebruikt als het straf-
recht als een niet passende remedie 
wordt beschouwd. Er zijn remedies op 
het gebied van het civiele recht en in 
de administratief-rechtelijke sfeer. Zo 
is de vraag: wat is nu rechtens, als een 
strafrechtelijk verbod is opgeheven, de 
vraag naar de geoorloofdheid? - in die 
brede rechtssfeer van in dit geval sta-
king door ambtenaren - open. De Mi-
nister van Binnenlandse Zaken zal 
hierop nader ingaan omdat het vooral 
zijn vakgebied betreft. 

Men zou ook kunnen stellen dat, als 
nu eenmaal het strafrechtelijke verbod 
moet worden opgeheven - tot onze 
vreugde is dit blijkbaar het algemene 
gevoelen van deze Kamer- de Minis-
ter van Justitie er verder het zwijgen 
toe kan doen. Dat is ook in belangrijke 
mate het geval. Ik wil nog slechts in-
gaan op opmerkingen van meer prakti-
sche aard, gemaakt door mevrouw 
Van der Meer. 

Zij vroeg naar de ratificatie van het 
Europees Sociaal Handvest, die inder-
daad mede-afhankelijk is van het tot 
wet verheffen van het nu voorliggende 
ontwerp. Voorts is uitvoeringswetge-
ving nodig ter uitvoering van het 
handvest met betrekking tot de rechts-
bijstand aan buitenlandse werkne-
mers. De memorie van antwoord be-
treffende dit wetsontwerp is onderweg 
naar deze Kamer, zodat wij erop mo-
gen vertrouwen dat de behandeling 
ervan binnen niet al te lange tijd kan 
worden afgerond. De woorden 'niet al 
te lange t i jd ' spreek ik met een zekere 
nadruk uit omdat ik de geachte afge-
vaardigde moet toegeven dat de voor-
bereiding van de mondelinge behan-
deling van heden veel tijd heeft ge-
vergd. Het is in het algemeen moeilijk 
om daar een preciese verklaring van te 
geven. Er was nogal wat overleg nodig 
tussen het departement van Binnen-
landse Zaken en Justitie, terwijl er ook 
wat t i jd is gaan zitten in het georgani-
seerd overleg dat Binnenlandse Zaken 
moest voeren. Daarom ben ik des te 
meer verheugd dat wij vandaag dit on-
derwerp kunnen afronden. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wi l enkele opmerkingen maken 
over het betoog van mevrouw Van der 
Meer. Zij voerde prof. Wemelsvelder 
sprekend in. Hij zou hebben gezegd 
dat er eigenlijk geen behoefte zou zijn 
aan vakorganisaties van overheids-
personeel, omdat de Minister van Bin-
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nenlandse Zaken toch al een maxima-
liseerder is. Als deze stelling zou wor-
den voorgelegd aan de centrales van 
overheidspersoneel, weet ik niet of zij 
haar zouden delen, want ik heb de in-
druk dat zij van mening zijn dat ik eer-
der aan de minimale dan aan de maxi-
male kant zit. Als ik kijk naar het con-
crete beleid dat vaak aan ambtenaren-
bonden wordt voorgelegd, heb ik de 
indruk dat er eerder wordt getracht, 
iets aan de ambtenaren te vragen, dan 
dat hen met een breed gebaar van al-
les en nog wat wordt aangeboden. 

Ook heb ik vernomen dat mevrouw 
Van der Meer de heer Wieringa, de 
voorzitter van de christelijke ambtena-
renorganisatie, sprekend heeft inge-
voerd. Hij heeft gesteld dat hij en de 
zijnen weleens de indruk hebben dat 
het parlement de ambtenarencentra-
les voor de voeten loopt. Ik neem aan 
dat hij er daarbij op doelt dat het parle-
ment zich af en toe uitspreekt over ar-
beidsvoorwaarden voor het over-
heidspersoneel. In meer algemeen 
verband heeft de Tweede Kamer on-
langs nog gezegd dat in 1980 tot aftop-
ping van de prijscompensatie zou 
moeten worden gekomen. Dat be-
schouwen de ambtenarencentrales als 
een ingrijpen in het overleg dat zij met 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
hebben. Naar mijn overtuiging hebben 
zij daar weleens een keertje gelijk in 
ook. 

