
97ste Vergadering Donderdag 2 6 j 
Aanvang 10.15 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 147 leden, te we-
ten: 

Aarts, Abma, Andela-Baur, Van den 
Anker, Van Baars, B. Bakker, M. Bak-
ker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, Van den Bergh, Bi-
schoff van Heemskerck, Blaauw, H. A. 
de Boer, J. J. P. de Boer, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Borm-Luijkx, Braams, 
Bremen, Brinkhorst, Van den Broek, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, G. M. P. Cornelissen, P. A. 
M. Cornelissen, Couprie, G. C. van 
Dam, M. P. A. van Dam, Dees, Deet-
man. Van Dijk, Dijkman, Van Dis, Van 
der Doef, Dolman, Duinker, Engwirda, 
Epema-Brugman, Van Erp, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Gualthérie van Weezel, Haas-
Berger, De Hamer, Hartmeijer, Van 
Heel-Kasteel, Van der Hek, Hennekam, 
Hermans, Hermsen, Van Houwelingen, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Jansen, 
Joekes, Kappeyne van de Coppello, 
Keja, Van Kemenade, Keuning, Knol, 
Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Konings, 
Korte-van Hemel, De Korte, Kosto, Krij-
nen, De Kwaadsteniet, Lambers-Hac-
quebard, Langedijk-de Jong, Lansink, 
Lauxtermann, Van Leijenhorst, Van 
der Linden, Lubbers, Mateman, Meijer, 
Mertens, Mommersteeg, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Nijhof, Nij-
pels, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, 
Poppe, Portheine, Pronk, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Van Rooijen, Salo-
mons, Van der Sanden, Schaapman, 
Schakel, Scherpenhuizen, Scholten, 
Van der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Van der Stoel, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Toussaint, Tripels, Den Uyl, 
Veerman, Veldhoen, Van de Ven, Ver-
brugh, Verkerk-Terpstra, Voogd, De 
Voogd, Voortman, B. de Vries, K. G. de 
Vries, Waalkens, Waltmans, Weijers, 
Wessel-Tuinstra, Wisselink, Wolff, 
Wöltgens, Worrell, Wuthrich-van der 
Vlist, Van Zeil en Zijlstra, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-

nister van Binnenlandse Zaken, Van 
der Klaauw, Minister van Buitenlandse 
Zaken, Pais, Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, Van der Stee, Minister 
van Financiën,Tuijnman, Ministervan 
Verkeer en Waterstaat, Van Aardenne, 
Minister van Economische Zaken, Albe-
da, Minister van Sociale Zaken, De Jong 
Staatssecretaris van Onderwijs en We-
tenschappen, Van Amelsvoort, Staats-
secretaris van Financiën, Brokx, Staats-
secretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Wallis de Vries, 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk en mevrouw 
Veder-Smit, Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: Er zijn geen berichten 
van verhindering binnengekomen. 

De ingekomen stukken staan op een 
lijst, die op de tafel van de griffier ter 
inzage ligt. Op die lijst heb ik ook voor-
stellen gedaan over de wijze van be-
handeling. Als aan het einde van de 
vergadering daartegen geen bezwaren 
zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Ka-
mer zich met de voorstellen heeft ver-
enigd. 

Ik geef het woord aan de heer Weij-
ers, die het heeft gevraagd. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meld u nu, dat ik vanmid-
dag bij de regeling van werkzaamhe-
den zal vragen, de brief van de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken over de 
topsalarissen van ambtenaren, politie-
ke en semi-politieke functionarissen 
nog heden op de agenda te plaatsen, 
ten einde een korte gedachtenwisse-
ling met de Minister van Binnenlandse 
Zaken daarover te houden. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Graag ondersteun ik het 
verzoek van de heer Weijers. 

De Voorzitter: Ik stel het op prijs dat 
dit punt nu reeds is aangekondigd. Ik 
stel voor, dat wij hierover beslissen bij 
de regeling van werkzaamheden, na 
de lunchpauze. Het lijkt mij niet onmo-
gelijk dat ik dan zal voorstellen, heden-
middag daarover te discussiëren, na 
de behandeling de accijnsverdragen, 

dat wil zeggen rond 16.00 uur. Daarbij 
zal een spreektijd gelden van 5 minu-
ten per fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door het lid Van der Doef aan de Minis-
ter-President en de Minister van Soci-
ale Zaken, over uitlatingen met betrek-
king tot sociale uitkeringen en jeugd-
minimumlonen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vóórdat u het woord aan 
de Minister van Sociale Zaken geeft, 
vraag ik u, waar de Minister-President is 
ter beantwoording van aan hem gestel-
de vragen. 

De Voorzitter: Dat zal de Ministervan 
Sociale Zaken wellicht vertellen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het is 
mij bekend dat de Kroon één en onge-
deeld is, maar gelet op de aard van de 
vragen, kan ik mij niet goed voorstel-
len dat de aanwezigheid van de Minis-
ter-President niet noodzakelijk is. 

De Voorzitter: Wenst u een beslis-
sing nog vóórdat de Minister van Soci-
ale Zaken eventueel uitleg heeft gege-
ven? 

De heer Van der Doef (PvdA): Ja. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de Mi-
nister van Sociale Zaken geen uitleg 
heeft. 

Ik stel voor, eerst de vragen van de 
leden Wessel-Tuinstra en Buurmeijer 
aan de orde te stellen en straks op de 
vragen van de heer Van der Doef terug 
te komen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Wessel-Tuinstra en 
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Voorzitter 

Buurmeijer aan de Minister van Soci-
ale Zaken en de Staatssecretaris van 
Justitie, over dossiers van buitenland-
se illegale werknemers. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.)3 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! In antwoord op de eerste vraag 
kan ik het volgende zeggen. Tijdens 
het interpellatiedebat van 8 mei j l . is 
van regeringszijde gesteld dat alleen 
van complete aanvragen afschriften 
aan de vreemdelingendienst zouden 
worden toegezonden. Die informatie 
werd in het belang geacht van de 
vreemdeling. Hangende het onderzoek 
van deze aanvrage, zal hij op grond 
van illegaal verblijf niet uit Nederland 
worden verwijderd. 

In deze context is op 8 mei ook ge-
sproken over de vraag wanneer een 
aanvraag geacht wordt compleet te 
zijn. Daarbij is onzerzijds het stand-
punt ingenomen dat een aanvraag 
compleet is, wanneer alle volgens de 
overgangsregeling vereiste beschei-
den aanwezig zijn. Inhoudelijke con-
trole met betrekking tot het voldoen 
aan de voorwaarden van de over-
gangsregeling heeft dan nog niet 
plaatsgevonden. Een dergelijke con-
trole vergt enige t i jd, gedurende welke 
tijd de vreemdeling risico van uitzet-
ting zou lopen als hij niet als indiener 
van een complete aanvraag in het ka-
der van de overgangsregeling bij de 
vreemdelingenpolitie bekend is. 

Vraag twee gaat over incomplete 
dossiers die door GAB's zouden zijn 
doorgegeven. Voor zover ik kan na-
gaan, zijn geen kopieën van incomple-
te aanvragen door de GAB's aan de 
vreemdelingendiensten doorgegeven. 

De derde vraag handelt over de on-
rust onder de illegale buitenlandse 
werknemers. Mij is bekend dat er ge-
heel ten onrechte onrust is ontstaan 
over de vraag of ook incomplete aan-
vragen aan de vreemdelingendiensten 
worden voorgelegd. Deze onrust be-
rust op onjuiste vermoedens bij illega-
le buitenlandse werknemers en hun 
hulpverleners. 

Het antwoord op vraag 4 is neen. 
Het komt mij voor dat hierin een onei-
genlijk verband wordt gelegd, omdat 
voor de uitvoering van de overgangs-
regeling uitsluitend complete aanvra-
gen in aanmerking kunnen worden ge-
nomen. Het is hoogst onwaarschijnlijk 
dat geruchten over incomplete aanvra-
gen de indiening van complete aan-
vragen hebben afgeremd. 
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Op vraag 5 kan ik in samenhang met 
aanvullende vraag 2 antwoorden dat 
ik, nadat deze kwestie reeds eerder on-
der mijn aandacht is gebracht, de 
GAB's door middel van een telexbe-
richt op 27 mei jongstleden nog eens 
ter voorkoming van mogelijke misver-
standen erop heb gewezen, geen ko-
pieën van in het kader van de over-
gangsregeling ingediende aanvragen 
aan de vreemdelingendiensten te zen-
den, zolang deze aanvragen incom-
pleet zijn. 

Op aanvullende vraag 3 antwoord ik 
dat het GAB in Tiel in overeenstem-
ming met de regeling een compleet 
bevonden aanvraag in afschrift aan de 
vreemdelingendienst heeft toegezon-
den. Bij de latere inhoudelijke toetsing 
is vastgesteld dat de aanvraag niet aan 
de voorwaarde van artikel 2, lid 1, van 
de overgangsregeling voldeed, waar-
van de vreemdelingendienst in kennis 
is gesteld. 

Het antwoord op de vierde aanvul-
lende vraag is neen. Van een instructie 
met de in de vraag genoemde algeme-
ne strekking is nooit sprake geweest. 
Van afwijkende beslissingen wordt 
slechts mededeling aan de vreemde-
lingendienst gedaan, wanneer de 
complete aanvraag uiteindeli jktoch 
niet voor de overgangsregeling in aan-
merking blijkt te komen, alsmede wan-
neer uit het aanvraagformulier door de 
overgangsregeling blijkt dat de betrok-
ken vreemdeling een vergunning tot 
verblijf heeft aangevraagd. In beide 
gevallen is de vreemdeling reeds bij 
de vreemdelingendienst bekend. In 
een op 23 juni jongstleden via het dis-
trictsbureau voor de arbeidsvoorzie-
ning aan de GAB's toegezonden in-
structie is deze gedragslijn verduide-
lijkt. 

Mijn antwoord op de aanvullende 
vragen 5 en 6 luidt als volgt. Gegeven 
het voorgaande, ben ik niet van me-
ning dat de overgangsregeling onei-
genlijk wordt toegepast. Bovendien is 
de gevolgde procedure geheel in over-
eenstemming met eerder van rege-
ringswege gedane uitspraken. Ove-
rigens vraag ik mij af of de overgangs-
regeling op de juiste wijze wordt be-
nut, wanneer hulpverleners aanvragen 
indienen waarvan vaststaat dat zij niet 
voldoen aan de voorwaarden van de 
overgangsregeling. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Mij is niet vol-
ledig duidelijk geworden wat de Rege-
ring heeft geantwoord op de eerste 
van de aanvullende vragen. Mijn vraag 

Vragen 

is daarom wat precies de definitie van 
de Minister is voor een volledig dos-
sier. 

Kan de Minister exact voorlezen wat 
in de nieuwe instructie van 23 juni 
jongstleden staat? Dit is voor de Ka-
mer, voor hulpverleners, noch voor 
buitenlandse werknemers voldoende 
duidelijk op dit ogenblik. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Allereerst lijkt het mij goed, een 
omschrijving te geven van het begrip 
'compleet' in dit verband: 'Voorzien 
van alle, voor de toepassing van de 
overgangsregeling vereiste beschei-
den'. Het is duidelijk dat hierbij twee 
zaken een rol spelen. Het GAB beoor-
deelt of het dossier volledig is en of 
dus mag worden aangenomen dat de 
zaak rond is, die vervolgens doorgaat 
naar de vreemdelingenpolitie. In een 
enkel geval kan het voorkomen dat 
dan blijkt dat, zoals ik aangaf in het 
voorbeeld, geen sprake is van een to-
taal kloppend geheel. Dan is er inder-
daad sprake van een compleet dossier, 
dat toch niet voldoet aan de eisen. 

Ten aanzien van het stuk waaruit ik 
iets zou moeten voorlezen, wil ik graag 
weten of ik spreek over dezelfde circu-
laire als die welke mevrouw Wessel 
bedoelt. Ik heb er hier één bij mij van 
21 mei 1980. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
meen - al heb ik deze informatie de au-
ditu - dat u zoeven een richtlijn noem-
de van 23 juni j l . Daarop duid ik in 
vraag 4: 'Is het waar, dat een dergelij-
ke handelwijze vooruitloopt op een 
nieuwe instructie...?' Ik meen dat u in 
antwoord hierop een richtlijn noemde 
van 23 juni j l . Dit zou dus de aller-
nieuwste richtlijn zijn. Ik zou het op ho-
ge prijs stellen indien wi j de inhoud 
daarvan mochten vernemen. 

Minister Albeda: Doelt u niet op een 
telexbericht? Dat heb ik waarschijnlijk 
niet bij mi j . 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb het 
wel ! 

Minister Albeda: U vraagt mij dus om 
voorlezing van een stuk dat u zelf be-
zit? 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik wi l de 
Minister alleen even behulpzaam zijn 
bij dit probleem. Er zou sprake zijn van 
een nieuwe richtlijn, die in juni zou uit-
komen en waarvan de Minister naar 
wi j menen zoeven mededeling deed. 
Mevrouw Wessel heeft gevraagd of de 
Minister deze richtlijn, zoals deze nu 
uitgaat, hier kan voorlezen, zodat wi j 
weten hoe deze eruit ziet. 

5744 



Wessel-Tuinstra 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb hiervóór mij de instructie -
als ik het wel heb - waarom het gaat. 
Daarin staat een mededeling over niet 
complete aanvragen. Dit is het punt 
dat de vragenstellers interesseert, 
naar ik meen. 

De Voorzitter: Het lijkt mij verstandig, 
even te schorsen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beant-
woording van de serie vragen van de 
leden Wessel-Tuinstra en Buurmeijer 
te schorsen en deze op een later ti jd-
stip weer aan de orde te stellen wan-
neer de vragenstellers mij daartoe het 
sein geven. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door het lid Van der Doef aan de Minis-
ter-President en de Minister van Soci-
ale Zaken, over uitlatingen met betrek-
king tot sociale uitkeringen en jeugd-
minimumlonen. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]4 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! In zijn eerste vraag heeft de heer 
Van der Doef mij verzocht uiteen te 
zetten waarom ik op 19 juni j l . politiek 
omstreden uitspraken deed over mo-
gelijke bezuinigingen en een dag later 
deze uitspraken karakteriseerde als 
'niet relevant'. Het antwoord op het 
eerste deel van de vraag luidt als volgt. 
Ik deed die uitspraken, die ik overigens 
zelf niet politiek omstreden vond, om-
dat zij mij werden gevraagd. Waarom 
karakteriseerde ik een dag later die uit-
spraken als 'niet relevant', althans heb 
ik woorden van gelijke strekking gebe-
zigd in de persconferentie? Dat heb ik 
ter plaatse toegelicht met te zeggen: 
voor zover ik in dat interview een dag 
te voren op daartoe strekkende uitno-
diging één en ander heb geopperd, 
gaat het niet over enig besluit van de 
Ministerraad, zelfs niet over enig con-
cept-besluit van de Ministerraad of 
van enige Minister, zelfs niet 
over een voornemen dat in gesprek-
ken in de Ministerraad, in groepen van 
Ministers uit de Ministerraad of waar 
dan ook tussen Ministers aan de orde 
zou zijn. 

Mijn antwoord op de tweede vraag 
van de heer Van der Doef luidt dat mijn 

uitspraken aan politieke betekenis win-
nen naarmate zij de weergave vormen 
van hetgeen waartoe de Ministerraad 
of een der Ministers reeds heeft beslo-
ten, dan wel bezig is te besluiten. 

Ook de laatste vraag van de heer 
Van der Doef, de zesde, is tot mij ge-
richt. Die vraag zou pregnant zijn, wan-
neer ik in het vraaggesprek van de 19e 
juni onthull ingen zou hebben gedaan 
of zelfs maar mededelingen die betrek-
king hadden op gereedgekomen of in 
voorbereiding zijnde besluitvorming. 
Noch het een, noch het ander was het 
geval. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Op de derde vraag van de heer 
Van der Doef luidt mijn antwoord dat 
ik van mening ben dat ik al tijdens de 
behandeling van de uitschuifoperatie 
in deze Kamer duidelijkheid heb gege-
ven over de sociale uitkeringen. Ik heb 
toen gezegd dat er geen voornemen is 
om de Wet herziening aanpassings-
mechanismen- die eind vorig jaar in 
werking is getreden - weer op de hel-
ling te zetten. Wij staan vanzelfspre-
kend nog steeds achter de uitgangs-
punten die aan die wet ten grondslag 
liggen. Dit houdt in concreto in dat er 
géén voornemen is om de koppeling 
van minimumlonen en sociale uitke-
ringen aan de regelingslonen los te la-
ten. Evenmin is het de bedoeling om 
de koppeling van de minimumuitkerin-
gen op netto-basis aan het minimum-
loon te doorbreken. Wij blijven het 
juist het grote goed van deze wet vin-
den, dat die koppeling eindelijk wette-
lijk is vastgelegd. 

Ten aanzien van de minimumjeugd-
lonen wil ik nog eens herhalen dat ik 
tijdens het debat over de arbeidsvoor-
waardenbrief van 13 maart j l . in deze 
Kamer heb gezegd, dat het criterium 
bij de opzet van de minimumjeugdlo-
nen altijd de verhouding is geweest 
tussen de jeugdlonen en het volwasse-
nenloon zoals we die in collectieve ar-
beidsovereenkomsten aantreffen. Het 
is dus een kwestie van afstemming 
van de minimumbeloningsstructuur 
op de beloningsstructuur in het be-
drijfsleven. Met die minimum-jeugd-
loonregeling werd en wordt beoogd 
met name die jeugdige werknemers 
die niet onder een ca.o. vallen een mi-
nimum rechtsbescherming te geven. 
Juist om die reden is er sprake van een 
van de ontwikkeling in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten afgeleid be-
leid. 

Als we spreken in termen van koop-
krachthandhaving erken ik dat het hier 

om een groep gaat voor wie op dit 
punt niet de hoogste urgentie geldt. 
Dit neemt echter niet weg dat - mede 
om wat ik zoeven zei - zeer zorgvuldig 
gehandeld moet worden met de be-
staande minimum-loonstructuur. Het 
is natuurlijk denkbaar dat de nood zo 
hoog stijgt, dat aan een wijziging niet 
valt te ontkomen; maar zover is het nu 
nog niet. Mocht die situatie zich onver-
hoopt voordoen, dan lijkt het mij ver-
standig om niet alleen naar de mini-
mumjeugdlonen te kijken, maar meer 
in het algemeen de aandacht te richten 
op de in de ca.o. 's voorkomende 
jeugdloonstelsels en over het geheel 
in overleg te treden met het bedrijfsle-
ven. Ik heb dit trouwens deze week ook 
in de Eerste Kamer gezegd. 

Wel is het natuurlijk denkbaar dat 
koopkrachtoverwegingen ertoe leiden 
dat maatregelen in de sfeer van de las-
tenverlichting - gericht op het creëren 
van een bepaalde koopkrachtontwik-
keling - zo worden ingericht dat jeug-
digen er in mindere mate van profite-
ren dan andere categorieën inkomens-
trekkers. 

Bij de beantwoording van de vierde 
vraag van de heer Van der Doef kan ik 
betrekkelijk kort zijn. Hetgeen aan het 
einde van deze vraag wordt gesteld, 
namelijk dat ingrijpende verlagingen 
van de uitkeringsniveaus zijn overwo-
gen, is niet gebeurd. Ik denk voorts dat 
het goed is dat het Nederlandse pu-
bliek weet dat we ons bevinden in een 
uiterst moeilijke economische situatie 
en dat bij de discussie over de oplos-
singen ook de hele problematiek van 
de overdrachtsuitgaven aan de orde is. 

In antwoord op vraag 5 merk ik in de 
eerste plaats op dat specifieke, concre-
te uitspraken die aanleiding zouden 
kunnen geven tot zo'n onrust niet wor-
den gedaan. Het is wel duidelijk dat er 
voor het hele kabinet een moeilijke 
keuzeproblematiek is bij de voorberei-
ding van de begroting voor 1981. Het 
is niet zo verwonderli jk dat van tijd tot 
ti jd hierover opinies worden geventi-
leerd. Ik kan dus bepaald geen waar-
borgen in die zin geven. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Kan de Minister-
President bevestigen dat hij op 19 juni 
bij de installatie van de Raad voor de 
Jeugdvorming in afwijking van de 
tekst die hij zich had voorgenomen uit 
te spreken, derhalve ongevraagd me-
dedelingen heeft gedaan over mini-
mumjeugdlonen, mededelingen met 
een zelfde strekking als aan de orde zijn 
geweest in het debat in de t.v.-rubriek 
Den Haag Vandaag? 
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Van der Doef 

Als dat zo is, dan luidt uiteraard de 
vraag in hoeverre de Minister-Presi-
dent hier staande kan houden dat hij 
geconfronteerd werd met een vraag 
op welke hij wel antwoord moest ge-
ven, dit te meer omdat deze Minister-
President niet gekend wordt als ie-
mand die feitelijk op alle vragen ant-
woord geeft, laat staan weet. 