De heer Voute heeft mijn aandacht 
gevraagd voor een uitspraak van de 
CMHA, waarin deze organisatie de in-
stelling van een arbitrageorgaan be-
pleit en zich uitspreekt voor een ge-
clausuleerd stakingsrecht. De heer 
Voute heeft zijn waardering uitgespro-
ken voor die opstelling van de CMHA 
en ik deel die. Ik neem aan dat de com-
missie-Toxopeus zeker naar die ge-
dachtezal kijken. 

Mijn collega van Justitie heeft al ge-
zegd dat dit voorstel een lange voorge-
schiedenis heeft. De heer Voute heeft 
gewezen op de totstandkoming in 
1903, terwij l dit voorstel al in I970 bij 
de Tweede Kamer lag. Minister de Rui-
ter heeft al gezegd dat de vragen niet 
eenvoudig te beantwoorden waren 
voor de Regering. Vandaar dat het wat 
lang heeft geduurd, maar vandaag is 
het dan de dag. 

Ik meen niet uitgebreid in te hoeven 
gaan op de eerdere discussies die hier 
zijn gevoerd over het Europees sociaal 
handvest. De Kamer kent het stand-
punt van de Regering dat intrekking 
van het strafrechtelijk stakingsverbod 
voor het overheidspersoneel, zoals dat 
in dit wetsontwerp wordt voorzien, op 
zich niet betekent de erkenning van het 
stakingsrecht. 

Wetboek van Strafrecht, enz. 

Dat hebben achtereenvolgende be-
windslieden van Justitie en van Bin-
nenlandse Zaken ook gezegd. Erken-
ning van het stakingsrecht zal plaats-
vinden via het Europees Sociaal Hand-
vest. De geachte afgevaardigden we-
ten dat de goedkeuringswet een tijde-
lijk voorbehoud met betrekking tot lid 
4 van artikel 6 maakt, wat ambtenaren 
betreft. 

De Regering wi l eerst aan artikel 31 
van het Europees Sociaal Handvest 
uitvoering geven voordat de erken-
ning van het stakingsrecht ook kan 
worden gerealiseerd. Dit artikel biedt 
namelijk de mogelijkheid om, wanneer 
dat in een democratische samenleving 
nodig is voor de rechten en vrijheden 
van anderen, voor de bescherming 
van de openbare orde, de nationale 
veiligheid, de volksgezondheid of de 
goede zeden, bij wet beperkingen op 
het stakingsrecht aan te brengen. Dat 
betekent dat het stakingsrecht voor 
ambtenaren pas na opheffing van dat 
voorbehoud kan worden erkend. 

Met alle overeenkomsten is er na-
tuurlijk ook een verschil tussen ambte-
naren en niet-ambtenaren door het bij-
zondere karakter van de werkgever 
van de ambtenaren en door het publiek-
rechtelijke karakter van de ambte-
naarsverhouding. Ik ben het eens met 
hetgeen mijn ambtsvoorganger hier-
over heeft gezegd bij de openbare be-
handeling in de Tweede Kamer van dit 
wetsontwerp wordt aangenomen, er 
ving van een strafrechtelijk stakings-
verbod rechtvaardigt. Onderscheid 
tussen overheidspersoneel en ande-
ren dient niet zo ver te gaan - zo heb ik 
het zelf gezegd bij de openbare behan-
deling in deze Kamer van het goedkeu-
ringswetsontwerp inzake het ESH -
dat het overheidspersoneel geen sta-
kingsrecht zou mogen hebben. 

Er zijn echter wel consequenties. 
Een daarvan is dat er geen sprake kan 
zijn van een onbeperkt stakingsrecht. 
In verband met de bijzondere positie 
van de overheid in de samenleving 
zou het onverantwoord zijn, indien aan 
bepaalde categorieën van ambtenaren 
- militairen en politiepersoneel zijn 
wel genoemd - werd toegestaan om te 
staken. Naar onze opvattingen moeten 
eerst die beperkingen geregeld zijn, 
voordat het stakingsrecht voor het 
overheidspersoneel kan worden er-
kend. 

Verschillende leden hebben erop ge-
wezen, dat bij de behandeling van het 
goedkeuringsontwerp in de Tweede 
Kamer de motie-De Voogd/Van Dam is 
aangenomen, waarin de Regering 
wordt gevraagd, uiterlijk 1 januari 
1981 nadere voorstellen aan het parle-
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ment te doen ter voorziening in het on-
gestoord functioneren van de openba-
re dienst op essentiële onderdelen, 
ook in de situatie waarin artikel 6, lid 4, 
van het Europees Sociaal Handvest 
onverkort zal zijn geratificeerd. Meer-
malen heeft de Regering gezegd, dat 
zij van plan is, uitvoering te geven aan 
deze motie. 

Er is een commissie-Toxopeus-2 in-
gesteld, een kleine commissie. Het 
heeft nogal wat voeten in de aarde ge-
had, voordat die er was. Of het de 
commissie gelukt, binnen de kortste 
keren haar standpunt naar voren te 
brengen, kan ik op dit moment niet 
zeggen. De commissie is buitenge-
woon hard aan de slag. De datum 1 ja-
nuari halen wi j inderdaad niet. De heer 
Voute heeft daarnaar gevraagd. Wij 
verwachten wel, dat de commissie 
vóór de tweede helft van april haar ad-
vies zal hebben afgerond. 

Om niet in de knel te komen met de 
tijdige uitvoering van de motie-De 
Voogd c.s., hebben wi j ervoor gekozen 
dat de ambtenaren die de regeling van 
de wetgeving moeten voorbereiden 
niet pas op de hoogte worden gesteld 
wanneer de commissie-Toxopeus 
haar werkzaamheden heeft beëindigd. 
Er is een constante informatie over en 
weer. Wanneer dus het advies van de 
commissie-Toxopeus binnen is, moet 
het mogelijk zijn - wi j zullen hieraan 
alles doen - om ti jdig uitvoering aan 
de motie te geven. 

De heer Voute heeft gevraagd of er, 
wanneer het strafrechtelijk stakings-
verbod op dit moment wordt opgehe-
ven, niet een soort lacune ontstaat. Hij 
heeft zelfs de indruk dat de Regering 
het roer vele graden heeft terugge-
draaid. Dat laatste is een erg pessimis-
tische schildering van de werkelijk-
heid. In formele zin, maar niet in mate-
riële zin, kan van die lacune worden 
gesproken. 

Het strafrechtelijke stakingsverbod 
bestaat, maar in feite is het niet exis-
tent. De heer Voute meende dat het tot 
nu toe één keer is toegepast. Het zou 
uiterst moeizaam zijn, nu ervan ui t te 
gaan dat in afwachting van de sta-
kingsregeling - zeker gelet op de feite-
lijke situatie in het verleden - ineens 
strafrechtelijk tegen stakende ambte-
naren wordt opgetreden. De overheid 
beschikt overigens nog altijd over arti-
kel 50 van het ARAR, waarin staat dat 
de ambtenaar gehouden is de plichten 
uit zijn ambt voortvloeiende, nauwge-
zet en ijverig te vervullen en zich te ge-
dragen, zoals een goed ambtenaar be-
taamt. Voorts kan de vraag of een sta-
king rechtmatig is, door de overheid 

worden voorgelegd aan de rechter. De 
rechter zal kijken naar de naar onze op-
vatting beperkte betekenis van de op-
heffing van het strafrechtelijk stakings-
verbod en naar de intentie die ten 
grondslag ligt aan het voorbehoud dat 
gemaakt is bij artikel 6, vierde lid, van 
het ESH. Ik denk - maar ik moet hierin 
voorzichtig zijn - dat de rechter niet 
snel zal concluderen dat het stakings-
recht al is erkend. 

Om die reden meen ik dat het niet te 
gewaagd is met dit wetsontwerp ver-
der te gaan. De heer Voute zei positief 
tegenover de voorstellen te staan. Me-
vrouw Van der Meer en de heer Frans-
sen hebben zich ook vóór dit voorstel 
uitgesproken. Hiervoor pleit ook nog 
een praktisch argument. De ratificatie 
van het EHS wacht onder meer op de 
opheffing van het strafrechtelijk sta-
kingsverbod voor het spoorwegperso-
neel. De heer Franssen wees hierop te-
recht. 