Met betrekking tot de antwoorden 
van de Minister van Sociale Zaken zou 
ik wil len vragen of hij alsnog zou wi l -
len ingaan op de werkelijk gedane uit-
spraken op 19 juni door de Minister-
President, omdat het antwoord tot 
mijn spijt betrekking had op de ge-
ruchtmakende uitspraken gedaan door 
de Minister-President op 6 juni. Ik heb 
wel begrip voor enige naijling en ver-
rassing op het departement als men 
binnen veertien dagen voor een derge-
lijke vraagstelling komt te staan, maar 
de strekking van de opmerkingen van 
de Minister-President hadden op 19 ju-
ni althans niet betrekking op een even-
tuele ontkoppeling en de netto-zaak 
maar hadden betrekking op het elimi-
neren van het werkloosheidsdeel uit 
de WAO, om het even kort samen te 
vatten. 

Ik zou daar uiteraard graag een in-
houdelijke reactie van de Minister van 
Sociale Zaken op hebben. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Tijdens mijn toespraak ter installa-
tie van de Raad voor het Jeugdbeleid -
zo heet het nieuwe instituut inmiddels 
- heb ik in het kader van mijn betoog 
dat wij in een periode van onvermijde-
lijke versobering allen ons deel tot na-
tionaal economisch herstel moeten 
bijdragen, gezegd, dat dit met name 
ook voor de jeugdigen zou moeten 
gelden. Er was ook alle reden voor om 
dat daar te zeggen, omdat het een bij-
eenkomst betrof die geheel georiën-
teerd stond op het belang aan jeugdi-
gen een sterke positie in de samenle-
ving te verlenen, hun meer rechten toe 
te kennen. Ik heb gemeend dat te moe-
ten balanceren met erop te wijzen dat 
zij ook verplichtingen en verantwoor-
delijkheden jegens die samenleving 
hebben en dat dit onder omstandighe-
den ook zou kunnen betekenen dat van 
hen economische offers worden ge-
vergd. 

Minister Albeda: In de vraag van de 
heer Van der Doef werd gesuggereerd 
dat was gesproken over vermindering 
van uitkeringen. Daarop ben ik dan 
ook ingegaan. 

Het lijkt mij niet zinvol op dit ogen-
blik in te gaan op de eliminering van 

de werkloosheidscomponent uit de 
WAO, afgezien van het feit dat de 
Staatssecretaris deze problematiek 
pleegt te behandelen. Verder kan ik 
niet anders doen dan voorlezen wat 
wij hebben geschreven in de lijst van 
antwoorden op de vragen naar aanlei-
ding van de nota Volumebeleid, waar-
in de gehele problematiek helder is uit-
eengezet. Het is duidelijk dat er aanlei-
ding is de werkloosheidscomponent in 
de WAO kritisch te bezien. Op dit mo-
ment zijn echter nog geen beleids-
voorstellen ontwikkeld. Het lijkt mij 
niet zinvol terug te komen op dingen 
die in de discussie over de nota Volu-
mebeleid naar voren zijn gebracht. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat is de reactie van de Mi-
nister-President op het verwijt van de 
heer Van der Meulen, voorzitter van 
het CNV, dat de Minister-President in 
zijn recente uitspraken wel erg eenzij-
dig bezig is met de onderkant als hij 
nieuwe bezuinigingen aankondigt? 

MinisterVan Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Zelfs bij het opperen van eventu-
aliteiten, die niet eens de status van 
voorstellen of voornemens hadden, 
laat staan van besluiten of concept-be-
sluiten, heb ik niet uitsluitend zaken 
gememoreerd die aan de onderkant 
liggen. Dat heb ik in een nader gesprek 
met de heer Van der Meulen ook toe-
gelicht. 

De heerKosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet uit de opmerking van 
de Minister-President, dat zijn opmer-
kingen aan betekenis winnen naarma-
te een Minister over een zaak uitspra-
ken heeft gedaan, een besluit heeft ge-
vormd respectievelijk bezig is dat be-
sluit te vormen, worden afgeleid, dat 
hij zijn eigen ambt in feite als een afge-
leide ziet en in feite dus ook als politiek 
minder relevant? 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Wij nemen zoveel besluiten, zetten 
a fortiori zoveel concept-besluiten op 
het vuur en brouwen nog meer a fort i-
ori zoveel beleidsvoornemens dat het 
ambt waarlijk als zwaar genoeg door 
mij wordt ervaren. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Staat de Minister-President 
nog achter de antwoorden op de aan-
vullende vragen, nu hij van te voren 
niet kon weten dat en op welke wijze 
deze vragen zouden worden gesteld? 

Minister Van Agt: Ja. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat vindt de Minister van 
Sociale Zaken, die het niet zinvol acht 
verder in te gaan op de kwestie van eli-

minering van de werkloosheidsconv 
ponent uit de WAO omdat geen be-
leidsmaatregelen in overweging zijn, 
van de zin van de opmerkingen die de 
Minister-President in het interview op 
19 juni heeft gemaakt? 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Er zijn geen beleidsvoornemens in 
voorbereiding. Dat wi l niet zeggen dat 
er geen beleidsvoornemens in over-
weging zouden zijn. Het is nuttig voor 
een bewindsman dingen die in over-
weging zijn, prijs te geven aan de publi-
citeit ten einde een discussie onder het 
publiek op gang te brengen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Worrell en Andela-Baur 
aan de Staatssecretaris van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en Staats-
secretaris De Jong van Onderwijs en 
Wetenschappen, over de MBO-V's. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]5 

D 
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van 15 april 1980, 
waarop in vraag 1 wordt geduid, was 
bedoeld om het veld van de gezond-
heidszorg en de vijf MBO-V-scholen, 
gelet op de daar gebleken behoefte 
aan informatie, in te lichten over de 
overdracht van de scholen van het De-
partement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne naar Onderwijs en We-
tenschappen, alsmede over de vraag-
stukken die daarmee verband houden. 
In die brief wordt, onder andere, me-
dedeling gedaan van de gang van za-
ken met betrekking tot deze zaak in het 
parlement, sedert onze gezamenlijke 
brief van 15 juni 1979 aan de Tweede 
Kamer. 

Gelet op het voorgaande hebben wij 
het niet nodig geoordeeld de brief van 
15 april 1980 ter kennisvan de Kamer 
te zenden. Op zichzelf genomen be-
staat er natuurlijk geen enkel bezwaar 
tegen. Wij zijn dan ook bereid, desge-
wenst, alsnog de bedoelde brief ter 
kennisneming aan de Kamerte zen-
den. 

Vraag 2: Wat hier een ingrijpBnde 
beleidswijziging wordt genoemd is, 
naar ik meen, het logische gevolg van 
de door de Tweede Kamer tijdens de 
parlementaire behandeling van de be-
grotingen van Onderwijs en Weten-
schappen en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne in november aangeno-
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De Jong 

men moties, onder andere inhoudende 
dat de MBO-V past in het geheel van de 
onderwijsvoorzieningen die geregeld 
worden bij de WVO en dat bij de uitbrei 
ding van het aantal MBO-V's de plan-
procedure-voorwaarden in acht geno-
men dienen te worden. 

Vraag 3: Zoals in het antwoord op 
de tweede vraag is medegedeeld, kan 
de uitbreiding van het aantal MBO-V's 
plaatsvinden met ingang van het jaar 
1983. In de praktijk zal dit betekenen 
het schooljaar 1983/84. Dat is ook het 
jaar waarin de integrale invoering van 
het MHNO-MSPO-nieuwe stijl zal 
plaatsvinden. Het lijkt mij vanzelfspre-
kend dat deze zaken met elkaar gaan 
sporen. Wij streven ernaar volgens de 
regels van de planprocedure in 1983 
en 1984 het aantal MBO-V-scholen tel-
kens met vijf scholen uit te breiden. 
Daarbij zal gebruik worden gemaakt 
van de adviezen van de begeleidings-
commissie MBO-V, die wij voorne-
mens zijn in te stellen. Deze commissie 
zal waarschijnlijk wel de naam com-
missie-Trip krijgen, omdat de heer Trip 
als voorzitter zal fungeren. Deze com-
missie zal onder meer aandacht moe-
ten schenken aan het advies van de 
Commissie situering en spreiding 
MHNO-MSPO. 

Vraag 4: Er zijn in de afgelopen jaren 
inderdaad aanvragen door bevoegde 
gezagsorganen van projectscholen 
MHNO-MSPO ingediend voor opne-
ming in het Plan van scholen van een 
MBO-VP. Eventueel ben ik bereid een 
lijst van deze scholen - het zijn er een 
veertiental - aan de Kamer over te leg-
gen, wanneer daarnaar wordt ge-
vraagd. 

Vraag 5: De MBO-V's zullen per 1 au-
gustus 1980 resorteren onder het regi-
me van de Wet op het voortgezet on-
derwijs. 

Vraag 6: Op de begroting van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne wordt 
ten behoeve van de MBO-V's in 1980 
voor de laatste vijf maanden f 5 mil-
joen geraamd. Het bedrag wordt naar 
de Onderwijs en Wetenschappen-be-
groting overgebracht. Het is voldoen-
de om de bekostiging op de bestaande 
voet voort te zetten. Onderwijs en We-
tenschappen heeft voor 1981 nodig 
f 12,18 miljoen, voor 1982 f 12,36 mil-
joen, voor 1983 f 13,5 miljoen. Met de 
eerste uitbreiding met vijf scholen is 
dan een aanvang gemaakt. Voor 1984 
hebben wij f 18,8 miljoen nodig. Dan is 
een aanvang gemaakt met de tweede 
uitbreiding. 

Uiteindelijk heeft Onderwijs en We-
tenschappen in 1987 voor vijftien 
scholen f 37, 8 miljoen nodig. Voor de-
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ze bedragen biedt de begroting van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
volledige compensatie. In feite krijgt 
Onderwijs en Wetenschappen de mid-
delen die ook Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne nodig gehad zou hebben. 
Ten gevolge van de overdracht naar 
Onderwijs en Wetenschappen onder-
gaan de meerjarencijfers in feite dus 
geen verandering. 

Vraag 8. Zoals uit mijn antwoord op 
de vragen 2 en 3 blijkt, zijn er geen wet-
telijke c.q. planprocedurele belemme-
ringen om in 1983 een begin te maken 
met de uitbreiding van het huidige 
aantal van vijf MBOVP-scholen. Wij 
streven ernaar in 1983 en 1984 telkens 
vijf scholen op te nemen in het plan 
van scholen, mede aan de hand van 
adviezen van de begeleidingscommis-
sie. 

Vraag 9. In de brief van 15 april 1980 
is sprake van een draaiboek. In feite 
gaat het om een lijst van aandachts-
punten, aan de hand waarvan de be-
sprekingen tussen de Ministeries van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
van Onderwijs en Wetenschappen zijn 
gevoerd en afspraken zijn gemaakt. Wij 
zijn gaarne bereid deze lijst aan de Ka-
mer ter kennisneming toe te zenden. 

Vraag 10. In het antwoord op devra-
gen 2, 3 en 8 heb ik duidelijk gemaakt, 
dat en waarom eerst met ingang van 
het plan van scholen 1983/1985 
MBOVP's voor bekostiging in aanmer-
king kunnen worden gebracht en 
voorts dat wi j bereid zijn in 1983 en 
1984 telkens vijf MBOVP's in het plan 
van scholen op te nemen c.q. in bekos-
tiging te nemen. 

D 
Staatssecretaris Veder-Smit: Mijnheer 
de Voorzitter! Uit de beantwoording 
van de vorige vragen is het duidelijk 
dat de gereserveerde gelden voor de 
MBOV geen andere bestemming krij-
gen. Die gelden worden in verband 
met de uitbreiding van 10 MBVO's al-
leen verschoven naar de jaren 1983 en 
1984. 

Er is een uitzondering. Zoals op 20 
november verleden jaar in de Kamer is 
toegezegd, zal voor het zogenaamde 
Vervolgproject studietoetsen zieken-
verzorging een bedrag van f 1,5 mil-
joen, gespreid over vijf jaar, worden ge-
reserveerd. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Staatssecretaris 
mededelen, waarom hij in afwijking 
van zijn brief van 15 juni 1979, mede-
ondertekend door de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid, de Kamer over 
de nieuwe beleidsontwikkeling, zoals 
hij die nu heeft ingezet, niet heeft inge-
licht? 

Vragen 

Moet uit het besluit dat nu is geno-
men worden begrepen dat een daad-
werkelijke planmatige overgang van 
de in service-opleidingen na de MBOV 
losgelaten wordt, in ieder geval voor de 
komende jaren? 

Uit de brief van de Staatssecretaris 
moet worden begrepen, dat de vijf be-
staande MBOV's in ieder geval ge-
handhaafd zullen blijven tot en met 
1983. Betreft het het jaar 1983 of gaat 
het om het cursusjaar 1983/84? Het 
zou kunnen inhouden dat een en ander 
pas in 1984/85 gerealiseerd zou kun-
nen worden. Hoe moeten de huidige 
cijfers in de voorjaarsnota worden be-
grepen wat betreft de overgang van de 
middelen van de huidige MBOV's van 
Volksgezondheid naar O. en W, die be-
duidend anders zijn dan de Staats-
secretaris zojuist heeft medegedeeld? 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Het jaartal I983 is in over-
eenstemming met een afspraak die 
nog niet zo lang geleden in het monde-
ling overleg is gemaakt, dat wi j met 
betrekking tot het gehele MHNO-
MSPO de start van nieuwe scholen pas 
zullen laten plaatsvinden met ingang 
van het cursusjaar 1983/84. 

De planmatige ontwikkeling is niet 
losgelaten, maar wel hebben wij in het 
kader van een door de Kamer aange-
nomen motie een begeleidingscommi-
sie in het leven geroepen, die ons 
moet adviseren over een geleidelijke 
afbouw van de in service-opleiding in 
de richting van MBOV's. Het is van 
groot belang te bezien, hoe dat plan-
matig het best kan worden ontwikkeld. 

De vijf bestaande MBOV's blijven als 
zodanig in stand tot het cursusjaar 
1983/84. Met ingang van het cursus-
jaar 1983/1984 komen er vijf bij en met 
ingang van het cursusjaar 1984/1985 
ook vijf. 

De vraag over de cijfers in de voor-
jaarsnota kan ik niet uit mijn hoofd be-
antwoorden. Ik heb de gegevens ter 
zake niet bij mij, maar ik ben bereid, de 
Kamer daarover schriftelijk te informe-
ren. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Wat gebeurt er met 
het advies van de Centrale Raad voor 
de Volksgezondheid, waarin wordt ge-
adviseerd om deze scholen onder te 
brengen bij de experimentenwet 
MBO-V's? 

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben dat advies on-
langs ontvangen, maar ik dacht dat het 
een beetje strijdig was met de uit-
spraak van de Kamer, dat de planpro-
cedure van toepassing moest zijn op 
deze voorzieningen. 
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De Voorzitter: Ik stel wederom aan 
de orde de beantwoording van de vra-
gen van de leden Wessel-Tuinstra en 
Buurmeijer. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik had zoeven het goede stuk bij 
mi j , maar ik noemde een verkeerde da-
tum. 

In de nieuwe instructie van 23 juni 
jongstleden wordt onderscheid ge-
maakt tussen complete en niet com-
plete aanvragen. Het komt er schema-
tisch op neer dat verstrekking aan de 
Vreemdelingendienst alleen gebeurt, 
als de aanvraag in de eerste plaats 
compleet is en in de tweede plaats, als 
de vreemdeling zelf bij de vreemdelin-
genpolitie de vergunning tot verblijf 
heeft aangevraagd. 

Het lijkt mij goed dat ik voorlees de 
desbetreffende paragraaf uit de in-
structie. Onder het hoofdje 'Niet com-
plete aanvragen' staat: 

'Is de aanvraag niet compleet, dan 
wordt aan aanvrager schriftelijk ver-
zocht zijn aanvraag binnen vijf dagen 
te completeren. Indien dit verzoek bin-
nen vijf dagen niet resulteert in het 
overleggen van alle vereiste beschei-
den, dan onderscheiden wij twee ge-
vallen: 

1. Er is geen vergunning tot verblijf 
aangevraagd. Dat blijkt uit het aan-
vraagformulier. De aanvraag tewerk-
stell ingsvergunning dient dan te wor-
den afgewezen volgens de model 
2-brief en daarvan gaat geen afschrift 
aan de vreemdelingenpolit ie. 

2. Er is wel een vergunning tot ver-
blijf aangevraagd. Dat blijkt eveneens 
uit het aanvraagformulier tewerkstel-
l ingsvergunning. In dat geval is de be-
trokken vreemdeling derhalve bij de 
Vreemdelingendienst bekend. 

a. De aanvrager dient te worden be-
richt met brief model 3, dat de over-
gangsregeling niet op hem van toepas-
sing is. 

b. De aanvraag tewerkstellingsver-
gunning zal verder afgehandeld wor-
den conform de daarvoor bestaande 
procedure. 

In dit geval kan aan de Vreemdelin-
gendienst op aanvraag een afschrift 
van de onder a bedoelde mededeling 
worden verstrekt.'. 

Onder het hoofdje 'Complete aan-
vragen' staat: 

'Waneer de aanvraag, ondertekend 
door werkgever en werknemer, inclu-
sief de bijlagen, compleet is bevon-
den, dient een van de kopieën onver-
wij ld te worden toegezonden aan de 
desbetreffende Vreemdelingendienst. 

Een exemplaar van de complete aan-
vraag, inclusief bijlagen, dient vervol-
gens te worden gezonden aan de cen-
trale dienst.'. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister niet van me-
ning dat de instructie van 23 juni een 
beperking inhoudt ten opzichte van 
het telexbericht van 27 mei? 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! In het telexbericht van 27 mei 
staat: 

'In het geval dat een aanvraag in het 
kader van de overgangsregeling wordt 
ingediend, dient te worden beoor-
deeld, of deze aanvraag zodanig com-
pleet is, dat zij behoudens fraude, voor 
inwil l iging in aanmerking komt. Van 
zo'n complete aanvraag dient een af-
schrift te worden gezonden aan de 
Vreemdelingendienst.'. 

Als men de tekst goed op zich heeft 
laten inwerken, zal men merken dat 
deze tekst iets scherper is, maar hij 
komt toch niet op een beperking neer. 
Er wordt serieus gekeken naar het 
compleet zijn van het dossier. Men zal 
bij oppervlakkig bekijken wellicht al 
kunnen constateren, dat het niet echt 
compleet is. In dat geval gaat de zaak 
terug. Heeft men de indruk dat het 
dossier compleet is, dan gaat het door 
naar de Vreemdelingendienst, al kan 
na intensief onderzoek toch nog wel 
het een of ander opvallen. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In hoeverre deelt de Minis-
ter de mening, dat het wenselijk zou 
zijn dat de beoordeling door het GAB 
zich niet beperkte tot een administra-
tieve toetsing, maar ook een inhoude-
lijke toetsing was? 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat hangt ervan af wat wordt be-
doeld met een inhoudelijke toetsing. 
Een echte inhoudelijke toetsing, in de 
zin van controle van de loontechnische 
dienst bij de bedrijfsvereniging en bij 
de betrokken werkgever enz. is te veel 
gevraagd. Er ontstaat dan een overbe-
lasting. De gewestelijke arbeidsbu-
reaus hebben natuurlijk toch nogal 
veel werk. 

Doelt de heer Poppe op een serieus 
bekijken van de stukken en het vormen 
van een voorlopig oordeel, dat het 
dossier compleet is en dat er geen 
bloed uit loopt, dan heeft hij gelijk. De 
toetsing is dan net iets meer dan admi-
nistratief. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Is de telex van 
27 mei nog geldig of ingetrokken? 

Minister Albeda: Aan het slot van de 
instructie van 23 juni staat, dat de telex 
van 27 mei is vervallen. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Kan de Minister na-
der uiteenzetten wat hij verstaat onder 
een serieus onderzoek, dat dan plaats-
vindt bij de beoordeling van een ver-
zoek? , 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik meen dat eigenlijk al te hebben 
gedaan. Het komt erop neer dat men 
bij het gewestelijk arbeidsbureau de 
stukken serieus bekijkt. Heeft men de 
indruk dat het om een betrouwbaar 
geval gaat, dan stuurt men die stukken 
door. Er worden geen gegevens nage-
trokken bij de verschillende instanties, 
want dat zou eenvoudig te veel werk 
zijn voor de arbeidsbureaus. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Castricum en Van Thijn, 
aan de Minister van Verkeer en Water-
staat, over een personeelsstop voor 
het streekvervoer met ingang van 1 ju-
ni1980. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]6 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Misschien is het goed dat ik 
voorafgaande aan de beantwoording 
van de vragen nog een paar opmerkin-
gen maak. 

De Voorzitter: Wel kort graag. 

Minister Tuijnman: Ja, mijnheer de 
Voorzitter, maar.... 

De Voorzitter: Het is niet de bedoeling 
uiteenzettingen te geven, alleen om 
vragen te beantwoorden. 

Minister Tuijnman: Goed, mijnheer de 
Voorzitter, dan zal ik dat doen. 

Het antwoord op de eerste vraag 
luidt bevestigend, met dien verstande 
dat vacatures die ontstaan vervuld 
mogen worden en dat in gevallen dat 
de exploitatie in gevaar komt nader 
overleg met mijn departement kan 
plaatsvinden om tot een oplossing te 
komen. 