Kortom, ik meen dat de beducht-
heid, materieel gezien, van de heer 
Voute voor het ontstaan van rechtsze-
kerheid niet zo groot behoeft te zijn. 

Ik wi l nog constateren dat wi j inder-
daad een lange weg zijn gegaan. Me-
vrouw Van der Meer zei, dat als dit 
wetsontwerp wordt aangenomen, er 
een eerste stap is gezet op de weg 
naar erkenning van het stakingsrecht. 
Dat is niet zo. Er zijn al vele stappen 
gezet. Het is duidelijk een zaak die een 
snelle ontwikkeling heeft doorge-
maakt. Dit is een facet in het geheel, 
maar het zou wel uiterst dienstig zijn 
als dit zou kunnen worden gereali-
seerd. 

D 
De heer Voute (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de bewindslieden 
dank verschuldigd voor de uitvoerige 
wijze waarop zij zijn ingegaan op de 
opmerkingen die dezerzijds zijn ge-
maakt. Aanvankelijk dacht ik dat ik in 
tweede termijn zou moeten zeggen dat 
onze standpunten tegenover elkaar 
zijn blijven staan. De Regering houdt 
eraan vast dat het stakingsrecht van 
ambtenaren niet is erkend met het on-
derhavige wetsontwerp in de parle-
mentaire geschiedenis. De Kamer - ik 
denk speciaal aan het eindverslag van 
de commissie uit deze Kamer - heeft 
gemeend dat dit stakingsrecht wel be-
staat. 

Die twee meningen zouden dan 
tegenover elkaar staan. Mocht zich 
dan een staking voordoen, dan zal het 
aan de rechter zijn om te beoordelen 
of die staking rechtmatig is of niet. De 
Minister heeft het mij echter gemakke-
lijk gemaakt. Aan het slot van zijn rede 

heeft hij eigenlijk deze gedachte on-
derstreept, namelijk dat de beslissing 
uiteindelijk bij de rechter ligt. Mijn be-
roep is mede pleitbezorger en ik zie 
ook die beslissing van de rechter vol 
vertrouwen tegemoet. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het vertrouwen van de heer Voute 
wordt door de Regering gedeeld. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer Van der Jagt(GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik leg hier een korte stern-
verklaring af namens de SGP, het GPV 
en de heer Maris. De strekking van dit 
wetsontwerp is om te komen tot een er-
kenning van het stakingsrecht voor 
ambtenaren. Aangezien door onze frac-
ties het stakingsrecht voor ambtenaren 
als een principiële, onjuiste zaak wordt 
gezien, kunnen wij onze stem aan dit 
wetsontwerp niet geven. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de SGP en het GPV, 
alsmede de heer Maris, wordt aanteke-
ning verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsontwerp te heb-
ben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Instelling van een Raad 
voor het binnenlands bestuur (Wet 
Raad voor het binnenlands bestuur) 
(15 121). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp beoogt de 
Raad voor Territoriale decentralisatie 
om te zetten in een Raad voor het bin-
nenlands bestuur die de Ministervan 
advies gaat dienen omtrent de inrich-
ting en werking van het binnenlands 
bestuur in het algemeen en omtrent 
aangelegenheden de decentralisatie 
betreffende in het bijzonder. 

Staat het de Minister voor ogen dat 
deze raad hem zal adviseren over de 
reorganisatie van het binnenlands be-
stuur met betrekking tot de provinciale 
herindeling, samenvoeging van ge-
meenten en samenwerkingsverban-
den in de regio's? Indien deze vraag 
gedeeltelijk positief wordt beant-
woord, is de Minister het dan met mij 
eens dat de reorganisatie van het bin-
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nenlands bestuur hierdoor ernstig kan 
worden vertraagd? Ik stel deze vraag, 
omdat de Minister hierover een aantal 
vraagpunten heeft geformuleerd 
waaruit blijkt dat hij ook nog niet zeker 
weet hoe het 'plaatje' eruit komt te 
zien waarin Nederland wordt opge-
deeld. 

Hoe stelt de Minister zich voor dat 
de in de raad zitting te nemen perso-
nen zullen worden benoemd? Hoe 
stelt hij zich dat in elk geval voor de 
eerste keer voor? In artikel 5, lid 2, 
staat dat de leden natuurlijk niet in 
dienst kunnen zijn van provincie, ge-
meente of een ander lager publiek-
rechtelijk lichaam. Daar staat tegen-
over dat de mensen moeten komen uit 
de provinciale, gemeentelijke of pu-
bliekrechtelijke lichamen. 

Elke Minister kan een vaste verte-
genwoordiger aanwijzen die aan de 
beraadslaging deelneemt. Het kunnen 
ook personen zijn die in dienst zijn van 
provincie, gemeente of een ander pu-
bliekrechtelijk orgaan. Realiseert de 
Minister zich dat dit in te stellen li-
chaam in het algemeen niet tot eens-
luidende conclusies zal komen? Kan 
de Minister uiteenzetten hoe hij zich 
voorstelt dat de in te stellen raad gaat 
functioneren? Dit te meer daar de raad 
ook de bevoegdheid krijgt, commis-
sies in te stellen waarin personen van 
buiten die raad zitting hebben. Op wel-
ke termijn denkt de Minister de advie-
zen van deze raad te ontvangen? Heeft 
de Minister al vraagpunten geformu-
leerd die hij aan deze raad wil voorleg-
gen? 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Van Kleef is zijn interven-
tie begonnen met de vraag of het in de 
bedoeling ligt, de Raad voor het bin-
nenlands bestuur te laten adviseren 
over de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur. Hij voegde daaraan toe 
dat hij zich afvroeg of de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur niet nog 
langer ging duren als dat het geval 
was. Het ligt niet in mijn voornemen 
om werkzaamheden ten aanzien van 
de hervorming van het binnenlands 
bestuur nu stil te leggen totdat de 
Raad voor het binnenlands bestuur er 
is en functioneert. Deze werkzaanv 
heden gaan uiteraard gewoon door, 
maar zodra de Raad voor het binnen-
lands bestuur er is - de geachte afge-
vaardigde weet dat het de opzet is, te 
komen tot een veel breder taakgebied 
dan nu al op voortreffelijke wijze wordt 
behartigd door de Raad voor de Terri-
toriale Decentralisatie - zal hij onge-

twijfeld zijn werkzaamheden aanvat-
ten en zich bezighouden met het op-
stellen van adviezen over de inrichting 
en de werking van het binnenlands be-
stuur. 

Intussen wordt het werk uiteraard 
gewoon voortgezet. Wanneer de ge-
achte afgevaardigde aan mij vraagt of 
ik niet bang ben voor vertraging, dan 
moet ik zeggen dat ik daarvoor op zich 
zelf wel bang ben, maar niet vanwege 
het feit dat dit wetsontwerp binnenkort 
tot wet wordt verheven. 

Vervolgens vroeg de geachte afge-
vaardigde hoe de benoeming van de 
leden van de Raad voor het binnen-
lands bestuur zal geschieden. Dat kan 
op verschillende manieren. In algeme-
ne zin zou ik bij voorbeeld kunnen 
spreken met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, met de water-
schappen of met de provincies om te 
vragen wat men denkt van het wets-
ontwerp. Ik geef dan aan dat ik op zoek 
ben naar mensen uit die kringen en dat 
ik daarover graag een oordeel heb. Ik 
laat mij er op dit moment niet over uit 
of dat formeel een recht van aanbeve-
ling wordt. Ik zal uiteraard zo goed mo-
gelijk met de verschillende bestuursla-
gen overleggen over het antwoord op 
de vraag hoe de raad precies wordt in-
gevuld. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Kleef heeft mij al vreugdevol voor-
gespiegeld dat de raad waarschijnlijk 
niet altijd tot eensluidende conclusies 
kan komen. Dit kan betekenen dat de 
heer Van Kleef over voorspellende ga-
ven beschikt, want ik acht het ook niet 
geheel onmogelijk. Dit betekent echter 
niet dat de werkzaamheden van de 
raad niet dienstig zijn. Zeker als het 
gaat om het binnenlandse bestuur, lo-
pen de meningen uiteen. Hiermee 
word ik dagelijks geconfronteerd. De 
conclusies die worden getrokken, wor-
den uiteraard op hun inhoud gewo-
gen. 