Het antwoord op de tweede vraag is 
mede afhankelijk van hetgeen beslo-
ten wordt bij de begrotingsbesprekin-
gen, gezien de toch niet eenvoudige 
budgettaire problemen waarvoor het 
kabinet staat. 
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Tuijnman 

De dienstregeling die op 1 juni 1980 
is ingegaan, is gebaseerd op het nor-
meringssysteem streekvervoer. Het 
personeel dat nodig is voor de uitvoe-
ring van deze dienstregeling is door de 
meeste bedrijven reeds voor 1 juni j l . 
in dienst genomen. De uitbreidingen 
die nodig waren voor de dienstrege-
ling 1980 waren grotendeels al voor de 
personeelsstop gerealiseerd. De in-
voering van de strippenkaart zal wel 
tijdelijk enige belasting met zich mee-
brengen, maar de grote vereenvoudi-
ging van het kaartassortiment per 1 
oktober a.s. zal zeer zeker de belasting 
doen afnemen. 

Ik kom tot vraag 4b. Anders dan bij 
het stadsvervoer heeft het ziekte-
verzuim bij het streekvervoer nimmer 
zulke ernstige vormen aangenomen. 

Op vraag 4c wi l ik het volgende ant-
woorden. Vastgesteld kan worden dat, 
te rekenen vanaf 1 januari 1979 tot op 
dit moment het aantal arbeidsplaatsen 
in het totale openbaar vervoer met on-
geveer 2200 is gegroeid. Het streekver-
voer groeide evenals het stadsvervoer 
met 900 man, terwijl ongeveer 400 
man voor rekening kwamen van de 
NS. Ik concludeer hieruit dat het 
openbaar vervoer een belangrijke bij-
drage aan de werkgelegenheid levert. 

In het antwoord van vraag 5, moet ik 
ook verwijzen naar dat op vraag 3. Op 
dit moment weet ik nog niet hoe het 
overleg over de begroting zal aflopen, 
waardoor ik over de toepassing voor 
1981 niets kan zeggen. 

Het gevraagde in vraag 6 - onmid-
dellijk de stop opheffen - kan ik thans 
dan ook nog niet toezeggen. 

D 
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de Minister het met 
mij eens dat, wanneer bij de onder-
handelingen over de begroting het 
openbaar vervoer onderwerp van be-
spreking zal zijn, het normeringssys-
teem, zoals wij dat nu kennen, budget-
tair afhankelijk is? 

Wil de Minister zijn inleidende op-
merkingen, die hij voornemens was te 
maken, in tweede termijn in het kort 
alsnog maken? 

Heeft de Minister naar aanleiding 
van zijn brief van 23 mei, waarin hij de 
personeelsstop afkondigde, nog reac-
ties ontvangen van met name ESO en 
de vervoersbonden FNV en zo ja, wat 
was de inhoud daarvan? Wat heeft de 
Minister inmiddels op die reacties la-
ten weten? 

Hoeveel tijd lag ertussen het aflo-
pen van de verplichtingenstop en het 
begin van de personeelsstop? Kan de 

Minister aangeven hoeveel personeel 
in de tussenliggende periode is aange-
nomen? 

Kan de Minister de Kamer informe-
ren over de materieelsituatie bij het 
streekvervoer, met name met het oog 
op 1981? Kan de Minister toezeggen 
dat er eventueel aanvullende materi-
eelbestellingen zullen plaatsvinden en 
kan hij garanderen dat die aanvullende 
orders in Nederland zullen worden ge-
plaatst? 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Waar komt dit alles nu in wezen 
op neer? Verleden jaar stond op mijn 
begroting een bedrag van 394,5 min., 
met een vermoedelijker realisatie die 
31 min. hoger ligt, waardoor het uit-
komt op 425,5 min. De begroting voor 
dit jaar bedroeg 389 min., terwijl wij 
thans rekening moeten houden met 
een realisatie van 480 min., hetgeen 91 
min. hoger is. Daarin zit al een correc-
tie begrepen. De oorzaken van de 
overschrijding van verleden jaar had-
den betrekking op 166 mensen voor de 
nieuwe extra verlofregeling, 94 man 
voor de bediening van nieuwe wijken, 
287 man voor de invoering van het 
NVS, 19 monteurs en 24 man indirect 
personeel. Het zal duidelijk zijn dat de-
ze groei onmiddelli jk doordrukt op de 
begroting van 1980. Enerzijds drukken 
hierop volledig de uitbreidingen van 
1979, terwijl anderzijds ook de ener-
giekosten, die voor het streekvervoer 
35 min. bedragen, er aardig inhakken. 
Verder zijn een aantal zaken in de soci-
ale sfeer doorgevoerd, zoals de laatste 
fase van de netto-netto-beloning, de 
verhoging van het basisverlof en de 
uitbreiding als gevolg van het NVS. 

Het zal duidelijk zijn, dat het hier, al-
thans voor een deel, om een min of 
meer autonome kostenverhoging 
gaat, nog afgezien van de uitbreidin-
gen in het kader van de daarvoor be-
schikbare 2%-pot. Ik moet toegeven 
dat het voor een deel gaat om zaken 
die te bescheiden geraamd zijn. Ik heb 
wel gezegd, dat ik, gezien tegen de 
achtergrond van de voorjaarsnota en 
de begroting, een wat terughoudend 
beleid moet voeren, zowel in de perso-
neelssfeer als in de investeringssfeer. 
Het is echter niet zo, dat op dit mo-
ment ook maar in enige mate gezegd 
kan worden, dat daardoor de dienst-
verlening niet zou kunnen plaatsvin-
den. Mochten er zich moeilijkheden 
voordoen, dan valt er altijd met ons te 
praten. Wij laten de mensen niet in de 
kou staan. Het is wel zo, dat de lopen-
de en de komende investeringen uiter-
mate zorgvuldig moeten worden ge-
toetst. 

Dan is de vraag gesteld, of de ESO 
en de FNV zich inderdaad tot ons ge-
richt hebben. Om volledig te zijn, wil ik 
zeggen dat ook het CNV zich tot ons 
gericht heeft. Van de zijde van de ESO 
is er op gewezen, dat men zich inder-
daad op het ogenblik wel kan redden, 
maar dat er voor het volgend jaar toch 
bepaalde voorzieningen moeten 
plaatsvinden. 

Over de kwestie van de materieel-
voorziening wil ik het volgende zeg-
gen. Naar aanleiding van de discussie 
die wij in de Kamer hebben gehad 
over de bestelling van materieel in het 
buitenland, heb ik gevraagd om een 
nieuwbouwplan voor een aantal jaren 
te maken. Die vraag is ook gesteld aan 
het BOV voor de stedelijke vervoersbe-
drijven. Het was de bedoeling om de 
jaarlijkse fluctuatie er uit te halen en 
een vrij constante bestellijstte hebben 
bij het Nederlandse bedrijfsleven om 
in te spelen op de capaciteit van de Ne-
derlandse industrie. Er zou dus een to-
taalplan komen. 

Voor het streekvervoer gaat het hier 
om 300 bussen voor 1981, maar met 
name bij de stedelijke vervoersbedrij-
ven is het nog wat meer dan wij menen 
dat noodzakelijk is op dit ogenblik. Zou-
den wi j voldoen aan de getallen die aan 
ons opgegeven zijn - het gaat voor het 
volgend jaar 722 stuks - dan kon dat 
niet door het Nederlands bedrijfslven 
worden gemaakt. Ik wil er dus toch nog 
over praten met het bedrijfsleven om 
een zekere spreiding te krijgen. 

Naast de vervanging van meer bus-
sen dan normaal in 1981, is het niet al-
leen een kwestie van bezwaren van de 
produktiecapaciteit van het Neder-
lands bedrijfsleven maar het is toch 
ook een kwestie van budgettaire aard, 
waarop ik te voren al heb gewezen. Ik 
denk dat er ongeveer een week of acht 
gezeten heeft tussen deze stop en de 
investeringsstop. Dit is natuurlijk niet 
zo maar plotseling uit de lucht komen 
vallen. Wij hebben natuurlijk zwaar zit-
ten rekenen om er achter te komen 
hoe groot het gat was, waarover ik u 
zoeven informeerde. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe verhoudt zich de ver-
wijzing van de Minister naar de ko-
mende begrotingsbesprekingen met 
de stellige garanties die hij heeft gege-
ven bij de introductie van het norme-
ringssysteem, dat dit systeem de be-
doeling had om het voorzieningenni-
veau van het streekvervoer structureel 
veilig te stellen? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De heer Van Thijn vergist zich in 
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Tuijnman 

zoverre, dat destijds bij de in werking-
stelling van het NVS, wel degelijk het 
budgettaire element ter sprake is ge-
weest. 

Men kan natuurlijk geen zaken ont-
wikkelen die men niet in de hand heeft. 
Ik herinner eraan dat sedert het NVS in 
werking is gesteld, er budgettair het 
een en ander is gebeurd. Wanneer een 
Minister gaten moet stoppen - daarop 
komt het in wezen neer - dan kan hij 
dat niet eenzijdig voor één bepaald on-
derdeel van zijn begroting doen. Hij 
moet dat doen in een zorgvuldige af-
weging van de hele begroting. Ik heb 
bij de kortingen al aangegeven dat 
daarbij het openbaar vervoer een prae 
heeft, al was het alleen maar tegen de 
achtergrond van de groei van het open-
baar vervoer. Ik wil die situatie zeer 
zwaar meewegen, zoals ik al heb ver-
teld. 

De heerCornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mede gelet op de zojuist 
door de Minister gedane uitspraak dat 
spreiding van de aanschaf van nieuwe 
bussen voor het Nederlandse bedrijfs-
leven van groot belang is, vraag ik 
hem nog wat concreter in te gaan op 
de door de heer Kogel van de ESO 
geuite bezorgdheid voor een mogelijk 
fatale ontwikkeling, aldus de courant, 
indien er niet spoedig toestemming 
wordt verleend voor de aanschaf van 
de noodzakelijke nieuwe bussen. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Men moet altijd erg oppassen 
met dergelijke superlatieven. Wij moe-
ten goed in de gaten houden dat wij in 
Nederland een goed functionerend 
openbaar vervoer hebben. Wij houden 
dat zo. Het is ook niet zo, dat er geen 
bussen mogen worden besteld, want 
die zijn in ons meerjarenprogramma 
wel degelijk opgenomen. Dat gaat ge-
woon door. Ik heb al gezegd dat het er-
om gaat dat de bussen die nu zijn aan-
gemeld voor vervanging en uitbrei-
ding, ver uitgaan boven hetgeen in on-
ze ogen nodig is. Er kan gewoon door 
de normale Nederlandse leveranciers 
worden geleverd. Op dat punt wi l ik 
niet in conflict met de Kamer komen. 

Het is mij bekend dat BOVA weer in 
de markt is. Wellicht kan die voor een 
aantal bussen opteren. De maximale 
capaciteit bij de normale leveranciers 
bedraagt voor 1981 478 carrosserieën. 
Daarover wordt met betrokkenen ge-
praat. Wij zeggen niet dat er niets gaat 
gebeuren. Tegen de vervanging van 
het normale aantal van 300 streekbus-
sen bestaan dezerzijds geen bezwaren. 
Daarmee is in de begroting al rekening 
gehouden. Ten aanzien van meer bus-
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sen dan wij als een normale vervan-
ging beschouwen, moet ik mij terug-
houdend opstellen. 

De heer Roels (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is in het licht van de afge-
kondigde personeelsstop de oproep 
van de Minister nog steeds van kracht 
om méér van het openbaar vervoer 
gebruikte maken? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Natuurlijk. Ik kan deze vraag be-
vestigend beantwoorden. Wij zullen het 
openbaar vervoer bepaald niet in de 
kou laten staan. Wij zullen echter een 
zodanig straf beleid voeren, dat dit ook 
hard wordt gemaakt. 

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft het een 
en ander gezegd over financiële moei-
lijkheden. 

De Voorzitter: U moet een vraag stel-
len. 

De heer Zijlstra (PvdA): Geeft de nieu-
we situatie waarover de Minister 
spreekt, hem aanleiding om het nor-
meringssysteem - dat met zo veel bra-
vour is ingevoerd - t e handhaven of 
denkt hij erover, dat eventueel in te 
trekken? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik begrijp deze vraag niet hele-
maal. Wanneer het systeem wordt in-
getrokken, dan moet ik daarover aller-
eerst met de Kamer praten. Ik heb ech-
ter geen plannen in die richting. Het 
kan trouwens ook niet, want het open-
baar vervoer groeit. 

De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Hoe hoog moet het 
ziekteverzuim en de toestroom naar de 
WAO zijn opgelopen, vooraleer de Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat 
wordt verontrust en met dit verschijn-
sel in zijn beleid rekening houdt? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De groei van het personeel is 
mede gevolg van het aanstellen van 
vervangende personeelsleden in ver-
band met het hoge ziekteverzuim. Dit 
is met name in het stadsvervoer ge-
beurd. De geachte afgevaardigde weet 
wat in Amsterdam is gebeurd en om 
welke aantallen het gaat. Men moet 
niet zeggen dat de Minister van Ver-
keer en Waterstaat over de ruggen van 
het personeel wil opereren. Ik stel van 
mijn kant echter de eis dat het allemaal 
niet te gemakkelijk gebeurt. 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoeveel en welke onderne-
mingen die plannen hebben om het 
normeringssysteem voor het streek-
vervoer op korte termijn in te voeren. 

Vragen 

worden door de maatregelen die de 
Minister heeft afgekondigd, getroffen? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Er wordt geen enkel bedrijf ge-
troffen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Waarom heeft de Minister 
de Kamer niet over een ingrijpende 
maatregel, zoals de personeelsstop, 
ingelicht? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik moet natuurlijk kunnen wer-
ken. In dit soort zaken gaat het er vaak 
om, snel te handelen. Overigens is de-
ze zaak zeker niet onder de roos ge-
houden; men wist zeer goed wat er 
aan de gang was. 

Ik merk uit deze discussie dat men 
meent dat er rampen te gebeuren 
staan. Dit is niet waar. Enerzijds moet 
ik mijn budgettaire mogelijkheden be-
zien en anderzijds moet men goed we-
ten dat men niet al te gemakkelijk met 
uitbreidingen en dergelijke voorstellen 
komt. Er moet evenwichtig worden ge-
werkt. Waar dit nodig is, geven wi j 
openbaar vervoer. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mag uit 
de voorgaande antwoorden van de Mi-
nister worden opgemaakt dat de uit-
gangspunten voor het niveau van het 
streekvervoer, zoals zijn neergelegd in 
het normeringssysteem en het struc-
teerschema Verkeer en Vervoer, on-
verkort in praktijk zullen worden ge-
bracht? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Natuurlijk proberen wi j dit. Zo-
lang zich op dit punt geen budgettaire 
rampen voordoen, is er geen nood-
zaak, van de uitgangspunten af te wi j -
ken. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister van mening 
dat de Kamer slechts moet worden in-
gelicht, als er langzaam moet worden 
gehandeld? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Wat moet ik hierop zeggen? Ik 
ben van mening dat deze vraag met 
het onderwerp zeer weinig heeft te 
maken. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden P.A.M. Cornelissen, 
Rienks, De Beer en Lambers-Hacque-
bard aan de Minister van Verkeer en 
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Voorzitter 

Waterstaat, over aanbesteding van 
een gedeelte van Rijksweg A-27 (Vi-
anen-Lunetten). 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]7 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! In antwoord op de eerste vraag 
merk ik op dat ik de aanbesteding met 
ongeveer drie weken heb kunnen ver-
vroegen. Op de vroegst mogelijke da-
tum, te weten 2 september aanstaan-
de, zal de aanbesteding plaatsvinden. 
In zoverre probeer ik, enigermate aan 
de wensen van de Kamer tegemoet te 
komen. Ik probeer hiermee ook aan 
mijn eigen verlangens tegemoet te ko-
men. De heer Cornelissen heeft eens 
gevraagd of ik het als Minister niet 
leuk vind, zo'n zaak te openen. Dit is 
natuurlijk het geval. Alle klachten en 
de stagnaties die optreden, laten mij 
niet onberoerd. 

Bij de opzet van het werk is gezocht 
naar een uitvoeringsplanning die een 
zo kort mogelijke duur heeft, zonder 
dat dit kosten verhogend werkt. In dit 
opzicht behoeft dan ook geen nader 
onderzoek plaats te vinden. 

D 
De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wil de Minister nog 
eens overleggen met zijn deskundigen 
over de vraag of het wellicht zinvol is, 
de benodigde uitvoeringsduur van het 
werk ook in de concurrentie te betrek-
ken, dat wil zeggen deze op te nemen 
als onderdeel van de aanbestedings-
procedure? Het gaat mij erom dat de 
Minister een maximaal gebruik maakt 
van de know-how, de vindingrijkheid 
en het organisatievermogen van be-
trokken aannemingsbedrijven. Bij het 
wegvak Lexmond-Vianen is gebleken 
dat door goed overleg een veel eerde-. 
re opleveringsdatum te realiseren 
was. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Dit soort zaken is natuurlijk wel 
betrokken in het overleg dat wij intern 
hebben gehad. Ik heb begrepen dat de 
heer Cornelissen hierbij denkt aan een 
andere vorm van aanbesteding. Het 
voorleggen van alternatieve plannen 
kan natuurlijk altijd. Ziende naar het 
budget, wil ik toch proberen, de begro-
tingscijfers in dit opzicht niet te over-
schrijden. 

De heet De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het mogelijk, aan de aan-
nemers te vragen een alternatieve 
planning voor te leggen, met opgave 
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van een alternatieve prijs, zodat ook 
nog kan worden bezien of misschien 
met weinig meer geld toch een aan-
merkelijke bekorting zou kunnen wor-
den bereikt? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! In algemene zin kan dat inder-
daad. 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister de stand 
van zaken weergeven van het overleg 
met de gemeente Vianen met betrek-
king tot deze en andere zaken die er 
nog liggen? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Destijds heb ik de gemeente 
Vianen aangeboden, een aansluiting te 
maken 'achter de begraafplaats'. De 
heer Rienks weet dan misschien me-
teen wat ik bedoel. Daarvan heeft de 
gemeente Vianen geen gebruik wil len 
maken. Ik zie niet in dat ik nu, in dit sta-
dium, nog extra uitgaven zou moeten 
doen om alsnog tot 'kortsluiting' te ko-
men. Ik ben niet van plan, dat te doen. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
Minister, nu hij zegt dat de uitvoerings-
planning zo kort mogelijk is zonder 
dat dit kostenverhogend gaat werken, 
aangeven bij welke kostenverhoging 
hoeveel versnelling wel mogelijk zou 
zijn? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil mijn onderhandelingspo-
sitie in dat opzicht liever niet blootge-
ven. Ik hoop dat de Kamer daarvoor 
begrip zal hebben. Per slot van reke-
ning moet ik ook zakenman zijn. 

De heer Van Zeil (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op welke datum van ople-
vering komt de Minister nu uit met zijn 
mededelingen van vanochtend? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Helemaal precies is dat niette 
zeggen. Bij de aanvankelijke datum 
van aanbesteding hadden wij ge-
hoopt, net vóór de donkere dagen van 
volgend jaar, dus kort na de bouwvak-
vakantie, klaar te zijn. Men heeft het 
niet in de hand of men vóór die tijd 
klaar kan zijn. Dit hangt af van de 
weersomstandigheden en van hetaan-
tal werkbare dagen; zoals men weet, 
kan de verwerking van asfalt bij lagere 
temperaturen niet plaatsvinden. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de begroting van het 
Algemeen burgerlijk Pensioenfonds 
voor het jaar 1978 (16074); 

Vragen 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Sociale Zaken 
Overheidspersoneelsbeleid 
Zeevarenden 

Wijziging van hoofdstuk XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de aan 
wijzing en de raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1979 (16160); 

Aanpassing van de Nederlandse 
wetgeving op het terrein van het over 
heidspersoneelsbeleid met het oog op 
de richtlijn van de Raad van de Euro-
pese Gemeenschappen van 10februa-
ri 1975 inzake de gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werkne-
mers en de richtlijn van 9 februari 1976 
inzake de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Wet gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen in 
de burgerlijke openbare dienst) 
(16119); 

Goedkeuring van het op 29 oktober 
1976 te Genève tot stand gekomen 
Verdrag betreffende jaarlijks verlof 
met behoud van loon van zeevaren-
den (Verdrag nr. 146, aangenomen 
door de Internationale Arbeidsconfe-
rentie in haar tweeënzestigste zitting; 
Trb. 1977,107) (16033); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en van de Rijkspostspaar-
bank voor het jaar 1978 (16 085). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en, telkens na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
verslagen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(15865, nrs. 89 t/m 101). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften 
wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het verslag van een 
mondeling overleg over mogelijke bo-
ringen naar aardgas op Ameland 
(13933, nr. 51) en van: 

de motie-Couprie c.s. over een onder-
zoek van de Planologische Werkcom-
missie naar de winningsmogelijkheden 
op Ameland (13933, nr. 52). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heerCouprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen de Minister gistera-
vond zijn beleid aan ons presenteerde 
- hij deed dat met verve, zoals wij van 
hem gewend zijn - moest ik ineens 
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Couprie 
aan een verhaal denken van een ver-
oordeelde in een bepaald land, die op 
een bepaald moment aangezegd kreeg 
dat hij ter dood gebracht zou worden, 
maar dat hij mocht kiezen op welke 
wijze hij geëxecuteerd zou worden: 
met de kogel of met de strop, en hij 
mocht nog een laatste wens doen. De 
betreffende autoriteiten verdedigden 
hun beleid, toen zij daarop aangespro-
ken werden, dat het toch allemaal erg 
zorgvuldig en rechtvaardig was ge-
beurd. De man was er immers zelf in 
gekend en hij had dus niets te klagen. 