De laatste vraag van de geachte af-
gevaardigde was wanneer de Minister 
de adviezen verwacht. Ik denk dat 
eerst de Raad voor het binnenlands 
bestuur er moet zijn. Vervolgens moet 
hij worden ingevuld en moet hij zijn 
werkplan ontwikkelen. Het is mogelijk 
dat dit in goed overleg tussen de raad 
en mijn departement wordt vastge-
steld. Pas dan is een antwoord te ge-
ven op de vraag op welke termijn er 
adviezen zullen komen. Nu is deze 
vraag wat prematuur. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Sluiting 14.56 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet: 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1977 
(15 427). 

Dit ontwerp van wet zal worden 
gesteld in handen van het College van 
Senioren; 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en de loonbelasting alsmede van 
de Algemene Ouderdomswet en de AI-
gemene Weduwen- en Wezenwet in 
verband met de regeling voor ge-
moedsbezwaarden (15 583); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 alsmede van enke-
le andere wetten (samenvoeging van 
de bestaande kinderbijslagregelingen 
tot een algemene, de gehele bevolking 
omvattende, verplichte kinderbijslag-
verzekering van het eerste kind af en 
afschaffing van de kinderaftrek van de 
loon- en inkomstenbelasting (15 683)); 

Nadere wijziging van de Ziektewet 
en de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (uitzondering van de 
ziekengeldverzekering van personen 
van 65 jaar en ouder) (15 696); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (invoering gelijke uitkeringsrech-
ten voor mannen en vrouwen) 
(15 706); 

Wijziging van de overdrachtsbelas-
t ing(15 843); 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting in het ka-
der van het belastingplan 1980 
(15 849); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor 
kleinere zelfstandigen in de inkom-
stenbelasting (15 850); 

Verhoging van de belasting van si-
garetten en kerftabak, verhoging van 
de bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's, alsmede aanpassing 
van enige wettelijke bepalingen inzake 
de belasting van tabaksfabrikaten aan 
communautaire bepalingen (15 851); 

Verhoging van de accijns van benzi-
ne(15 852); 

Verhoging van de alcoholaccijns, 
alsmede aanpassing van de Wet op de 
accijns van alcoholhoudende stoffen 
aan enige communautaire bepalingen 
(15 853); 
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Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo-
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980(15 904); 

Verlenging voor 1980 van de voor 
1979 getroffen maatregelen in afwach-
ting van de besluitvorming over het 
Rapport-Hofstra (15 909). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van de desbe-
treffende commissies; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, betreffende een notawisse-
ling tussen de Nederlandse Regering 
en de regering van de Duitse Bondsre-
publiek houdende een Overeenkomst 
nopens de samenvoeging van de 
grenscontrole aan de Neder lands-
Duitse grens; 

een, van alsvoren, betreffende een 
Overeenkomst tussen Nederland en 
Kenya inzake luchtdiensten tussen 
en via hun onderscheiden grond-
gebieden; 

een, van alsvoren, betreffende wijzi-
ging van het op 9 november 1972 te 
Lissabon tot stand gekomen Protocol 
bij de op 31 juli 1972 tot stand geko-
men overeenkomst tussen Nederland 
en Portugal inzake het internationaal 
wegvervoer; 

een, van alsvoren, betreffende de 
Overeenkomst inzake een lnternatio-
naal Energieprogramma, Parijs 18 no-
vember 1974; 

een, van de Staatssecretaris van Bui-
tenlandse Zaken, betreffende het Rijn-
zoutverdrag; 

een, van de vice-Minister-President, 
Minister van Binnenlandse Zaken, ten 
geleide van een afschrift van zijn brief 
aan de heer H. Salassa; 

een, van de Staatssecretaris van Fi-
nanciën, ten geleide van het verslag 
omtrent de toestand van het Neder-
landse Muntwezen in 1978; 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van het rap-
port bedrijfsvergelijkend onderzoek 
onder de leden van de Nederlandse 
Bond van makelaars in Onroerende 
goederen N.B.M, over 1978; 

een, van de Minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van de herziene 
raming Landbouw-Egalisatiefonds, af-
deling A, 1979; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
15 exemplaren van het jaarverslag 
1978 van de Stichting Ontwikkelings-
en Saneringsfonds voor de Land-
bouw; 

een, van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, betreffende wijziging van het Be-
sluit huurprijzen woonruimte; 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van het jaarverslag 
1978 van de Arbeidsinspectie; 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ten 
geleide van een afschrift van haar brief 
aan de Ziekenfondsraad inzake uitvoe-
ring van de adviezen van 27 septenv 
ber1979; 

een, van de Minister van Financiën, 
betreffende devaluatie van de Deense 
Kroon. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter grif-
fie ter inzage voor de leden; de bijlage 
bij de brief van de Minister van Econo-
mische Zaken ter vertrouwelijke ken-
nisneming; 

3°. de volgende missives van de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken: 

een, ter voldoening aan het bepaal-
de in het tweede lid van artikel 60 en 
onder verwijzig naar het derde lid van 
artikel 61 van de Grondwet, en ten ge-
leide van de Nederlandse tekst van de 
op 19 februari 1979 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Veterinaire Over-
eenkomst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Unie van Socialisti-
sche Sovjet Republieken (Trb. 1969, 
49), alsmede een toelichtende nota bij 
deze Overeenkomst; 

een, ter voldoening aan het bepaal 
de in het tweede lid van artikel 60 en 
onder verwijzing naar het derde lid 
van artikel 61 van de Grondwet, en ten 
geleide van de Engelse tekst en de ver-
taling in het Nederlands van de op 3 
mei 1979 te Nairobi tot stand gekomen 
Overeenkomst tussen de Regering van 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
regering van de Republiek Kenya inza-
ke luchtdiensten tussen en via hun on-
derscheiden grondgebieden, met Bij-
lage (Trb. 1979,134), alsmede een toe-
lichtende nota bij deze Overeenkomst. 

Deze missives zijn inmiddels gedrukt 
en aan de leden toegezonden. De trac-
tatenbladen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

4°. een missive, van de voorzitter van 
de Noord-Atlantische Assemblee, ten 
geleide van 2 teksten, aangenomen 
door de Assemblee, betreffende het 
SALT-ll-Verdrag en modernisering van 
kernwapens. 

De Voorzitter stelt voor deze missive 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

5°. de volgende missives: 
twaalf, van de directeur van het Ka-

binet der Koningin, houdende mede-
deling van de goedkeuring door H. M. 

de Koningin van een aantal ontwerpen 
van (rijks)wet, aangenomen door de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal op 
23 oktober 1979; 

een, van de voorzitter van de Com-
missie voor de Bestuurshervorming, 
ten geleide van het verslag 'De positie 
van de buiten-universitaire leden'; 

een, van het Havenschip Vlissingen, 
betreffende wijziging van het regie-
ment havengeld en van de verorde-
ning heffing en invordering van preca-
riorechten; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de 1e begrotingswijziging 1979 en een 
verslag van de vergadering van de 
raad van bestuur dd. 17 oktober 1979; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
een aantal stukken betreffende het Ha-
venschip; 

een, van het Inspraakorgaan Welzijn 
Molukkers, ten geleide van een drietal 
adviezen, door dit orgaan aan de Re-
gering uitgebracht. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

Lijst van besluiten 

6°. De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 
1. te benoemen tot: 

plv. lid van de vaste Commissie voor 
Algemene Zaken en Huis der Koningin 
mevrouw d'Ancona in de vacature-
mevrouw Van den Heuvel-de Blank; 

lid en plv. voorzitter van de vaste 
Commissie voor Buitenlandse Zaken 
de heer Broeksz in de vacature-me-
vrouw Van den Heuvel-de Blank; 

plv. lid van de vaste Commissie voor 
Buitenlandse Zaken mevrouw Steigen-
ga-Kouwe in de plaats van de heer 
Broeksz; 

plv. lid van de vaste Commissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking de heer 
Tunders in de vacature-mevrouw Van 
den Heuvel-de Blank; 

plv. lid van de vaste Commissie voor 
Financiën de heer Tunders in de va-
cature-mevrouw Van den Heuvel-de 
Blank; 

2. de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen hou-
den op 11 december 1979: 

Wijziging van artikel 19 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
(15717); 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Depar-
tement van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk) van de rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1977 
(15 427). 