Aan dit verhaal moest ik denken 
toen de Minister ons er gisteren van 
probeerde te overtuigen dat de be-
sluitvormingsprocedure rond de gas-
winning op Ameland uitermate zorg-
vuldig en rechtvaardig had plaatsge-
vonden en duidelijk was geweest en 
dat wij eigenlijk degenen zijn die de 
zaak nogal onduidelijk en mistig voor-
stellen. Hij voelde zich nogal gegriefd 
over het feit dat wij hem verweten, dat 
de economische belangen, de energie-
belangen, voor de volle honderd pro-
cent gehonoreerd waren en dat de mi-
lieubelangen daaraan ondergeschikt 
waren gemaakt. 

Ik ga niet alles herhalen wat gisteren 
en bij voorgaande gelegenheden is 
uitgesproken. De Minister moet ons bij 
een andere gelegenheid nog maar 
eens uitleggen hoe de beslissing dat al 
het gas onder Ameland gewonnen 
gaat worden - kennelijk is dat nu ook 
een kabinetsbeslissing - , ongeacht de 
effecten voor natuur en milieu - z o 
moeten wij de instructie aan de PWC 
zien - anders uitgelegd kan worden 
dan dat het energiebelang absoluut 
uitgangspunt is geweest en dat over 
natuurbelangen en de voorwaarden 
waaronder de winning zal plaatsvin-
den alleen nog studie zal kunnen 
plaatsvinden binnen dat besluitvor-
mingskader, dus binnen de beslissing 
dat al het gas wordt gewonnen. 

Zo zie ik de instructie en zo wordt ze 
ook uitgelegd door de PWC en alle an-
dere betrokkenen. Vandaar dat wij via 
de ingediende motie toch nog hopen 
te kunnen meedenken over het hoe 
van de gaswinning en daarbij wellicht 
nog onze laatste wens mogen inbren-
gen. 

D 
De heerScherpenhuizen (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Collega Couprie 
heeft gisteren gevraagd om duidelijk-
heid. Het lijkt mij dat de Minister giste-
ren ook een stuk duidelijkheid gege-
ven heeft door de opsomming van de 
gebeurtenissen. 

Cruciaal punt - ik raak daarvan nog 
meer overtuigd dan gisteren het geval 
was - is het niet contrair gaan inder-
ti jd. De kaart is toen verspeeld en toch 
moet weer geconstateerd worden dat 
toen de Kamer ook niet ingreep. Op dit 
moment blijkt: lokatie vastgelegd, 
concessie uitgegeven, zoals de Minis-
terzei: de zaak is vastgelegd. Ook wi j 
hadden en hebben voorkeur 

De heer Couprie (CDA): Opnieuw ver-
wijt de heer Scherpenhuizen min of 
meer de Kamer dat zij op cruciale mo-
menten niet heeft ingegrepen. Maar 
het is toch duidelijk dat, waar men bin-
nen de PWC en ook de bewindslieden 
van milieu en van CRM niet op de 
hoogte zijn geweest van finale beslis-
singen over het winnen van al het gas, 
van de Kamer niet kan worden ver-
wacht dat zij wel alert is op dit soort 
dingen. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): De 
heer Couprie mag dat dan wel zo zeg-
gen. Als sommige bewindslieden niet 
op de hoogte zijn geweest van de in-
houd van beschikkingen van de Raad 
van State, is dat eerder hun zaak dan 
een zaak van de Kamer. 

Een tweede punt is dat je gewoon 
moet constateren dat de Kamer niet 
heeft ingegrepen door het niet contrair 
gaan en dus op dat moment haar beurt 
verspeelde. Het is geen verwijt, het is 
een constatering. Dat is ook iets wat ik 
voor mijn eigen fractie constateer. Wij 
hebben ook geen bezwaren ingebracht 
tegen ha,t niet contrair gaan. 

Ik zei al: wi j hadden en hebben toch 
nog steeds voorkeur voor gedevieerd 
boren. Ik begrijp eigenlijk ook de be-
windsman, ook gezien zijn instructie 
aan de PWC. De beperkingen heeft hij 
duidelijk aangegeven. Er zijn ook be-
perkingen door het standpunt van de 
gemeente. 

Hoe gaat dan zo'n situatie draaien? 
De gemeente verplichten tot iets an-
ders dan is vastgelegd in het bestem-
mingsplan? Wat blijft dan over van de 
geloofwaardigheid als indertijd zo na-
drukkelijk van de zijde van de Regering 
is gepleit voor het wel opnemen van 
een lokatie? Wat zijn overigens de con-
sequenties als bij voorbeeld deze win-
ning niet zou doorgaan? 

Het rapport van de PWC over de zee-
boringen hebben wij nog niet ontvan-
gen. Dat verschijnt over twee maan-
den. De motie-Couprie vraagt, alsnog 
alle winningsmogelijkheden in het on-
derzoek te betrekken. Hoeveel tijd is 
daarmee gemoeid? Hoe moet ik de 
motie-Couprie interpreteren? De heer 
Terlouw is erg duidelijk: zijns inziens 
kun je de winning van de 5 tot 
6 mld. m3 gas afwijzen. 

De heer Terlouw (D'66): Waar het al 
enige ti jd om gaat is, dat de Kamer de 
mogelijkheden krijgt te zien, ook de 
mogelijkheid waarbij de 5 mld. m3 gas 
blijft zitten. Meer maar ook niet minder 
staat er in de motie. Het rapport wordt 
de Kamer ter beoordeling voorgelegd, 
inclusief die mogelijkheid. Wat de Ka-
mer vindt zal zij later wel uitmaken. 

De heer Scherpenhuizen (VVD): Ik con-
stateer dan toch een verschil tussen de 
eerste moties die over deze zaak wer-
den ingediend en de huidige motie. De 
eerste motie-Couprie en daarna de 
motie-Eversdijk spraken nadrukkelijk 
van het in principe mogelijk maken 
van de gaswinning op het eiland. Het 
is opvallend dat dit ontbreekt in de 
motie die gisteren is ingediend. Ik 
vraag mij af in hoeverre de heer Cou-
prie dat principe heeft verlaten. 

Hier winnen, zo heeft de Minister ge-
zegd, betekent dat elders het milieu 
kan worden gespaard. Staat het win-
nen van 5 tot 6 mld. m3 gas gelijk aan 
het winnen van ongeveer 7 min. ton. 
steenkool, een veel milieu-onvriende-
Iijker energiedrager dan aardgas? 

Wij dringen er bij de Regering en de 
gemeente met de meeste klem op aan 
om, indien de boring onverhoopt 
doorgaat, het exploreren zo zorgvuldig 
mogeli jkte doen, opdat geen onher-
stelbare dingen gebeuren. 

D 
De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister is van oordeel, 
dat de beslissing om al het gas onder 
Ameland en niet onderzee te winnen 
al in 1972 is genomen en dat in 1980 
alleen een nadere verduidelijking is 
gegeven. Hij zegt dat er een juridische 
basis voor winning van al het gas is en 
dat het een zaak van rechtszekerheid 
is, dat het gas dan ook wordt gewon-
nen. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet 
ook niet hoe de rechter oordeelt als de 
Regering wel een concessie verleent 
maar bepaalde modaliteiten bij de 
winning verlangt, waardoor niet al het 
gas, zij het wel het grootste gedeelte, 
kan worden gewonnen. Ik weet niet of 
het verlenen van een concessie bete-
kent dat de modaliteiten die worden 
gesteld, zodanig zijn dat tot de laatste 
kubieke meter het gas uit de grond 
wordt gehaald. 

Een belangrijker constatering is dat 
de Regering het vanaf 1972 heeft ge-
weten. Toen het overleg werd gevoerd 
in de bijzondere Commissie inzake de 
Nota Waddenzee, toen de openbare 
commissievergadering over de nota 
plaatsvond, toen van verschillende 
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kanten werd gepleit voor gedevieerd 
boren en bekend was dat het 5 mld. m3 

zou kosten, had de Regering moeten 
zeggen dat de kamerleden spraken 
over iets wat absoluut niet kon op 
grond van rechtszekerheid. Als dat 
was gezegd had de heer Couprie of de 
heer Eversdijk geen motie ingediend 
waarin werd gepleit voor gedevieerd 
boren. Wij staan dus niet voor een vol-
dongen feit zoals de Minister gisteren 
suggereerde. 

Als de Tweede Kamer verlangt de 
mogelijkheden te zien en verlangt dat 
de PWC studies maakt waarin deze 
mogelijkheid wordt betrokken en nog 
niet heeft uitgesproken, dat voor de 
mogelijkheid van de 5 mld. m3 wordt 
gekozen, dan is de Regering gehouden 
aan zo'n verzoek te voldoen. Als de Mi-
nister dat niet doet, maakt hij zich 
schuldig aan minachting van het parle-
ment. Ik heb niet gehoord waarom die 
mogelijkheid niet aan de Kamer kan 
worden voorgelegd via een studie van 
de PWC. Aanneming van de gisteren 
ingediende motie-Couprie is niet an-
ders dan herhaling van het klemmen-
de verzoek van de Kamer aan de Rege-
ring de PWC een andere opdracht te 
geven. 

D 
Mevrouw De Boois (PvdA) Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister zegt wel dat de 
hamvraag was de kwestie van het al 
dan niet contrair gaan. Ik geloof echter 
niet dat het dat voor de Regering is ge-
weest. Zij heeft nog op 19 juni aan de 
Kamer geantwoord over het bestem-
mingsplan: Deze beslissing opent in 
beginsel de mogelijkheid van gaswin-
ning op Ameland. De concessionaris-
sen dienen met betrekking tot de voor-
genomen werken overleg te plegen 
met de planologische werkcommissie. 
Deze commissie zal in overleg met de 
concessionarissen nog bezien of voor 
de GLC-lokatie op de oostpunt van het 
eiland een strandlokatie, dan wel een 
lokatie in zee de voorkeur verdient. 

Daarna kwam de motie-Eversdijk; 
die is aangenomen. Daarna is er ken-
nelijk iets gebeurd waardoor de Rege-
ring die mogelijkheid van boren in zee, 
met het verlies van de vijf miljard ku-
bieke meter, heeft laten schieten. 

Nu ligt er weer een motie. De Kamer 
blijft kennelijk op haar standpunt 
staan. Wij doen dat echt ten behoeve 
van het milieu. Het gaan ons niet om 
de korte-termijnbez,/varen die aan die 
boring vastzitten, maar om de defini-
tieve milieuschade, die na 25 jaar over-
blijft. Dat is belangrijk. 

De Minister zegt dat het niet kunnen 
opstoken van die 5 mld. m3 gas ook 
milieuschade geeft. Mag ik hieruit con-
stateren dat de Minister nu toch voelt 
voor een versnelde inzet van aardgas 
voor ondervuring? Dat zou heel aange-
naam zijn, want dan zou inderdaad mi-
lieuschade voorkomen kunnen wor-
den. Dat heb ik hem echter niet horen 
zeggen. Dan is het een argument dat 
ik, als ik Minister was, hier niet graag 
gehanteerd zou hebben. 

De heerScherpenhuizen (VVD): Me-
vrouw De Boois weet dat de gemeente 
Ameland na zorgvuldige afweging -
de Raad van State heeft erop beschikt 
- toch gekozen heeft voor een bepaal-
de lokatie. Moet je nu wel of niet de 
pogingen van de gemeente Ameland 
om de schade voor het milieu zoveel 
mogelijk te beperken geloofwaardig 
achten? Heeft mevrouw De Boois geen 
vertrouwen dat de gemeente Ame-
land, indien er geboord zal worden, de 
zaak zo goed mogelijk zal trachten te 
regelen? 

Mevrouw De Boois (PvdA): Dat zal de 
gemeente Ameland ongetwijfeld doen 
voorzover het in haar handen is om 
natuur- en milieuschade nog te kun-
nen herstellen. Dat kan zij vermoede-
lijk niet zo goed. De tijdelijke schade 
zal men hoogstwaarschijnlijk best wel 
binnen de perken kunnen houden. Ik 
wil de Amelanders überhaupt alle 
schade besparen, door, als dat tech-
nisch mogelijk is, vanuit zee te laten 
boren, als dat tenminste schade kan 
voorkomen. Het gaat er niet om wat de 
Amelanders wel of niet kunnen. Het 
zijn natuurlijk fantastische mensen, 
het is het kiesdistrict van de heer 
Scherpenhuizen. Daar is hij natuurlijk 
helemaal van overtuigd. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord van de Minis-
ter heeft voor mij verduidelijkend ge-
werkt. Is mijn conclusie juist dat het la-
ten zitten van die 5 mld. m3 gas bete-
kent dat dan afgezien moet worden 
van de GLC-lokatie? Hoe werkt het la-
ten zitten uit op de door de concessio-
naris aangegane verplichtingen? Zul-
len daaruit misschien nog financiële 
claims kunnen worden ingediend, 
waarop de overheid dan, als veroorza-
ker van het mindere resultaat, kan 
worden aangesproken? 

Onze fractie heeft er wat moeite mee 
in dit soort problemen te veel zwart-
wit te redeneren. De uiteenzetting van 
de Minister maakte duidelijk dat wan-
neer de extra zorg voor het milieu niet 
had geleid tot de op vrijwill ige basis 

aangegane medewerking tot het ver-
der verminderen van de ingreep in dat 
mil ieu, de kwestie niet meer aan de or-
de zou zijn gesteld. Zie ik dat juist? 
Mag in zo'n situatie dan de uitgeproce-
deerde besluitvorming wel weer op-
nieuw ter discussie worden gesteld? 
Volgens mij is dat de draagwijdte van 
de ingediende motie. 

Het zal duidelijk zijn dat onze fractie, 
gezien de zeer evenwichtige behande-
ling door het kabinet van zowel de mi-
lieutechnische als de energetische as-
pecten niet anders kan doen dan het 
reeds uitgesproken vertrouwen in het 
beleid te herhalen, temeer daar het 
hier om een tijdelijke ingreep gaat. De 
Minister sprak in dit verband over 
maximaal twintig jaar. Kan dat niet 
nog verder worden ingeperkt. De na-
tuur heeft een zodanig regeneratiever-
mogen dat binnen enkele jaren na de 
winning de kleine schade zal zijn her-
steld. 

De heer Couprie (CDA): Waarop ba-
seert de heer Van Dis zijn stelling dat 
in de motie de intentie zit de zaak van 
de gaswinning te vertragen? Het is de 
bedoeling de nadruk te leggen op de 
zorgvuldigheid van de besluitvorming. 

DeheerVanDis(SGP): Ik heb aan de 
Minister gevraagd of hij zijn oordeel 
wil geven. Ik wacht dus graag het ant-
woord van de Minister af. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn enige cruciale mo-
menten. Het eerste was het verlenen 
van de concessie. Dat betekent juri-
disch wat. Het tweede bestaat uit een 
serie: vaststelling bestemmingsplan, 
afkeuring bestemmingsplan door ge-
deputeerde staten, in beroep gaan 
door de Regering. Dat deed het vorige 
kabinet, zijn argumentatie legde het 
voor aan de Raad van State. Natuurlijk 
gaat men niet zo maar in beroep; het 
moet worden toegelicht. Ook de afkeu-
ring door gedeputeerde staten van 
Friesland was toegelicht. Die afkeuring 
hield min of meer in, dat men daar het 
besluit niet wilde nemen, omdat men 
het een zaak vond die op landelijk ni-
veau moest worden afgewogen. 

De Raad van State deed een uit-
spraak, waarin een zorgvuldige afwe-
ging werd gemaakt tussen energie- en 
natuurbelangen. Het kabinet kan dan 
natuurlijk wel zeggen dat hij aan wat 
het vorige kabinet deed geen bood-
schap heeft, maar het kabinet diende 
zich bij zijn beslissing af te vragen, of 
zijn opvatting zodanig gewijzigd zou 
moeten zijn, dat het de argumentatie 
van de Raad van State niet meer zou 
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kunnen onderschrijven. Met andere 
woorden: Het kabinet diende zich af te 
vragen of zijn afweging een andere 
was dan die van het vorige kabinet in 
de pleitnota en die van de Raad van 
State in zijn uitspraak. Die afweging 
heeft het kabinet bij zijn aantreden ge-
maakt. 

Het heeft de afweging van het vorige 
kabinet onderschreven en derhalve 
ook de argumentatie, dat uiterste zorg 
is geboden voor het milieu en dat 
daarvoor voorschriften mogen wor-
den gesteld, maar dat dit niet de ener-
giewinning, als die voorschriften kun-
nen worden gesteld en het doel kan 
worden bereikt, mag gaan frustreren. 
Ik wil bijna zover gaan te zeggen, dat 
als het hier niet kan, het op het land 
nergens meer kan. Ook kolenwinning 
en dergelijke zijn dan niet meer moge-
lijk. 

Die beleidsafweging heeft het kabi-
net ertoe gebracht - gesuggereerd is 
dat enige bewindslieden er niet van 
wisten, maar hèt kabinet heeft het be-
sloten - niet contrair te gaan. 

De heerCouprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er wordt niet betwist dat 
het kabinet in eensgezindheid heeft 
besloten niet contrair te gaan. Wij heb-
ben er slechts over gesproken dat er 
tot zeer kort geleden tussen verschil-
lende departementen en bewindslie-
den verschil van mening was over de 
vraag, of al het gas eruit moest wor-
den gehaald. Dat was het punt. Van 
discussie en niet het niet contrair 
gaan. 

Minister Van Aardenne: Het niet con-
trair gaan betekende toch dat waar de 
concessie was verleend, in wezen het 
bestemmingsplan werd goedgekeurd 
en dat op Ameland kon worden ge-
boord. Ik kan het niet helpen dat de 
heer Couprie dat misschien niet wil be-
gri jpen, maar dat betekent toch niet 
niet contrair gaan. Anders hadden wi j 
wel contrair moeten gaan. 

De heer Couprie (CDA): Wat is dan de 
reden dat de planologische werkcom-
missie om nieuwe instructies heeft ge-
vraagd en dat binnen de Ministerraad 
opnieuw moest worden beslist over de 
vraag, hoeveel gas eruit moet worden 
gehaald? Dat is geen vraag van mij 
maar kennelijk een punt dat op kabi-
netsniveau en binnen de planologi-
sche werkcommissie een twistpunt is 
geweest. 

Minister Van Aardenne: Ik kom daarop 
nog, maar ik schets nu de betekenis 
van het niet contrair gaan. Ik heb het 
gisteren al gedaan en ook, dit aan het 

adres van de heer Terlouw, in de com-
missievergadering die vooraf ging aan 
deze besluiten. Toen wees ik al op de 
kwestie van de rechtszekerheid ten op-
zichte van de uitspraak van de Raad 
van State. Er is toen in de commissie 
gevraagd, of niet gedevieerd kan wor-
den geboord. 

Ik vind dat woord op zich zelf belast, 
want vanuit GLC wordt tot het uiterste 
gedevieerd geboord. Als men een cir-
kelvormig veld heeft, dan kan men 
langs de rand van het veld op elk punt 
gedevieerd gaan boren. Dat hoeft niet 
op één lokatie te gebeuren. Men kan 
dan de hele rand van het veld beschrij-
ven en men kan op elk punt gedevieerd 
gaan boren. Wij hebben daarvan 
toen goede nota genomen. 

Als het kabinet alleen maar had ge-
zegd: Wij gaan niet contrair, daarmee 
de juridische zaak afdoende, dan was 
het klaar geweest en was GLC daar-
mee een aangewezen zaak geweest. 
Het kabinet is echter verder gegaan en 
heeft gezegd: Laten wij buiten het jur i-
dische kader en op basis van vri jwi l l ig-
heid doen onderzoeken, of die lokatie 
wat kan worden verplaatst. Als men 
dat redelijk doet en goede argumenten 
heeft om die lokatie te verplaatsen, 
dan kan men verwachten dat de con-
cessionaris daaraan meewerkt. Dat 
lijkt mij vanzelfsprekend in het maat-
schappelijk verkeer, ook al is een juri-
dische positie sterk. Alti jd wordt er 
daarbij van uitgegaan, dat het gas 
wordt gewonnen. 

Daar kon bij horen - ik zeg dit aan 
het adres van mevrouw De Boois met 
nadruk; naar mijn mening kan dat nog 
altijd - een lokatie in zee, langs de 
noordrand van het veld, maar dat is 
dan wel een lokatie kort in zee. Ik heb 
op een gegeven ogenblik in dit ver-
band gesproken van een pier-con-
structie, die misschien de schade aan 
het eiland kon voorkomen. 

Als men nu zegt: Men laat het zitten, 
dan kan ik stellen dat het indifferent is 
dat er toevallig andere gasvelden ten 
noorden van Ameland liggen. Deze 
worden op hun eigen manier geboord. 
Gedevieerd boren heeft alleen maar 
zin voor dit gasveld en dat kan alleen 
maar wegens de ligging ervan op kor-
te afstand van het strand gebeuren, 
maar wel in zee. 