7°. de volgende geschriften: 
een, van F. Rozendal e.a., gedepu-

teerden van het eilandgebied Curacao, 
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betreffende de benoeming van de heer 
G. H. Curiel tot waarnemend gezag-
hebber van Curacao. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Nederlands-Antil l i-
aanse Zaken; 

een, van het college van bestuur van 
de Technische Hogeschool Delft, ten 
geleide van een motie, aangenomen 
door de hogeschoolraad, betreffende 
studentenprocessen in Indonesië. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Buitenlandse Za-
ken, voor Ontwikkelingssamenwer-
king en voor Justitie; 

een, van A. J. Thijsseling te Hallum, 
betreffende het vraagstuk van de abor-
tus provocatus. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en de plv. leden van de 
vaste Commissie voor Justitie en voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 

een, van de burgemeester van Stad 
Delden, ten geleide van een motie, 
aangenomen door de raad dezer ge-
meente, betreffende de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur; 

een, van de landdrost van de Zuide-
lijke IJsselmeerpolders, ten geleide 
van een motie, aangenomen door de 
adviesraad Almere, betreffende de ge-
meentewording van Almere. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het gewest Twente, ten geleide van 
een motie, aangenomen door de raad 
van dit gewest, betreffende o.m. het 
Urgentieprogramma Twente. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Onderwijs en We-
tenschappen, voor Sociale Zaken en 
voor Economische Zaken; 

een, van J. G. de Graaf e.a. te Haar-
lemmermeer, betreffende de ruimtelij-
ke ontwikkeling in voornoemde ge-
meente. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en de plv. leden van de 
vaste Commissie voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening; 

een, van J. W. H. Heijstek sr. te Rot-
terdam, rakende het vraagstuk van de 
sociale uitkeringen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Sociale Zaken; 

een adres van G. G. Tool te Amster-
dam, betreffende een W.U.V.-uitke-
ring. 

Dit adres zal worden gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

een, van de gezamenlijke antirevolu-
tionaire kiesverenigingen van Benne-
kom, Ede en Lunteren, betreffende de 
Paralympics 1980, 

een, van de secretaris-generaal van 
de International Stoke Mandeville Ga-
mes Federation te Aylesbury (Enge-
land), betreffende alsvoren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissies voor Buitenland-
se Zaken en voor Cultuur en Recreatie; 

een, van mr. A. R. Vliegenthart, be-
treffende een aspect van de recht-
spraak van de Hoge Raad. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Justitie; 

een, van H. Salassa te Roermond, 
betreffende een financiële uitkering 
aan voormalige K.N.I.L.-militairen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Weesp, ten ge-
leide van een motie, aangenomen 
door de raad dezer gemeente, betref-
fende de atoombewapening, 

een, van A. Hulsbos van der Loo te 
Zoeterwoude e.a., betreffende alsvo-
ren, 

een, van het dagelijks bestuur van 
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
te Amsterdam, betreffende alsvoren, 

een, van de kerkeraad der Hervorm-
de Gemeente van Zoeterwoude, be-
treffende alsvoren, 

een, van de diakonie der Hervormde 
Gemeente te Amsterdam, betreffende 
alsvoren, 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Schinveld, ten 
geleide van een motie, aangenomen 
door de raad dezer gemeente, betref-
fende de voorgenomen vestiging van 
de A.W.A.C.S. op de vliegbasis Teve-
ren, 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Vlissingen, ten 
geleide van een motie, aangenomen 
door de raad dezer gemeente, betref-
fende transport en plaatsing van kern-
wapens op en over het grondgebied 
van voornoemde gemeente. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Defensie en 
voor Buitenlandse Zaken; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Enschede, ten 
geleide van een motie, aangenomen 
door de raad dezer gemeente, betref-
fende het decentralisatiebeleid inge-
volge de Rijksbijdrageregeling voor 
Maatschappelijke Hulp- en Dienstver-
lening aan Jongeren en Jongvolwas-
senen. 
Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Maatschappelijke 
Werk en voor Binnenlandse Zaken en 
de Hoge Colleges van Staat. 
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