Deze vraag hebben wi j uitdrukkelijk 
voorgelegd aan de Planologische 
Werkcommissie, om daarnaar te kijken 
en om die modaliteiten erbij te betrek-
ken. Ik heb gisteren geciteerd uit de 
eerste brief van de Planologische 
Werkcommissie en ik heb mij afge-
vraagd, waarom de onduidel i jkheid,, 
kon zijn gerezen. Als wi j zouden be-

sluiten om de 5 miljard m3 te laten zit-
ten, dan is dat geen kwestie van gede-
vieerd boren, maar dat is een besluit 
om het te laten zitten en alsnog con-
trair te gaan. Wat in zee gebeurt en 
met de andere velden, heeft niets met 
het bestemmingsplan te maken. Niet 
contrair gaan betekent in essentie, dat 
het gas onder Ameland wordt gewon-
nen - dat stond ook in de motie-Evers-
dijk c.s. - in beginsel, met de voor-
waarden, dat geen blijvende schade 
aan het milieu zal worden toegebracht. 
Dat kan, want de ervaring leert dat de 
schade tot nihil kan worden terugge-
bracht en dat tijdelijke schade heel 
sterk kan worden beperkt. 

Wij hebben de lokaties HOA en GLC; 
bij de ene is het boren afgelopen en is 
er nu een afgesloten put. Bij de andere 
moet nog worden geboord; daarna 
wordt het ook een afgesloten put. Ge-
durende de tijd dat zij werken is er een 
zeer geringe schade; tijdens het boren 
is die schade groter. Dat HAO tot blij-
vende schade op West-Ameland heeft 
geleid, is naar ik meen niet te bewijzen, 
integendeel. Als men de voorzorgs-
maatregelen voldoende scherp treft -
daar is de PWC voor - dan behoeft er 
geen blijvende schade te zijn. Dat ver-
wachten wi j ook van de PWC. 

De heer Couprie (CDA): Wat is de 
waarde van het advies van de Planolo-
gische Werkcommissie, als de Minis-
ter nu al bij voorbaat uitmaakt dat de 
milieuschade te verwaarlozen is? 

MinisterVan Aardenne: Ik ben nu 
langzamerhand verbaasd. De PWC 
heeft tot taak de voorwaarden te for-
muleren, waaraan concessionarissen 
moeten voldoen om te winnen. De 
PWC moet dat zo doen, dat schade kan 
worden voorkomen. Die opdracht 
heeft de PWC. 

De Planologische Werkcommissie is 
een decennium geleden ook al inge-
schakeld geweest en heeft toen ook al 
voorwaarden geformuleerd. Dit ge-
beurt niet voor niets. Men kan nu wel 
zeggen dat het in beroep gaan van het 
vorige kabinet een daad van niets is 
geweest, maar ik heb er weinig zin in 
een motie die de daden van het vorige 
kabinet afkeurt te gaan verdedigen. De 
heer Couprie moet zich wel realiseren 
dat hij daarmee bezig is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben, 
vanuit onze zorg voor het milieu - en 
die is zeker niet kleiner dan de zorg die 
door sommige leden wordt geuit -
juist met behoud van de juridische po-
sitie gezegd dat wi j misschien toch 
nog iets beters kunnen bereiken. Als 
dit dan nu stuit op een dergelijk onbe-
grip als ik bij sommige sprekers be-
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merk, dan grieft mij dit inderdaad. Wij 
zouden ons er eenvoudig vanaf heb-
ben kunnen maken door te zeggen dat 
wi j niet contrair gaan, zodat de PWC 
haar voorwaarden voor GLC zou kun-
nen opmaken. Wij hebben juist gezegd 
dat het misschien beter uit zee kan ge-
beuren, maar dan wel langs de rand 
van de zee. Dit voorstel ligt bij de Pla-
nologische Werkcommissie, zoals ik al 
eerder heb medegedeeld. 

De Planologische Werkcommissie 
zal, en daarmede wordt de motie-Evers-
dijk uitgevoerd, komen met een afwe-
ging van de verschillende mogelijkhe-
den. Men zal echter niet komen met de 
mogelijkheid af te zien van de zaak, 
want dan heb ik de PWC niet nodig. 
Dan moet de Kamer nu zeggen dat met 
het onderzoek gestopt moet worden 
en de PWC naar huis kan worden ge-
stuurd, omdat zij dan geen taak meer 
heeft. Naar onze mening heeft de PWC 
echter wel een taak. Als wij de com-
missie haartaakzouden ontnemen, 
zou er ongetwijfeld een schadeclaim 
komen, of wi j zouden dan waarschijn-
lijk ertoe veroordeeld worden het uit-
voeren van de winning alsnog toe te 
staan. 

Een bestemmingsplan heeft nu een-
maal rechtskracht voor de burger, 
maar ook voor de overheid; daar kan 
men niet omheen. Wat dat betreft is 
rechtszekerheid een groot goed in dit 
land en de Regering is gehouden deze 
rechtszekerheid te dienen. 

De heer Scherpenhuizen heeft er te-
recht op gewezen dat niet contrair 
gaan een belangrijk punt was. Ik heb 
eraan toegevoegd dat het in beroep 
gaan in wezen al een erg belangrijk 
punt is geweest, evenals het verlenen 
van de concessie. Ik wi l eraan toevoe-
gen dat juist daarom de verduidelij-
king slechts het karakter van een ver-
duidelijking had. De PWC schijnt intus-
sen al van mening te zijn dat GLC beter 
is dan een lokatie in zee. Men heeft mij 
daar echter nog niet van overtuigd. 

Als de PWC komt met een rapport, 
dat voor de winning van gas onder 
Ameland GLC de beste lokatie is, ook 
de milieubelangen in aanmerking ne-
mende, heb ik natuurlijk geen basis 
om de concessionarissen medewer-
king te vragen voor iets anders. 

Gedevieerd geboord wordt er in alle 
gevallen. Er wordt niet in het midden 
geboord, want dan zouden wi j midden 
in het Oerd moeten gaan boren of mis-
schien zelfs iets ten zuiden ervan, in 
het wad. Dat doen wi j per se niet. 

De heer Scherpenhuizen heeft ge-
wezen op het standpunt van de ge-
meenten. Ik heb gisteren de installatie 

van het Coördinatiecollege Wadden-
zee meegemaakt. Uit de vragen tijdens 
de persconferentie na afloop bleek ook 
weer een zeker wantrouwen, dat de 
overheid in Den Haag vele zaken be-
slist over het hoofd van regionale en 
lokale autoriteiten heen. Ik ben van 
mening dat de stem van de gemeen-
ten hier zeer zwaar moet wegen. 

Er kan worden gestudeerd naar ver-
schillende alternatieven. Men kan lo-
pen langs de rand van het veld Ame-
land. De zuidkant moet worden verge-
ten, want die ligt in het wad. Daar gaan 
wij zeker niet boren, zoals wij van te 
voren al weten. Er kan het best een 
plaats langs de rand worden gezocht. 
De studie wordt binnenkort door de 
PWC afgerond. Er komt in september 
een rapport daarover. 

De heer Scherpenhuizen heeft ge-
vraagd of 5 mld. m3 ongeveer gelijk is 
aan 7 min. ton steenkool. Ik heb het 
niet precies in mijn hoofd, maar ik 
denk dat hij wel ongeveer goed zit. 

Ik begrijp mevrouw De Boois niet, 
als zij zegt dat ik pleit voor versnelde 
gasinzet. Elke m3 aardgas betekent het 
stoken van minder kolen, op welk mo-
ment je ze ook verstookt. Zij weet best 
dat de vertraging van de aardgasinzet 
nu ten doel heeft om niet na het jaar 
1995 of zo ineens zonder aardgaste 
zitten, waardoor wij gedwongen zijn 
om over te gaan op een aantal bijzon-
der vervuilende brandstoffen. Wij 
smeren het uit, omdat wij op dit mo-
ment met een gematigde inzet van an-
dere brandstoffen kunnen bewerkstel-
ligen dat de milieunormen gehand-
haafd blijven. Zouden wij nu bijzonder 
schoon zijn, dan vallen wi j daarna in-
eens in de put van het zeer vuile dat al-
le normen overschrijdt. Dat heeft niets 
te maken met de vraag of we er nog 
meer bij vinden. Elke m3 aardgas die 
wi j erbij kunnen vinden en winnen is 
wat dat betreft een positief punt. 

Daar moet natuurlijk ook weer een 
afweging bij worden gemaakt. Als er 
aardgas gevonden wordt dat alleen 
maar kan worden gevonden door het 
toebrengen van blijvende schade aan 
een belangrijk stuk milieu, dan doen 
wij het niet, vandaar de Zuidwalafwe-
ging. Die ligt nu net in het GLC-geval 
duidelijk anders. Zo is er in de Kamer 
eens van gedachten gewisseld over 
het Pirolavlak. Ten slotte is in die zaak 
een aanwijzing van de Regering ge-
volgd, omdat de gemeente niet wilde 
meewerken. 

Ik meen dat de vorige minister van 
Ruimtelijke Ordening dat heeft gedaan 
na een zorgvuldige afweging. Hier zit-
ten wij echter helemaal niet in die po-
sitie, want de gemeente is zelf tot de 

conclusie gekomen dat blijvende scha-
de kan worden vermeden. We moeten 
het dan zorgvuldig doen. De oproep 
van de heer Scherpenhuizen om het 
zeer zorgvuldig te doen, is dan ook ze-
ker niet aan dovemansoren gespro-
ken. Juist omdat wij het zo zorgvuldig 
wil len doen, wil len wi j juist de moge-
lijkheid van een andere aanborings-
plaats onderzocht zien. 

De heer Terlouw zei dat volgens 
hem het parlement wordt geminacht. 
Dat is niet het geval. Wij hebben dui-
delijk tot uitdrukking gebracht - ook in 
het overleg met de commissie - dat 
contrair gaan een bijzonder zware zaak 
was, tenzij je de argumentatie niet zou 
onderschrijven. Ik heb al gezegd dat ik 
dat niet voor mijn rekening kan ne-
men, aangezien dit zou betekenen dat 
je het energiebeleid niet meer zou af-
wegen. Als ik zie hoe op andere terrei-
nen van beleid wordt afgewogen - ten 
behoeve van de woningbouw gaan 
stukken natuur verloren, waarbij een 
afweging wordt gemaakt, evenals 
voor het aanleggen van wegtracés die 
blijvende schade aanbrengen - dan 
kom ik tot de conclusie dat deze afwe-
ging in principe eenvoudiger is. Het 
moet wel gebeuren en voorwaarden 
moeten worden gesteld. Vandaar geen 
contrair gaan. De argumentatie was 
sluitend. Wel moeten we proberen -
dat heb ik goed van de commissie be-
grepen - door vanuit zee te boren, toch 
het gas uit Ameland te krijgen. 

De heer Terlouw (D'66): De Minister 
komt nog even terug op het overleg in 
de commissie, waarover ook ik heb ge-
sproken. Hij zal het met mij eens zijn 
dat het merendeel van de kamerleden 
het eens was met de Regering dat het 
gas moest worden gewonnen. Per-
soonlijk was ik dat niet van mening. 
Verder meen ik dat heel duidelijk was 
dat een aantal sprekers dacht over een 
lokatie waarbij 5 mld. m3 in de bodem 
zou blijven zitten. De Minister heeft het 
niet bepleit, maar hij heeft ook niet ge-
zegd dat het niet meer kan. Vandaar de 
inbreng van onder andere de heer 
Couprie in de openbare commissiever-
gadering later en vandaar de door 
hem ingediende motie. Als de Rege-
ring nu niet doet wat de Kamer vraagt 
en wat kennelijk in de bedoeling van 
de motie lag, namelijk de planologi-
sche werkcommissie die mogelijkheid 
ook te laten voorleggen, waarna er de 
mogelijkheid is dat de Regering zegt 
dat zij het niet kan doen, dan vind ik 
dat daarmee de Tweede Kamer gemin-
acht wordt. De Tweede Kamer vraagt 
iets dat in redelijkheid kan - dit bete-
kent echter nog niet dat het uiteindelijk 
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ook zal gebeuren, hetgeen de Rege-
ring onwelgevallig zou zijn - en daar-
om zie ik niet in waarom de Regering 
het niet zou laten uitvoeren. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Door het in beroep gaan 
van de Regering is de juridische posi-
tie vastgelegd. Wij hadden het natuur-
lijk ook kunnen laten lopen. Dan was er 
geen uitspraak geweest en dan was er 
geen afweging geweest voor de Raad 
van State. Dan was er een andere situ-
atie ontstaan. Doordat er een afweging 
voor de Raad van State is geweest, die 
de Regering vanuit haar verantwoor-
delijkheid moet onderschrijven - ik heb 
juist gezegd waarom - is er niet con-
trair gegaan. Dat betekent, dat GLC in 
het bestemmingsplan is opgenomen 
terwijl de concessie al was verleend. 
Dat is de positie. 

De heer Terlouw (D'66): Waarom is 
dan door de Regering niet gezegd bij 
het bespreken van de motie Eversdijk: 
'Kamer, denk eraan; die motie kan niet 
vanwege de rechtszekerheid'? 

Minister Van Aardenne: Mijn collega 
heeft, naar ik meen, in de laatste com-
missievergadering, die de heer Ter-
louw voorzat, enkele citaten gegeven. 
Wat hij toen precies gezegd heeft weet 
ik n i e t - ik heb die minder goed in mijn 
hoofd dan hij. Nogmaals, dat hij er niet 
is, kan ik op dit moment niet helpen. 
Die citaten zijn echter op te zoeken in 
de Handelingen, dus ik kan daar ge-
makkelijk naar verwijzen. 

Het tweede punt is, dat de motie-
Eversdijk uitspreekt: 'gaswinning op 
Ameland' en dat nog altijd doet. Ik zei 
zoeven al, dat de PWC de vraag moet 
beoordelen, of dat dan een lokatie op 
het eiland moet zijn of een lokatie die 
een beetje in zee ligt. Die lokatie een 
beetje in zee is in principe mogelijk. 
Daar ben ik ook van overtuigd. De 
vraag is nu alleen - en dat ligt nu bij de 
PWC - of dat niet een veel schadelijker 
lokatie is dan GLC. Welnu, dat ant-
woord heb ik eenvoudig nog niet. In 
die zin kan de motie-Eversdijk worden 
uitgevoerd. 

Ik zeg er alleen bij dat ik, wanneer de 
PWC dan alles afwegend en gedocu-
menteerd tot de conclusie komt dat die 
andere lokaties veel schadelijker zijn, 
natuurlijk geen basis meer heb om 
vrijwill ige medewerking te vragen. 
Wanneer de conclusie van de PWC 
echter luidt dat GLC een uiterst moei-
lijke zaak is en dat het wanneer de lo-
katie een eindje verderop is en de bo-
ringen in zee worden gedaan, allemaal 
vlot gaat, dan heb ik natuurlijk een 
goede basis om met de concessionaris 

en de gemeente over een verplaatsing 
te praten. Dat wacht ik dus af. 

Ik deel alleen mee dat het gemeente-
bes tuur " zoals mij gisteren gebleken 
is - op het standpunt staat dat GLC de 
minst schadelijke plaats is. Dat is zijn 
verantwoordeli jkheid. Er is dus nog 
geen rapport van de PWC, de motie-
Eversdijk wordt wat dat betreft uitge-
voerd en de Kamer krijgt dat rapport. 
Dat heeft mijn collega toen ooktoege-
zegd. Daarmee heb ik eigenlijk de vra-
gen en opmerkingen beantwoord. 

Met de letter van de motie heb ik 
geen probleem. Laat ik heel duidelijk 
zijn. Daar staat, na een aantal overwe-
gingen die de Regering volstrekt on-
derschrijft, een dictum waarbij de Re-
gering wordt uitgenodigd, de Planolo-
gische Werkcommissie alsnog te ver-
zoeken - daar kom ik dan op terug - al-
le winningsmogeli jkheden in een on-
derzoekte betrekken. Welnu, dat ver-
zoek is nu juist gedaan aan de PWC. 
Dat zijn dan wel alle winningsmoge-
lijkheden en het is niet de mogelijkheid 
om niet te winnen. Dat is aan de PWC 
niet gevraagd. Dan behoeft men ook 
niet aan de PWC te vragen, want dat 
betekent alleen maar: schei ermee uit, 
want wi j gaan dat gas niet winnen. 
Welnu, dan behoeven die heren ook 
niet te gaan werken. 

Mevrouw De Boois (PvdA): De Minis-
ter suggereert nu, dat de gasbel onder 
Oost-Ameland in zijn totaliteit 5 mld. 
m3 groot is. Dat is natuurlijk niet waar; 
hij is groter. Men kan alleen de kop van 
de bel niet winnen, wanneer men te 
ver weg gaat zitten. Die kop is de 5 mld. 
m3. 

Minister Van Aardenne: Nee, het zijn 
verschillende bellen. Het zijn deelcom-
partimenten van bellen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): De andere 
compartimenten kunnen dan wel ge-
wonnen worden en alleen die ene niet. 

Minister Van Aardenne: Die andere 
compartimenten liggen in zee en daar-
voor hebben wi j de hele procedure 
niet nodig. Wanneer in 1975 gezegd 
was, dat wi j niet in beroep zouden 
gaan bij de afkeuring van het bestenv 
mingsplan, dan was de concessionaris 
waarschijnlijk inmiddels met die zee-
winning begonnen. Dan zou er een 
heel andere constructie geweest zijn. 
Door het niet contrair gaan, waardoor 
GLC als winningsplaats is geakkordeerd -
ik heb al gezegd waarom wij ook niet 
contrair konden gaan uit consistentie 
van beleid - komt met name die vol-
gende bel aan de orde. 

Het is een aparte bel. Ik zeg nog-
maals dat ze in een serie liggen, maar 

dat zij gecompartimenteerd zijn. Je 
kunt er anders niet bij. Je kunt wel 
langs de rand van die bel opschuiven. 
Die vraag van het opschuiven is aan de 
PWC gesteld. Er is gevraagd of men 
het daar kan winnen. Daarbij worden 
alle winningsmogeli jkheden in het on-
derzoek betrokken. Die vraag ligt er. Ik 
wi l er een adstructie van hebben dat 
de PWC onderhands schrijft dat zij dit 
niet ziet. Ik neem dat niet voetstoots 
aan. In die zin heb ik dus geen proble-
men. Als men echter alle winningsmo-
gelijkheden uitlegt als zijnde geen win-
ningsmogelijkheden, dan heb ik wel 
problemen met de motie. 

De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Noch het een, noch hetan-
der is het geval. Het gaat zuiver om 
een procedurele kwestie. Wij hebben 
in de motie vastgelegd dat wi j graag 
zien dat de PWC niet bij voorbaat 
wordt beperkt in haar onderzoeksmo-
gelijkheden. Dat betekent dus dat bij 
een objectieve afweging van economi-
sche belangen en natuurbelangen alle 
lokaties worden bekeken, zowel ten 
aanzien van hun belang voor de ener-
giebehoefte als ten aanzien van hun 
belang met betrekking tot het milieu. 
Het gaat daarbij dus ook om lokaties 
waarover naderhand de beslissing valt 
dat het gas onder de grond moet blij-
ven. Dat is de intentie van de motie. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Er spelen twee zaken een 
rol. Allereerst is er het feit dat de afwe-
ging niet in een ambtelijke commissie 
plaatsvindt,... 

De heer Couprie (CDA): Dat zeg ik ook 
niet. 

Minister Van Aardenne:... want daar 
is die afweging te belangrijk voor. De 
afweging van het belang is eigenlijk 
ook de Raad van State gedaan. Daarop 
is een besluit genomen. Dat besluit 
staat vast en is onherroepelijk. 

Ik kom tot het tweede punt. Wanneer 
de heer Couprie spreekt van 'alle' win-
ningsmogelijkheden, dan zijn dat ook 
werkelijk alle winningsmogeli jkheden. 
Dat verzoek ligt bij de PWC. Het alter-
natief is, dat de heer Couprie ons de 
PWC laat verzoeken het werk te staken. 
Dat zijn niet alle winningsmogeli jkhe-
den. De PWC kan niet anders doen dan 
zij doet. Wanneer men dit gas wil win-
nen, dan heeft men daarvoor wat alter-

- natieven. Wanneer men het gas niet 
wi l winnen, heeft de PWC helemaal 
geen taak, want dan is er geen gas te 
winnen onder Ameland. Dan kan de 
PWC haar werk neerleggen. Dan be-
hoeft men er dus niet over na te den-
ken. 
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Het enige wat de PWC in de woor-
den van de heer Couprie nog eens 
moet doen, is nagaan of de afweging 
van de Regering - en van het vorige 
kabinet - in de beroepszaak voor de 
Raad van State goed is gebeurd. Dat is 
het omdraaien van de bewijslast, want 
dat kan de Kamer beoordelen aan de 
hand van het Koninklijk besluit. Laat 
de Kamer dan het Koninklijk besluit 
bespreken en zich afvragen of de Re-
gering daarbij terecht niet contrair is 
gegaan. Daartoe zijn wi j bereid, want 
wij leggen verantwoording voor onze 
daden af. Wij schuiven die niet door 
naar een ambtelijke commissie. 

De Voorzitter: De heer Terlouw vraagt, 
in derde termijn het woord te mogen 
voeren. 

Ik stel voor, aan dat verzoek te vol-
doen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie wordt wellicht 
aangenomen en de Minister blijft bij 
zijn interpretatie. Dat is echter een an-
dere dan die van de heer Couprie. Dat 
is naar mijn mening onjuist, want dan 
zijn wi j precies waar wi j waren vóórdat 
dit debat werd gehouden. Het lijkt mij 
gewenst, dat de heer Couprie zijn mo-
tie zodanig wijzigt dat er geen sprake 
kan zijn van een misverstand. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb hierop verder niets 
te zeggen. Ik heb gezegd hoe ik de mo-
tie versta. Ik heb ook gezegd wat tot 
mijn mogelijkheden behoort, want de 
macht van een regering is in een 
rechtsstaat gelukkig beperkt. Mijn 
positie is duidelijk. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, later in deze 
vergadering te beslissen over de inge-
diende motie. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
stukken over het Urgentieprogramma 
Twente (16165). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van der Linden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het Gewest Twente 
verdient 'n compliment voor het op-
stellen van het urgentieprogramma. 

Het heeft daarmee zelf de hand aan de 
ploeg geslagen om te komen tot een be-
leid dat in de jaren '80 het sociaal-eco-
nomisch draagvlak voor Twente moet 
versterken. De reactie van de Regering 
op dit initiatief is, niet ten onrechte, te-
leurstellend ervaren; teleurstelling 
over de lange behandelingsprocedure 
en de inhoud van het regeringsstand-
punt. Dat is ook begrijpelijk, omdat de 
regeringsverklaring verwachtingen 
gewekt heeft door Twente te noemen 
als 'n gebied met sociaal-economische 
problemen. Dat wordt in de nota nu 
ook erkend. 

De problematiek in Twente hangt 
vooral samen met de eenzijdige struc-
tuur van de industriële sector, de af-
hankelijkheid van de economische 
ontwikkeling in de rest van het land en 
de te verwachten groei van de be-
roepsbevolking. Die problematiek 
dreigt vooral voelbaar te worden in de 
jaren '80. Het is vooral om die reden 
dan mijn fractievoorzitter bij de alge-
meen politieke beschouwingen van 
het vorige jaar een lans gebroken heeft 
voor een forsere aanpak van het regio-
naai beleid in het algemeen en daarbij 
naast het Noorden en Zuid-Limburg 
duidelijk heeft gewezen op de proble-
matiek van Twente. Hoewel deze pro-
blematiek niet vergelijkbaar is met 
die in het Noorden van het Land en 
Zuid-Limburg, mag niet lichtvaardig 
aan de ontwikkeling en de tendenzen in 
Twente worden voorbijgegaan. Voorko-
men moet worden dat Twente zich in de 
jaren '80 voegt bij de zwakste regio's in 
dit land. 

Men kan zich afvragen waarom 
Twente als gewest zoveel aandacht 
vraagt en ook zoveel aandacht krijgt. 
Als men de cijfers van de werkgele-
genheid en de werkloosheid in de rela-
tie tot het landelijk gemiddelde ziet, 
kan men concluderen dat het er in dat 
gewest nog niet zo slecht voor staat. 
Dat is echter schijn. Als wi j over Twen-
te spreken, denken wi j vooral aan tex-
tielconfectie en, hoewel in mindere 
mate, aan metaal. Er dringen zich 
daarbij vergelijkingen op met het oude 
mijngebied; daar verdwenen ruim 
55.000 directe arbeidsplaatsen. In 
Twente wordt dit trieste record, zij het 
over een langere periode, benaderd. 
Een dergelijke snelle en zware afkal-
ving trekt diepe sporen in de sociaal-
economische structuur van een gebied. 
Het tekent de kracht van het gewest, 
dat het dit verlies van vele tienduizen-
den arbeidsplaatsen voor een niet on-
belangrijk deel heeft weten op te van-
gen. 

Mijn fractie deelt de teleurstelling 
van het gewest. Wij hebben bij herha-

ling gepleit voor het hanteren van een 
breed stelsel van indicatoren bij het re-
gionale sociaal-economische beleid. 
In dit stelsel moeten ook de verwachte 
toekomstige ontwikkelingen worden 
betrokken. Voorkomen is ook in dit ge-
val beter dan genezen. Wij zijn van me-
ning dat men met een goed regionaal 
beleid daarom ti jdig maatregelen 
dient te nemen om de problematiek in 
de onderscheiden regio's aan te pak-
ken. Daar is naar het oordeel van onze 
fractie in het gewest Twente aanlei-
ding toe en de door de Regering geda-
ne toezeggingen zijn ontoereikend. Wij 
begrijpen ook niet goed waarom de 
Minister zich zo terughoudend opstelt, 
zeker waar duidelijke knelpunten wor-
den erkend, zoals de eenzijdige pro-
duktiestructuur, industrieterreinen, 
functioneren van de arbeidsmarkt en 
de ondervertegenwoordiging van de 
dienstensector. 

Het voert te ver, in dit korte debat 
uitvoerig in te gaan op het urgentiepro-
gramma en het ingenomen regerings-
standpunt. Ik wil wel bij een aantal 
punten blijven stilstaan. Het eerste is 
de eenzijdige produktiestructuur. 

De dominante positie van de textiel-
en metaalindustrie bestaat niet meer, 
maar de betekenis is ook vandaag de 

ag niet te verwaarlozen, met bijna 
20% van de werkgelegenheid. Het zijn 
twee sectoren waarin de ontwikkelingen 
de laatste jaren minder rooskleurig zijn 
geweest en, naar sommigen vrezen, 
ook de toekomst weinig perspectief zal 
geven. 

Het CDA-Overijssel heeft kort gele-
den een voortreffelijk rapport uitge-
bracht over de textiel, waarnaar ik kort-
heidshalve verwijs. Naast het nieuw 
leven inblazen van de textielsector 
moet zeker gestreefd worden naar de 
oprichting van nieuwe bedrijven uit 
andere sectoren. Erkend moet worden 
dat de investeringspremieregeling 
daarbij een belangrijk instrument is. 
Het knelpunt schijnt ook steeds meer 
te liggen bij het onvoldoende aanwe-
zig zijn van geschikte bedrijfsruimte. 
Uit dien hoofde pleiten wij voor een f i -
nanciële bijdrage van het Rijk of de EG 
voor het bedrijvenpark-Noordwest 
Twente. 

Nauw daarmee samen hangt de ont-
sluiting in brede zin. Ik denk hierbij aan 
de luchthaven Twente en de wegen. Ik 
kom dan aan enkele verkeers- en ver-
voersproblemen. Twente is een grens-
regio met belangrijke internationale re-
laties. Het is daarbij bijna onvoorstel-
baar dat Twente, dan sinds kort is aan-
gesloten op het landelijk autosnelwe-
gennet, nog steeds geen goede grens-
overschrijdende autosnelweg heeft. 
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Het CDA bepleit grote prioriteit voor 
de A - l ; mocht echter de A-1 niet bin-
nen de eerstvolgende jaren aangepakt 
kunnen worden, dan bepleiten wi j , de 
A-35 in prioriteit te laten stijgen, ten 
einde Twente zo snel mogelijk aan de 
broodnodige internationale verbin-
ding te helpen. 

Twijfels hebben wi j over het gestelde 
op bladzijde 33 van de nota over het 
distributiecentrum. De Minister stelt, 
dat de eventuele behoefte zal blijken 
uit de NS-vervoersstudies waarmee 
men nog bezig is. Is dit onderzoek ech-
ter expliciet op Twente gericht? 

De vestiging van de NAVO-materieel-
opslagplaatsen vraagt een groot 
ruimtebeslag van industrieterreinen 
en zal de urgentie van de tweede tran-
che van de uitbreiding van het indus-
triepark Noordwest-Twente aanzienlijk 
vergroten. 

Sprekend over infrastructurele voor-
zieningen, vraag ik mij af of in de ko-
mende periode toereikende middelen 
voor handen zijn om de knelpunten die 
zich op die terreinen reeds nu aandie-
nen, op te lossen. Ik nodig de Minister 
gaarne uit, zijn visie hierop te geven en 
met name in de nieuwe nota regionaal 
sociaal-economisch beleid in te gaan 
op de relatie tussen knelpunten en 
middelen. 

Een bijkomende factor vormt het zijn 
van grensregio. Ook binnen de Euro-
pese Gemeenschap vormen grenzen 
in menig opzicht een belemmering 
voor natuurlijk verkeer. De aandacht 
voor de specifieke grensregioproble-
matiek is nog steeds onder de maat. 
Grensoverschrijdende verkeersvoor-
zieningen, niet-tarifaire belemmerin-
gen bij export, lage prijzen industrie-
terreinen en andere zaken maken het 
leven er niet gemakkelijker op. Op een 
aantal terreinen kan gesproken wor-
den van een achterstandssituatie. 

Bij het doorbreken van de eenzijdige 
produktiestructuur speelt de bevorde-
ring van produkt en produktontwikke-
ling en vernieuwing een centrale rol. 
Daartoe heeft de overheid financiële 
middelen aangekondigd. Wat heeft de 
Innovatienota in dit opzicht mogelij-
kerwijs voor Twente te bieden? Knel-
punten zijn hierbij niet de bestaande 
rijksregelingen, maar het innovatierijp 
maken van middelgrote en kleine on-
dernemingen. Immers, juist bij kleine-
re bedrijven is niet alleen de know-
how over innovatie en exportbevorde-
ring niet aanwezig, maar weet men 
veelal ook geen weg in het doolhof 
van mogelijkheden van overheids-
steun. 

Met name de kleine bedrijven ontbe-
ren veelal gerichte bedrijfsondersteu-
ning. Het is ons inziens geen overbodi-
ge luxe om de mankracht bij de OOM, 
respectievelijk de Kamer van Koop-
handel uit te breiden om het vormen 
van exportcombinaties te stimuleren 
en de innovatiekrachten aan te wakke-
ren. Een waarderend woord is hierze-
ker op zijn plaats voor de rol die de TH 
Twente in en ten behoeve van het ge-
west vervult. Die rol moet stevig gesti-
muleerd en versterkt worden. Een be-
langrijk deel van het regionaal-econo-
misch beleid vormt immers de regio-
nale specialisatie in industriële ver-
nieuwingen. Verder noem ik het creë-
ren van een gunstig regionaal onder-
nemersklimaat voor geselecteerde ac-
tiviteiten. Een actieve opstelling van de 
overheid is daarbij gewenst. Het laatst 
verschenen rapport van de WRR wijdt 
een belangrijke passage aan de inno-
vatiekansen van Twente. De tijd ont-
breekt om daar nu dieper op in te 
gaan, hoewel het zeer de moeite zou 
lonen. Ik vraag de Minister op die pas-
sages commentaar te geven. 

Ik kom tot de dienstverlenende sec-
tor. Zoals uit het urgentieprogramma 
blijkt, is de dienstensector onderverte-
genwoordigd. De spreiding van rijks-
diensten biedt hier vooralsnog geen 
uitkomst vanwege de in de nota ge-
noemde redenen. Bij de begroting van 
1980 heb ik namens de fractie een mo-
tie ingediend, waarin ik de Minister 
verzocht om de spreiding van de com-
merciële dienstensector te bevorde-
ren. Daar liggen bepaald ook voor het 
gewest Twente mogelijkheden, mits 
het instrumentarium daar specifieker 
op toegesneden wordt. Opvallend is 
dat over het toerisme nauwelijks ge-
sproken wordt. Dit is juist een sector 
waarin een sterke groei voor de ko-
mende jaren voorzien wordt en die het 
mogelijk maakt, een groot aantal ar-
beidsplaatsen te creëren. Twente bezit 
een aantal karakteristieken die dest i -
mulering van het toerisme rechtvaar-
digen. Ik nodig de Minister uit om, in 
overleg met het gewest Twente, de tot-
standkoming van een toeristisch over-
all-plan te bevorderen. De Nota Toeris-
tisch Beleid biedt hiervoor ook een f i-
nanciële basis. 

Een apart probleem vormen de leeg-
staande fabriekspanden, een doods 
bewijs van een levend verleden. Wij 
dringen er bij de Minister op aan om 
een spoedexcercitie in de meest klem-
mende gevallen waar een snelle aan-
pak mogelijk is, uit te voeren. De voor 
dit doel in het leven geroepen commis-
sie mag geen aanleiding zijn, noch wor-
den, om deze zaak op de lange baan te 
schuiven. 

Tot slot kom ik tot het arbeidsmarkt-
beleid. In een gewest waar de indus-
triële structuur nogal eenzijdig is en 
dat een sterk afkalvingsproces heeft 
doorgemaakt, is het probleem van de 
discrepantie tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt des te meer voel-
baar. Die eenzijdige structuur is één 
van de oorzaken van de discrepantie. 
Het is dan ook een goede zaak dat het 
gewest Twente ter zake reeds experi-
menten heeft ontwikkeld. Steun daar-
voor vanuit Sociale Zaken is dan ook 
op zijn plaats. In hoeverre kan daarbij 
worden ingespeeld op de plannen om 
te komen tot een regionale coördinatie 
van het arbeidsmarktbeleid, de ar-
beidsvoorziening en de uitvoering van 
de sociale zekerheidswetgeving? 
Waarde kennen wij voorts toe aan het 
scholingsprogramma textiel, aan de 
continuering van het project bedrijfs-
voorlichting, en aan de uitbreiding van 
het aantal vakopleidingen. Kan de Mi-
nister mededelen of inmiddels een 
ambacht- en een opleidingspromotor 
is aangesteld? Zo neen, wi l de Minister 
dit bevorderen? 

Twente is uit eigener beweging met 
een actieprogramma gekomen waar-
mee zij de jaren '80 wil ingaan. Dat 
heeft geleid tot overleg met de Rege-
ring. Te veel ti jd is verloren gegaan 
vooraleer dit magere resultaat de uit-
komst was. Onze opvatting is dat een 
grotere inspanning van de Regering 
opzi jn plaats zou zijn; een inspanning 
die tot uitdrukking kan komen op drie-
erlei terreinen: alsnog zou men moe-
ten nagaan welke maatregelen op kor-
te termijn - in de loop van september -
naar voren gehaald kunnen komen. Bij 
de begroting van Economische Zaken 
voor 1981 dient men aan te geven met 
welke specifieke maatregelen Twente 
voor de jaren '80 een gezonde uitgangs-
positie gegeven kan worden. 

Bij de Nota regionaal sociaal-econo-
misch beleid dient men een sterkte-
zwakteanalyse van de regio Twente op 
te stellen en aan de hand van een 
breed stelsel van indicatoren te komen 
tot prioriteitsstelling in een nationaal 
regionaal beleid. Over het laatste leg ik 
een uitspraak aan de Kamer voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Linden, Braams, Weijers, Mateman en 
Buikema wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat de komende jaren 
de relatieve positie van Twente zich in 
ongunstige zin dreigt te wijzigen; 
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Voorzitter 

van mening dat de sociaal-economi-
sche structuur van Twente verbetering 
behoeft; 

voorts van mening dat het Urgentie-
programma Twente daartoe goede 
aanknopingspunten biedt; 

van oordeel, dat de door de Regering 
toegezegde maatregelen ontoereikend 
zijn; 

nodigt de Regering uit: 
a. op korte termijn na te gaan welke 

de infrastructuurverbeterende maatre-
gelen, vervroegd uitgevoerd kunnen 
worden; 

b. bij de begroting van Economi-
sche Zaken voor 1981 specifieke maat-
regelen voor Twente aan te geven en 
bij de Nota Regionaal sociaal-econo-
misch beleid 1981-1985 aandacht te 
schenken aan de sterkte-zwakte pun-
ten van Twente, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 3 (16165). 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is nu al tweeëneenhalf 
jaar geleden dat deze Minister van 
Economische Zaken Twente animeer-
de tot het opstellen van een eigen soci-
aal-economisch programma. Meteen 
geweldige voortvarendheid is het ge-
west aan de slag gegaan, zodat al in ju-
li 1978 het urgentieprogramma waaro-
ver we nu spreken op tafel lag. Daarna 
is een schier eindeloze tijd van wach-
ten op de Regering gevolgd. Meer dan 
eens is vanuit deze Kamer aangedron-
gen op spoed, maar de Regering toon-
de na het verschijnen van het urgentie-
programma geen spoortje haast. Bij de 
laatste begrotingsbehandeling heb ik 
namens mijn fractie met een motie ge-
dreigd om de Regering eindelijk eens 
tot een reactie te bewegen. We hebben 
ten slotte tot vorige maand geduld 
moeten hebben. 

De reactie van de Regering die wi j 
vandaag bespreken, is benedenmaats. 
Deze kwalificatie stamt van KVP-voor-
zitter Van Zeil en ik deel die kwalifica-
tie. De conclusie na zo'n oordeel kan 
geen andere zijn dan dat de Minister 
zijn huiswerk moet overmaken. Dit 
dient echter in zo'n tempo te geschie-
den, dat het overgemaakte huiswerk 
terug te vinden is in de komende be-
groting. Immers de wijze waarop de 
Regering thans met het urgentiepro-
gramma is omgesprongen, biedt voor 
Twente geen enkel houvast voorcon-
crete beleidsmaatregelen. 

De heer Van der Linden sprak over 
ontoereikende toezeggingen, maar ik 

moet zeggen dat ik geen enkele toe-
zegging heb kunnen vinden in de reac-
tie van de Minister en de werkgroep. 

De Minister heeft het gepresteerd 
om op geen van al die voorstellen 
geen enkele tastbare toezegging te 
doen. Elke echte beslissing wordt 
vooruitgeschoven naar nieuwe com-
missies, voor nadere onderbouwing, 
voor verdere studie, naar een nadere 
prioriteitstelling en ga zo maar door. Er 
is een merkwaardig soort politieke 
moed voor nodig om een programma 
dat men eerst zelf gestimuleerd heeft, 
na eindeloos tijdrekken ten slotte naar 
de prullemand te verwijzen. Misschien 
is het woord hoogmoed hier wel meer 
opzi jn plaats. 

Zeker, niemand had verwacht dat de 
Regering het urgentieprogramma met 
huid en haar zou slikken. Het urgentie-
programma bevat zeer wel discutabele 
elementen, hetgeen ook niet anders 
verwacht kon worden, gelet op het 
tempo, waarin in Twente aan het pro-
gramma gewerkt is. Maar de volstrekt 
afhouderige benadering van de Rege-
ring heeft dat programma niet ver-
diend. 

In feite is het ook niet zozeer de in-
houd van het urgentieprogramma die 
de Regering tot die afhouderige bena-
dering brengt. In vele gevallen wordt 
het ware motief niet verhuld: de Rege-
ring heeft domweg geen geld. Daarom 
wordt in het rapport van de werkgroep 
een poging gedaan om andere regio's 
tegen Twente uit te spelen. Twente 
heeft geen recht op overheidssteun, 
omdat de Regering maar geld heeft 
voor twee regio's. Dit is op zich al ont-
hullend genoeg. Het onjuiste en on-
juist gerichte bezuinigingsbeleid 
wordt nota bene op de zwakke regio's 
verhaald. Ik wil er geen misverstand 
over laten bestaan, dat ook voor onze 
fractie Zuid-Limburg en Oost-Gronin-
gen absolute voorrang hebben. Maar 
het is te gek, dat we lijdzaam zouden 
moeten toezien, dat een andere regio -
Twente - zonder enige steun van over-
heidswege zomaar ten gronde zou 
kunnen gaan. Het regeringsstandpunt 
komt eigenlijk hier op neer: het gaat 
Twente nog niet slecht genoeg. 

Ik wi l in dit verband toch weer eens 
wijzen op een verontrustende parallel. 
Toen aan het eind van de jaren zestig 
en in het begin van de jaren zeventig 
de mijnen successievelijk gesloten 
werden, werd de Zuid-Limburgse ar-
beidsmarkt gekenmerkt door een ex-
treem lage werkloosheid. De proble-
matiek van de verdwenen arbeids-
plaatsen ging volledig schuil achter 
de vele opvangregelingen voor vroe-
gere mijnemployees en de gestegen 

pendel, die vooral een bouw-pendel 
was. Er is toen vanuit Zuid-Limburg en 
in deze Kamer bij monde van mijn par-
ti jgenoot Oele meer dan eens gewaar-
schuwd voor een ongefundeerd opti-
misme, dat alleen op het lage werk-
loosheidspercentage gebaseerd was. 
We kennen thans de schrijnende ge-
volgen van de nalatigheid van de rege-
ringen die zich door dat ongegronde 
optimisme hebben laten leiden. 

De Kamer mag niet werkloos toezien 
dat zich in Twente een soortgelijk dra-
ma voltrekt. Want ook daar verhult het 
actuele werkloosheidscijfer de ware 
problemen: de verdwenen en verdwij-
nende arbeidsplaatsen in de textiel en 
de metaal, alsmede de conjunctuurge-
voeligheid van de bouw die in Twente 
zo'n grote rol is gaan spelen - de reke-
ning daarvan wordt vooral aan een ko-
mende generatie gepresenteerd. Om 
dat te voorkomen is nu actie geboden. 
Uiteraard zal zo'n actie budgettaire 
consequenties hebben. Het zou dan 
ook wat merkwaardig zijn als de rege-
ringsfracties die tot nu toe alle bezuini-
gingen aanvaard hebben, de conse-
quenties daarvan in een debat als dit 
plotseling wilden ontkennen. Ik herin-
ner er terloops maar even aan, dat de 
eerste de beste Bestekbezuiniging bij 
Economische Zaken zo nodig gevon-
den moest worden door de bedragen 
voor regionale infrastructuur met 
tweederde te verminderen. Daar ligt 
de voornaamste oorzaak voor de ne-
gatieve regeringsreactie op het urgen-
t ieprogramma. 

Maar zo mogelijk nog van groter be-
lang is het feit, dat deze Regering niet 
per departement voor een regionale 
prioriteitstelling wenst te kiezen. Hon-
derden miljoenen zijn uitgetrokken 
voor innovatiebeleid, energiebeleid en 
arbeidsmarktbeleid. Welk gedeelte 
daarvan wordt welbewust naar de re-
gio - in dit geval Twente - gestuurd? 

Eerder zei ik dat mijn fractie vindt 
dat de Minister onverwij ld zijn huis-
werk dient over te maken. Het heeft 
geen zin om in dit korte debat op alle 
mogelijke punten van dat huiswerk in 
te gaan. Wij moeten er bovendien voor 
waken, dat een enkele krent uit de pap 
gevist wordt. Het mag er niet om gaan 
in dit debat een regeringscadeautje los 
te weken, terwij l de fundamentele pro-
blematiek van het gewest onaange-
roerd blijft. 

Een fundamentele aanpak richt zich 
allereerst op het behoud en gezond 
maken van thans bedreigde arbeids-
plaatsen. De vorige week heeft de Ka-
mercommissie voor Economische Za-
ken welhaast eensgezind de passiviteit 
van de Minister gelaakt, waar het gaat 
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Wöltgens 

om een verlies van arbeidsplaatsen in 
de textiel die in heel Europa zijn weer-
ga niet kent. Terwijl de Kamer vandaag 
gaat stemmen over de moties over de-
ze zaak, bereiken ons intussen nieuwe 
onheilstijdingen uit die sector. Ik hoor 
gaarne een commentaar van de Minis-
ter over de berichten die vandaag in de 
krant staan over dreigend ontslag en 
werkti jdverkorting bij de Spinnerij Ne-
derland. 

Maar naast de bedreiging van de 
nog overgebleven arbeidsplaatsen 
dient er ook een duidelijk beleid te ko-
men gericht op het opvangen van het 
te voorspellen toekomstig arbeids-
marktaanbod. Dat vereist een offensie-
ve benadering. Het WRR-rapport over 
de plaats en de toekomst van de Ne-
derlandse industrie wijdt enkele pagi-
na's aan de regionale problematiek. 
Hoewel summier, worden daarin enke-
le stimulerende gedachten ontvouwd 
over de mogelijkheden om het innova-
tiebeleid in te zetten voor de regio 
Twente. Met name wordt daarbij ge-
wezen op de kansen, die de aanwezig-
heid van een TH Twente biedt. Die kan-
sen behoren aangegrepen te worden 
en planmatig verder ontwikkeld te 
worden. 

Hierbij moeten wij vooral aanhaken 
op de ontwikkelingen bij de THT en 
ook de OOM rond de micro-elektronica 
Het overheidsbeleid dient in dezen 
welbewust op Twente gericht te wor-
den. Dat kost geen extra geld, maar 
betekent wel een - ook regionaal - ge-
richte aanwending van de uitgetrok-
ken innovatiegelden. Twente ontleent 
ook toekomstmogelijkheden aan zijn 
geografische ligging. Twente zou een 
verbindingsschakel kunnen vormen 
tussen twee machtige Europese indus-
triecentra - de Randstad en het Roer-
gebied. Ik zeg: zou kunnen - want in 
feite kan die mogelijkheid thans nau-
welijks benut worden. Immers de ver-
bindingen met het Duitse achterland 
laten bijna alles te wensen over. Het 
gaat hierbij om een hogere prioriteit 
voor de A-1 en de A-35. Ook hierbij is 
niet zozeer een verhoging van de over-
heidsuitgaven in het geding, als wel 
een nieuwe en gerichte prioriteitstel-
l ing. 

De overgang van verleden naar toe-
komst in Twente kan welhaast niet be-
ter geïllustreerd worden dan door de 
problematiek van de leegstaande fa-
briekspanden in de Twente steden, 
een al lang slepende affaire. Mijn frac-
tiegenote Epema heeft al bij de behan-
deling van de Nota Regionaal Sociaal-
Economisch Beleid voorjaar 1978 een 
klemmend beroep op de Minister ge-

daan deze zaak eindelijk eens te rege-
len. Alles is al eens een keer uitgezocht 
en geïnventariseerd. En toch weet de 
Regering het klaar te spelen ook deze 
zaak weer door te schuiven naar een 
nieuwe commissie voor het zoveelste 
overleg. Deze Minister hoeft zich daar-
bij niet eens zozeer aangesproken te 
voelen als het gaat om vervanging 
door woningbouw, terwij l ook de ver-
plaatsing van hinderlijke bedrijven 
geen specifieke Twentse zaak is. Deze 
Minister is wel aangesproken, waar 
het gaat om het vervangen van de ou-
de complexen door nieuwe, voor mi-
lieuvriendelijke en kleinschalige be-
drijven bedoelde industrieterreinen. 
Zulke industrieterreinen passen bui-
tengewoon goed in een moderne con-
ceptie van menging van stedelijke 
functies. Deze industrieterreinen waar 
veel vraag naar is, zijn echter alleen 
verkoopbaar als EZ bijspringt. Maar 
ook hierbij ontbreekt alweer iedere 
toezegging. 

Ik heb met de net genoemde punten 
- er zijn er nog veel te noemen -
een aanduiding wil len geven van de 
richting waarin de Minister zijn huis-
werk dient over te maken. Dit overma-
ken mag echter geen nieuw uitstel 
meer betekenen. Dat betekent, dat 
mijn fractie er niets voor voelt om defi-
nitieve besluitvorming over het urgen-
tieprogramma te laten wachten tot de 
behandeling van de aangekondigde 
nieuwe nota over het regionaal soci-
aal-economische beleid. Natuurlijk, wij 
erkennen graag dat de claims van 
Twente afgewogen dienen te worden 
tegen de verlangens van andere regi-
o's. Maar het gaat niet aan om eerst in 
een gebied als Twente verwachtingen 
te wekken en vervolgens op geen en-
kele, hoe redelijke wens ook, in te 
gaan. Als dat de teneur wordt van de 
nieuwe regionale nota, heeft het so-
wieso geen zin om daarop te wachten. 
Is de Minister echter van plan in die 
nota in te gaan op verlangens zoals die 
in het urgentieprogramma vastgelegd 
zijn, dan valt niet in te zien, waarom hij 
daaraan nu al niet tegemoet komt, na 
het eindeloze getalm. 

Twente heeft recht op duidelijkheid. 
Wij vragen van de Minister een her-
overweging van zijn negatieve stand-
punt. De resultaten van die heroverwe-
ging dienen duidelijk in de begroting 
voor het komend jaar terug te vinden 
te zijn. Daarom dient die heroverwe-
ging nog voor 1 september aan de Ka-
mer te worden overgelegd. Verstop-
pertje spelen is er niet meer bij. 

In dit verband vraag ik aan de indie-
ners van de zojuist ingediende motie 
waarom zij zich beperken tot de infra-

structuur, waarom het bij en niet in de 
begroting moet en wat de zin is van 
het vragen naar sterkte-zwakte-analy-
ses, terwijl de nota regionaal sociaal-
economisch beleid voor alle regio's 
zo'n analyse bevat. Om die reden dien 
ik hierbij een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wölt-
gens, Buurmeijer, Rienks en Meijer 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de reactie van de Re-
gering op het Urgentieprogramma 
Twente geen recht doet aan de Twent-
se problematiek; 

nodigt de Regering uit, tot een herzie-
ning van haar standpuntte komen en 
nog vóór 1 september 1980 een beleids-
plan met concrete maatregelen aan de 
Kamer voor te leggen en dat beleids-
plan te verwerken in de verschillende 
begrotingen voor het jaar 1981, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 4(16165). 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het urgentieprogramma 
Twente is bescheiden maar uiterst ef-
fectief opgezet. Getracht wordt met re-
latief geringe extra middelen het her-
stel van de sociaal-economische ont-
wikkeling van Twente te verkrijgen, 
uitgaande van het in Twente aanwezi-
ge potentieel. Het is te betreuren, dat 
zolang na de samenstelling van dit ur-
gentieprogramma de besluitvorming 
op rijksniveau zo traag op gang is ge-
komen. 

Er is sprake van een moeilijke positie 
in verband met de zorgwekkende ont-
wikkelingen in de textiel- en confectie-
industrie. Dit is echter lang niet alles. 
Afgaande op de studie 'De gezond-
heidssituatie in de regio's van de rijks-
universiteit te Groningen, gemaakt in 
opdracht van de gemeenten Enschede, 
moeten wi j vaststellen dat op grond 
van een ander, vollediger stelsel van 
indicatoren de conclusie gewettigd is, 
dat vlak na Noordoost-Groningen en 
Zuid-Limburg Twente het derde pro-
bleemgebied in Nederland is 

Bij het urgentieprogramma zijn na-
tuurlijk veel kanttekeningen te plaat-
sen. Ik beperk mij tot twee opmerkin-
gen. De eerste heeft betrekking op het 
verzoek in het urgentieprogramma te 
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Nypels 

komen tot een extra subsidie voor de 
aankoop van leeggekomen textielfa-
brieken. Op zich is het een begrijpelijk 
verzoek. Wij moeten er echter voor 
zorgen, dat een systeem wordt ontwik-
keld dat in Nederland algemeen kan 
worden toegepast en waarbij het mo-
gelijk wordt terreinen te verwerven die 
na herverkaveling kunnen worden uit-
gegeven als industrieterrein. Daarbij 
dient de mogelijkheid te bestaan, te 
komen tot menging van wonen en 
werken. De gemeenten hebben het 
niet in alle gevallen in de hand tot een 
planning van aankoop over te gaan. In 
een aantal gevallen worden zij name-
lijk verrast door faillissementen van 
bedrijven. Dit vergt slagvaardig beleid. 
Dit aspect bemoeilijkt het ontwerpen 
van een goede subsidieregeling. 

De tweede opmerking over het ur-
gentieprogram Twente ligt op het ge-
bied van het beleid voor spreiding 
rijksdiensten. Mijn fractie gaat ervan 
uit dat een concentratie moet plaats-
vinden op Noord-Nederland en Zuid-
Limburg. Dat houdt in dat Twente wat 
dat betreft minder in aanmerking be-
hoort te komen ter wil le van de effi-
ciency van dat spreidingsbeleid. 

Wat het urgentieprogramma zelf be-
treft sluiten wi j ons van harte aan bij 
het verzoek van het gewest Twente, tot 
uitdrukking komend in de onder het 
motto 'geen beleid, geen boterham' op 
20 mei 1980 aan de Kamer gezonden 
brief. Daarin worden garanties geëist 
ten aanzien van het financiële beleid 
en zekerheid voor het opnemen van 
posten daarvoor in de rijksbegrotingen 
vanaf 1981. Die zekerheid wordt ge-
vraagd voor punten als de bedrijven-
parken, het amoveren van panden, de 
functionering van de regionale ar-
beidsmarkt en de infrastructurele pro-
jecten. Daarbij hoort ook het verzoek 
om oprichting van een fonds- Twente. 

Ik sluit mij tevens aan bij de motie 
van de gewestraad-Twente van 16 
april 1980. 

Tot slot wi l ik nog stilstaan bij twee 
onderwerpen die ik van zeer grote be-
tekenis vind voor de ontwikkeling van 
Twente. Allereerst is dat het punt van 
de wegen. In tegenstelling met de Re-
gering wil ik een duidelijke voorkeur 
uitspreken voor het doortrekken van 
deA-35, omdat dit van grote betekenis 
is voor het verkrijgen van een verbin-
ding met het Ruhrgebied. Ook de pla-
nologische mogelijkheden om tot snel-
Ie uitvoering daarvan te komen zijn 
groter dan voor de A-1 , waarvoor de 
Regering een voorkeur heeft. 

Voorts onderstreep ik de wenselijk-
heid om te komen tot een snelle beslis-

sing over de spoorli jn, die nodig is om 
een distributiecentrum tot ontwikke-
ling te brengen. Snelle besluitvorming 
is ook daar mogelijk, omdat de opmer-
kingen van de Regering in het rapport 
gebaseerd zijn op sterk verouderde ge-
gevens. Alle studies zijn verricht. De 
subsidieaanvrage voor de spoorli jn -
voor andere zaken worden geen subsi-
dies gevraagd - is binnen. De gege-
vens zijn bij de verschillende ambtelij-
ke instellingen, ook bij de ministeries 
van Economische Zaken en van Ver-
keer en Waterstaat volledig bekend, 
zodat een snelle besluitvorming op dat 
punt mogelijk is. 

De conclusie is duidelijk. Het urgen-
tieprogram Twente verdient volledige 
steun van de Regering. Zekerheid voor 
de uitvoering is gewenst. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals de brief van de Rege-
ring en het rapport van de werkgroep-
Twente stellen zijn er licht- en scha-
duwzijden. Ons bekruipt het gevoel dat 
de schaduwzijden alsmaar meer gaan 
domineren. Ik bedoel hier de welhaast 
desastreuze ontwikkelingen in de tex-
tiel- en de aanverwante industrie, die 
het zeer problematisch maken of het 
gewest Twente wel in staat kan zijn 
met de verbale steun uit het rege-
ringsstuk het hoofd te bieden aan de 
vele problemen. Is dat wel een vol-
doende honorering van de activiteiten 
van het gewest? Welke repercussies 
zullen de laatste ontwikkelingen in de 
textielindustrie hebben op de basisge-
gevens waarop het urgentieplan 
Twente is gebaseerd? Moet hier niet 
meer boter bij de vis komen, dan in de 
conclusies van de Regering wordt aan-
gedragen? 

Ook wijzen wi j erop dat, hoewel de 
ligging van Twente vrij centraal is ten 
opzichte van belangrijke industrie- en 
bevolkingscentra in binnen- en buiten-
land, er in verschillende opzichten nog 
belangrijke lacunes zijn die een opti-
male benutting van de mogelijkheden 
in de weg staan. In het urgentiepro-
gramma worden daar voorbeelden 
van gegeven. Krijgt Twente ook op dat 
punt niet teveel nul op het rekest? Is 
dat wel verstandig? Onze fractie weet 
dat de budgettaire positie precair is, 
maar deze projecten, die ook nog gefa-
seerd zullen worden uitgevoerd, zijn 
toch maar druppels in vergelijking met 
de miljarden van de rijksbegroting. 
Onze fractie zou een meer coulante 
houding, ook met betrekking tot de pe-
cunia, een meer adequaat inspelen op 
de door het gewest zelf aangegeven 
urgentiepunten hebben gevonden. Wij 

wil len daarbij Twente niet gelijkscha-
kelen met het Noorden of Zuid-Lim-
burg. 

Het is duidelijk dat de ontwikkelin-
gen in de textielindustrie - de Minister 
heeft zelf gesteld dat het moeilijk zo 
niet onmogelijk is een strategisch mi-
nimum te handhaven en dit eigenlijk 
niet juist te vinden; zie zijn brief ter za-
ke - ju i s t voor Twente enige gelijkenis 
vertonen met de situatie in Zuid-Lim-
burg met de mijnsluitingen. Alleen is 
hier de afkalving over een groter aan-
tal jaren gelopen en zijn ook vele be-
drijven tot honderd man personeel als 
het ware geruisloos gesaneerd; ik lees 
dat althans in de stukken. Mijn vraag is 
dan ook of daarin niet mede een stimu-
lans moet liggen om extra aandacht 
aan Twente te schenken. 

In dat kader wi l ik er ook op wijzen 
dat het aangediende plan ook op insti-
gatie van het kabinet is opgezet. De ei-
gen bijdragen van gemeenten en ge-
west zijn substantieel te noemen. Zij 
kunnen echter niet beginnen zonder 
zekerheid over de rijksbijdrage daar-
voor. Mag in zo'n situatie dan wel al te 
gemakkelijk worden gewezen op de 
budgettaire problemen, hoe moeilijk 
die ook zijn? Wij hebben het er wat 
moeilijk mee. Is het werkelijk onmoge-
lijk zodanige interne verschuivingen in 
de rijksbegroting te doen plaatsvin-
den dat er ruimte komt om meer te 
doen voor dit gewest dan alleen verder 
studeren en bespreken? Geen woor-
den maar daden, zouden ze in de twee-
de stad van Nederland zeggen. 

Wij zouden naast de verbetering van 
de infrastructuur ook onderzocht wi l -
len zien, of het mogelijk is dat de BRT 
uit de WIR van toepassing wordt ver-
klaard. Reeds sedert 1977 deelt Twente 
in de regelingen van het regionale be-
leid doch een extra stootje juist in ver-
band met de bijzondere situatie van 
leegstaande bedrijfspanden, zelfs bin-
nen de bebouwde kommen en dit 
meer dan elders in het land, geeft ons 
inziens een belangrijke reden dat ern-
stig in overweging te nemen. Onze frac-
tie vindt de conclusie van de Regering 
op zichzelf wel juist maar vraagt zich af 
of het beroep op het gebrek aan midde-
len wel de doorslag mag geven als niet 
eerst is uitgemaakt of de bestaande uit-
gaven wel alle die prioriteit hebben die 
aan het urgentieprogramma van Twen-
te moet worden toegekend. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Reeds bij de begrotingsbe-
handeling van Economische Zaken 
heb ik aandacht gevraagd voor het ur-
gentieprogramma en voor het regio-
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naai sociaal-economisch beleid voor 
met name het oosten van het land. Wij 
hebben het urgentieprogramma posi-
tief beoordeeld. Er is wel kritiek op mo-
gelijk maar het positieve overweegt. 
Het was een heel goed initiatief van de 
regio. Er zitten veel suggesties in. Het 
getuigt van aanpak, inzet en gemoti-
veerdheid. Dat kan een goede basis 
leggen voor een doelmatig regionaal 
beleid. Vandaar dat wi j menen dat wi j 
er niet zijn met het stuk dat nu door de 
Regering is voorgelegd. Er zal meer 
moeten gebeuren. 

Wij delen de mening dat niet het 
werkloosheidscijfer dat thans bestaat 
reden is voor de meeste zorg maar de 
tendens die erin zit. Wi j zouden wil len 
bevorderen dat de kracht die er op het 
moment in de regio is mede wordt be-
nut om te zorgen dat een negatieve 
tendens niet zal doorzetten. Er is reden 
voor grote zorg. Er is afbraak van veel 
industriële werkgelegenheid. Veel is 
opgevangen in de tertiaire sector, 
maar de vraag is, hoelang daarin nog 
rek zit. Er zal nieuwe werkgelegenheid 
moeten worden gevonden. 

Wij menen dat het wat het regionaal 
sociaal-economisch beleid betreft van 
groot belang is een goed inzicht te 
hebben in de factoren diezo'n klimaat 
bepalen. Werkloosheidscijfers zijn be-
slist niet de enige indicator. Er zijn 
meer gegevens nodig. Voor dit gebied 
lijkt het alsof er positieve indicatoren 
aanwezig zijn naast negatieve. In onze 
ogen is het van groot belang die sterke 
punten te benutten. Een sterk punt is 
een industriële traditie. In hetWRR-
rapport is opnieuw aandacht gevraagd 
voor het grote belang van de industrië-
le sector voor onze samenleving. 

In de regio Twente is die traditie er 
en ook de instelling, zodat het mogelijk 
moet zijn, met nieuwe ideeën en nieu-
we soorten produktieprocessen en ac-
tiviteiten geschikte werkgelegenheid 
te bieden aan een bevolking, die daar 
positief tegenover staat. Er is een grote 
regionale activiteit; er is een goed ken-
nis- en scholingsniveau en de aanwe-
zigheid van de Technische Hogeschool 
en enkele geavanceerde industrieën 
moeten de mogelijkheid bieden voor 
een verdere uitstraling, die positief kan 
werken. 

Wij zouden het van groot belang 
achten, als toekomstgerichte activie-
teiten zouden worden gestimuleerd. 
Wij denken daarbij aan de industriesec-
tor. In VMF en HOLEC zijn nog enkele 
problemen op te lossen. Als zij zijn op-
gelost, kunnen deze bedrijven een goe-
de basis geven voor de energiesector, 
die uitbreiding verdient. Daarnaast zou-

den er via de innovatie mogelijkheden 
zijn om in Twente tot nieuwe zaken te 
komen, onder gebruikmaking van de re-
gelingen die er voor innovatie zijn. In 
dat kader kan worden bezien, of verbe-
tering van informatie en technologie 
nodig is. Naar ons inzicht - wi j hebben 
ook bij de behandeling van de lnnova-
tienota dergelijke opmerkingen ge-
maakt - leent dit gebied zich in het bij-
zonder voor dergelijke steunpunten, 
overdrachtspunten van informatie, zo-
als zij in de Innovatienota worden ge-
noemd, door de interactie die mogelijk 
is met de Technische Hogeschool en de 
aanwezigheid van voldoende industrie. 

De leegstandsregeling en de ver-
plaatsing van bedrijfsruimten zijn heel 
belangrijk. Het gewest heeft actief 
geïnventariseerd en wi j menen dat de 
bestaande regelingen zo snel mogelijk 
moeten worden benut. Wij menen dat 
het een goede zaak is, dat een werk-
groep zo snel mogelijk met voorstellen 
komt die besluitrijp zijn, maar dat mag 
geen uitstel betekenen. Wij willen de 
nadruk leggen op het feit, dat er snel 
voorstellen moeten komen, opdat van 
de bestaande regelingen gebruik kan 
worden gemaakt. 

De projecten, die gericht zijn op de 
verbetering van het arbeidsaanbod 
zijn van bijzonder groot belang. Ook 
daarvoor geldt, dat een actief gebruik 
moet worden gemaakt van de bestaan-
de regelingen en dat er wellicht extra 
steun nodig is voor opleidingsmoge-
lijkheden, omdat door de snelle terug-
gang in bepaalde sectoren van indus-
triële activiteit misschien niet de beste 
aanpassing voor nieuwe activiteiten 
aanwezig is. 

De ideeën om de bestaande moge-
lijkheden te benutten tot het maximaal 
mogelijke, spreken ons aan. Wij den-
ken dat het gewest met zijn urgentie-
programma en andere activiteiten er 
een bijzonder goede basis voor heeft 
gelegd. Wij vragen de Regering daar-
om dringend, de besluitvaardigheid 
ertoe te laten leiden dat projecten wor-
den gerealiseerd. 

De infrastructuur vormt een punt 
van discussie, in de eerste plaats wei-
licht het bedrijvenpark en daarnaast de 
zorg over de wegen, over de luchtha-
ven en de grensverbindingen. Daaraan 
moet een grotere betekenis worden 
toegekend door de Regering. Wij w i l -
len de Regering uitnodigen in de ko-
mende begroting een aantal concrete 
suggesties te doen, die tot realisering 
van de verbeteringen leiden. 

Wij hebben de indruk gekregen dat 
de investeringspremieregeling goed 
werkt en dat daardoor arbeidsplaatsen 
worden gecreëerd, maar wi j zouden de 

accenten willen leggen op de innovatie 
en op de exportbevordering. De stimu-
lering die met lokale kennis en met 
hulp van het departement kan worden 
bevorderd, zal bijzonder belangrijk 
kunnen zijn. 

Het gaat hierbij om een uitstekend 
voorbeeld van activiteiten in een regio, 
die in een zorgelijke toestand zit. Als er 
een dergelijke flexibiliteit en veer-
kracht aanwezig zijn in een regio om 
met initiatieven te komen, dan moet de 
overheid alles doen om ervoor te zor-
gen dat van die initiatieven zoveel als 
binnen haar mogelijkheden ligt wordt 
gehonoreerd. Het belangrijkste is toch 
dat de mensen in de betreffende regio 
de mogelijkheden zien, enthousiast 
zijn en initiatieven nemen. Die vaart en 
dat enthousiasme moet behouden blij-
ven. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het urgentieprogramma 
Twente is een goed gedocumenteerde 
regionale wensenlijst, zoals wel meer 
vanuit de regio's op het bord van de 
Kamer en de Minister worden neerge-
legd. In dit geval is de lijst door de Mi-
nister uitgelokt. 

Het urgentieprogramma gaat uit van 
het strategisch min imum in de textiel, 
van een financiële ondersteuning bij 
werktijdverkorting en bij verlaging van 
de pensioengerechtigde leeftijd, van 
een bijzondere regionale toeslag via 
de WIR, van het vestigen van rijksdien-
sten in Twente en van een verbetering 
van het vestigingsklimaat. De reactie 
van de Regering wordt teleurstellend 
genoemd. Er worden nauwelijks con-
crete toezeggingen gedaan, er worden 
geen bedragen genoemd en het infra-
structurele programma wordt niet of 
nauwelijks gehonoreerd. 

De PPR-fractie zou echt niet alle pun-
ten uit het urgentieprogramma willen 
honoreren. Er zijn punten waarover wi j 
grote twijfels hebben, vanwege andere 
belangen en de zin die eraan moet 
worden toegekend. Ik noem de kwestie 
van de luchthaven, een aantal stukken 
uit de weg-infrastructuur en de bijzon-
dere regionale toeslag uit de WIR, 
waarvan, zoals de Minister en waar-
schijnlijk de mensen in Twente ook 
weten, wij vinden dat de verwachtin-
gen wel zeer hoog gespannen zijn en 
waarschijnlijk niet zullen uitkomen. 

Gegeven deze situatie staan wi j nu 
voor een politieke beoordeling. Over 
een analyse van de problematiek blijkt 
vrij veel overeenstemming te bestaan. 
Verschil bestaat er ten aanzien van het 
inschatten van het belang van toekom-
stige ontwikkelingen. Met name kalft 
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in Twente de industrie, gezien haar sa-
menstelling, sneller af dan in de rest 
van het land. De diensten blijven er 
achter. Dat is een punt om te onthou-
den. 

Een tweede punt in de politieke be-
oordeling is de verhouding tot andere 
regio's. Mag men inderdaad verwach-
ten, dat Twente op een termijn van en-
kele jaren in een aanzienlijk slechtere 
positie zal zijn dan andere regio's? Ik 
meen dat die vraag, helaas, bevesti-
gend moet worden beantwoord. Tege-
lijkertijd kun je je afvragen of dit ook 
niet geldt voor andere regio's, bij voor-
beeld de regio rond Nijmegen en de 
Langstraat in Brabant. Ik zou zelfs zo-
ver wil len gaan, over wat meer jaren 
gezien, Rijnmond niet te vergeten. 

Mijnheer de Voorzitter! De meeste 
andere regio's die op korte termijn 
voor problemen staan zijn van een 
veel geringere omvang dan Twente. 
Daarvoor is wellicht een andere bena-
dering nodig. Ik sluit mij aan bij de 
heer Wöltgens als het gaat om priori-
teit voor het noorden en Limburg. 

In het urgentieprogramma wordt 
een aantal punten genoemd dat met 
name zou moeten voortvloeien uit het-
geen in deze Kamer verdedigd is als 
het flankerend beleid. Bij het debat 
over de ombuigingsoperatie, kort gele-
den, en over de Voorjaarsnota hebben 
wi j moeten vaststellen, met name in 
het laatste geval, dat het nu juist dat 
flankerend beleid is dat op een aantal 
punten tekortschiet en achterblijft. In 
de Kamer wordt wel gezegd - ik geloof 
dat ik die stelling moet onderschrijven 
- dat het algemeen economisch struc-
tuurbeleid uiteindelijk bepalend is. Het 
is een stelling die de Minister zelf hul-
digt. Daaraan verbind ik echter de con-
clusie dat, zo lang het algemeen eco-
nomisch structuurbeleid wordt ge-
voerd zoals de Minister dat de afgelo-
pen jaren heeft gedaan, een eventueel 
regionaal beleid, aanvullende projec-
ten voor regio's en het voor een deel 
tegemoet komen aan wensenlijsten 
niet anders kan zijn en geen ander ef-
fect kan hebben dan symptoombestri j-
ding. 

Daarmee kom ik op de plaats van het 
regionaal beleid die, zoals bekend, vol-
gens de PPR-fractie veel grotere aan-
dacht zou moeten krijgen dan nu het 
geval is. 

Ik heb een drietal conclusies. In de 
eerste plaats is van essentieel belang 
een ander en meer realistisch alge-
meen economisch structuurbeleid. Dat 
zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben 
op alle regio's en ongetwijfeld ook op 
Twente. 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 

In de tweede plaats achten wi j het 
van belang dat binnen het algemeen 
economisch structuurbeleid een veel 
grotere ruimte wordt gemaakt voor de 
regionalisering van het economisch 
beleid. Bevoegdheden en geldmidde-
len moeten naar de regio's overgaan. 
Wij hopen dat wi j op die manier eens 
verlost kunnen worden van de regio-
nale wensenlijsten die bij ons worden 
ingediend. Als een regio hier in een de-
bat wordt besproken, moet de Kamer -
je zou haast denken dat daarbij electo-
rale overwegingen een rol spelen -
zo'n wensenlijst schijnbaar altijd gun-
stig tegemoet treden. Daar wil len wij 
vanaf. Wij willen naar regionale pro-
gramma's. Het urgentieprogramma-
•Twente zou een heel goede basis voor 
zo'n programma kunnen zijn. 

In de derde plaats concludeer ik dat 
daarvoor budgettaire ruimte moet 
worden geschapen. Wij zouden het 
geenszins betreuren, indien die ruimte 
gevonden zou worden door bij voor-
beeld de wet op de investeringsreke-
ning in te trekken en zo te komen tot 
een effectieve aanwending van de be-
dragen die ingevolge die regeling wor-
den verspild. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 13.10 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Overeenkomstig mijn 
eerder aangekondigde voornemen stel 
ik voor, vandaag aan het slot van de 
vergadering ook te stemmen over de 
tijdens de uitgebreide vergadering van 
de vaste Commissie voor Economische 
Zaken over de textielsector (16 222), de 
KRL-sector (16019) en VMF/Stork 
(14969, nr. 55) voorgestelde moties. 

Ook stel ik voor, aan de agenda van 
vandaag toe te voegen de behandeling 
van de brief van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken over de salarisstruc-
tuur van de ambtelijke, politieke en se-
mi-polit ieketop(16 193, nr. 16), met 
een spreektijd van vijf minuten per 
fractie. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: De Ministervan Binnen-
landse Zaken heeft mij verzocht, de be-
raadslaging over de motie-Den Uyl c.s. 
over de benoeming van de vice-presi-
dent van de Raad van State te herope-
nen en wel op een vroeger tijdstip dan 
normaal zou zijn bij stemming over de 
moties. Ik stel voor, aan dat verzoek te 

Twente 
Regeling van werkzaamheden 

voldoen. Het verzoek is gedaan naar 
aanleiding van de brief van de Raad 
van State, die de Minister hedenoch-
tend aan de Kamer heeft doorgezon-
den. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb daartegen geen en-
kel bezwaar. Het is trouwens ook niet 
aan mij , daarover te beslissen. Ik kan 
mij zeer goed voorstellen dat de Minis-
ter naar aanleiding van die brief be-
hoefte heeft aan het afleggen van een 
nadere verklaring. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, de 
spreektijd van de grootste drie fracties 
bij het debat over de olieboycot van 
Zuid-Af rika u i t te breiden tot 10 minu-
ten per fractie. 

Ik stel voor, de behandeling van het 
brandstoffeninzetplan (15 891) van de 
agenda af te voeren. 

Wat de volgorde van de onderwer-
pen op de agenda van heden betreft 
stel ik mij het volgende voor. 

1. Het afwerken van het debat over 
Twente. 

2. Behandeling van de Benelux-ac-
cijnsverdragen. 

3. Heropening van de beraadsla-
ging over de benoeming van een vice-
president van de Raad van State. 

4. Het debat over een olieboycot je-
gensZuid-Afrika. 

5. Het debat over de topsalarissen. 
6. Stemmingen. Dit laatste onder-

deel zal zeker pas na de dinerpauze 
aan de orde komen. 

De heer Joekes (VVD): Mag ik aanne-
men, mijnheer de Voorzitter, dat even-
tuele stemmingen over moties, voort-
vloeiend uit vanmorgen nog niet op 
deze agenda staande punten, na de ge-
agendeerde stemmingen aan de orde 
komen, in de volgorde waarin zij t i j -
dens de debatten besproken zijn? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij zeer nor-
maal. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De vaste Com-
missie voor Economische Zaken had u 
verzocht - daarover heeft ook een 
briefwisseling met u plaatsgevonden -
om vandaag ook de stemmingen in 
verband met de Consumptienota te 
doen plaatsvinden. Dat zou maarwei-
nig tijd kosten. Ik vind dat we het alle-
maal zeer goed geregeld hebben en 
dat het dus wel mogelijk is. 

De Voorzitter: Ik ben bereid, dat voor-
stel over te nemen op voorwaarde dat 
er geen enkele stemverklaring wordt 
afgelegd over dat onderwerp en dat er 
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geen heropening van de beraadsla-
ging wordt gevraagd, zodat het geheel 
slechts twee minuten behoeft te kos-
ten. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! U hebt 
voorgesteld om de behandeling van 
het brandstoffeninzetplan van de 
agenda af te voeren. Op zichzelf heb ik 
daarmee geen moeite, maar er is een 
complicatie in de vorm van de brief die 
de Minister van Economische Zaken 
aan de Kamer heeft gestuurd, waarin hij 
mededeelt, dat hij toch tot onderteke-
ning van de overeenkomst zou wil len 
overgaan. Er is een uitspraak van de 
Kamer, waarin de bewindslieden wordt 
verzocht, niet tot ondertekening 
over te gaan dan nadat de Kamer zal 
hebben beraadslaagd. Ik zou in dit ge-
val dus wel wil len weten, of de Minis-
ter zich in weerwil van zijn brief wi l 
houden aan de motie. 

De Voorzitter: De Minister is aanwe-
zig. Het lijkt mij het beste om ervan uit 
te gaan, dat er in de loop van de mid-
dag of van de avond een spoeddebat 
met een spreektijd van twee minuten 
per fractie kan plaatsvinden, als de Mi-
nister daartoe niet bereid is. 

Mij blijkt, dat de Minister nu al het 
woord wenst. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat u heeft voor-
gesteld, het BIPC van de agenda af te 
voeren. Ik heb die brief niet voor niets 
geschreven. Er bestaat een grote 
druk om het BIPC te behandelen. Wij 
hebben op een gegeven ogenblik naar 
voren gebracht, dat het zinvol kon zijn, 
vóór ondertekening van de privaat-
rechtelijke overeenkomst een debat in 
de Kamer te hebben, hoewel dat be-
slist niet noodzakelijk is. Het kan echter 
niet altijd wachten en om die reden 
heb ik de brief geschreven. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het BIPC op 
de agenda te handhaven, en wel na het 
debat over de topsalarissen, met een 
spreektijd van 2 minuten per fractie. 

Mevrouw Lambers-Haquebard (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn me-
ning kunnen wi j niet de totale behan-
deling in 2 minuten afronden. 

De Voorzitter: Na die 2 minuten en na 
een eventuele tweede termijn van een 
halve minuut, kan besloten worden dat 
over één motie hedenavond wordt ge-
stemd en dat de verdere behandeling 
wordt verdaagd tot in september. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ernstige 
bezwaren tegen een behandeling van 
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het BIPC op deze manier. Hoewel ik 
niet inzie, dat het nodig is, moeten de 
bewindslieden zo zij dat nodig vinden 
maar tekenen. Dat kan echter best nog 
even wachten tot na het reces, omdat 
er toch al gewerkt wordt met het plan. 
Er zijn dan nog wel andere wegen te 
vinden om na het reces verder te gaan. 
Met een spreektijd van 2 minuten 
neem ik echter geen genoegen. 

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de woor-
den van mevrouw Epema-Brugman. 
Laat de Minister doen wat hij moet 
doen en laten wi j na het reces hierover 
een behoorlijk debat voeren. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik onderschrijf 
de opmerkingen van mevrouw Epema 
heel graag, maar er is wel een compli-
catie, namelijk dat wi j dan niet door de 
Minister tegengeworpen moeten krij-
gen dat hij zich tot van alles heeft ver-
plicht waarover wi j juist nog een debat 
wil len voeren. Als hij die formulering 
kan onderschrijven, kan ik akkoord 
gaan. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij eenvoudigheids-
halve aan bij de opmerkingen van me-
vrouw Epema. 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij vinden in het 
voorstel van mevrouw Epema. Wij 
hebben altijd op het standpunt ge-
staan dat het hier gaat om een privaat-
rechtelijke overeenkomst. Die kan na-
tuurli jk worden gecontroleerd, als de 
Regering die aangaat. De overeen-
komst is in wezen natuurlijk al aange-
gaan. De definitieve handtekening van 
de Regering ontbreekt alleen nog. Het 
is bovendien een overeenkomst die 
voor wijziging vatbaar is. Die mogelijk-
heden zijn natuurlijk ook voorzien. Ik 
zeg niet dat wij per se nu al moeten te-
kenen. Dat hangt er ook een beetje van 
af wat de partners daarvan denken. Die 
hebben immers in zo'n overeenkomst 
ook een stem en zij worden terecht wat 
ongeduldig. Zij vragen hoe het nu zit. 
Zij wensen niet het slachtoffer te wor-
den van het steeds uitstellen. Een goed 
debat over het BIPC - onafhankelijk 
van de vraag of al dan niet is getekend 
- is naar mijn mening op zijn plaats. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd 
dat naar mijn oordeel de onderteke-
ning nog wel kon wachten tot na het 
reces. Men is al met de voorbereiding 
begonnen. Er is ook nog een andere 
partner die nog niet heeft onderte-
kend, al is het maar een kleintje. Dat is 
mijn benadering.Verder moet de Mi-
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nister zijn verantwoordelijkheid maar 
nemen. Wij zijn van mening dat er een 
goed debat moet plaatsvinden over 
de brandstofinzetplancentrales. Het is 
immers een zeer belangrijke zaak. Ik 
zeg nogmaals: de Minister behoeft 
niet te tekenen, want dat is niet zo hard 
nodig. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Nu er in de 
praktijk al informeel mee wordt ge-
werkt, lijkt het mij niet zo noodzakelijk 
dat er ineens wordt ondertekend. 
Mocht die ondertekening toch plaats-
vinden - wij kunnen de Minister niet 
tegenhouden in deze situatie - dan 
lijkt het mij wél gewenst dat de Minis-
ter de partners in kennis stelt van het 
feit dat er nog een parlementaire be-
handeling plaatsvindt en dat de publiek-
rechtelijke besluitvorming en de privaat-
rechtelijke kan overrulen. Wanneer wi j 
die ruimte niet hebben, wordt ons 
straks voorgehouden dat het contract 
er nu eenmaal ligt. Dan wordt ons de-
bat zinloos. Ik wi l dat vermijden. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet de Minister nog een 
vraag stellen. Hij zei zojuist dat de 
overeenkomst in beginsel voor wijzi-
ging vatbaar is. Geldt dat ook voor de 
korte termijn? Geldt het ook voor het-
geen wij hier in een uitvoerig debat 
aan de orde stellen? 

Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Op dit moment kan ik niet 
zeggen hoe de wijzigingsprocedure 
precies is voorzien. Elke overeenkomst 
die men aangaat, heeft natuurlijk mo-
gelijkheden tot wijzigingen. Daarover 
moet iedereen het dan eens worden. 

Ik herhaal dat het om een privaat-
rechtelijke overeenkomst gaat die in 
basislijnen al is uitgewerkt door onze 
ambtsvoorgangers en ten slotte in on-
derhandelingen is vastgelegd. Ik meen 
dat een debat zinvol is, maar dat dit 
aan de status van het al of niet zetten 
van een handtekening niet veel kan 
veranderen, tenzij de overeenkomst 
wordt ingetrokken. In deze mogelijk-
heid is er meer aan de orde. Ik heb mij 
altijd op het standpunt gesteld dat het 
moment van ondertekening niet veel 
ter zake doet, omdat de overeenkomst 
eigenlijk al is gesloten. Een kamerde-
bat over de grondlijnen van deze zaak 
is natuurlijk altijd uitermate nuttig in 
het kader van het energiebeleid. 

De Kamer heeft gevraagd of wi j met 
ondertekening wilden wachten. Deze 
hebben wi j een heel eind voor ons uit 
geschoven, maar wij kunnen dit niet 
blijven doen. Het is natuurlijk de ver-
antwoordelijkheid van de Kamer, het 
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Voorzitter 

brandstoffeninzetplan aan het einde 
van de vergadering te zetten. 

Ik weet niet hoe dit zich zal verhouden 
tot de partners, ik zeg ook niet dat ik ze-
ker zal ondertekenen. Ik zeg echter wel 
dat ik de vrijheid heb - dit staat in de 
brief - eventueel wèl te tekenen. 

De Voorzitter: Ik keer terug tot mijn 
oorspronkelijke voorstel, het brand-
stoffeninzetplan van de agenda van 
heden af te voeren. 

Ik stel voor, na het zomerreces de 
vergaderingen op de woensdagen om 
10.15 uur te beginnen en o p d e d o n -
derdagen zo nodig des avonds voort te 
zetten. 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de orde 
te stellen in de vergaderingen van 26, 
27 en 28 augustus 1980 de behandeling 
van: 

het brandstoffeninzetplan 
(15891); 

het wetontwerp Wijziging van de re-
geling inzake provinciale belastingen 
(15712); 

het ontwerp van rijkswet tot Verho-
ging van het quotum in het lnternatio-
nale Monetaire Fonds (15721, R 1127); 

het wetsontwerp Vervreemding 
landbouwgronden (15969) (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid); 

de gezamenlijke behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de vermogensbelasting 
(15905); 

Wijziging van de Successiewet 1956 
en van enige andere wetten (16016) 
(indien de voorbereiding zal zijn vol-
tooid); 

de behandeling van de brief van de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie over de gebeurtenissen in 
Amsterdam op 30 april 1980 (16 213); 

Ik stel voor de spreektijd hierbij vast 
te stellen als volgt: 
voor de fracties van PvdA, CDA en 
VVD elk op 15 minuten; 
voor de fractie van D'66 op 10 mi-
nuten; 
voor de overige fracties elk op 5 mi-
nuten. 

- de gezamenlijke behandeling van 
de ontwerpen van (rijks)wet: 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de grondwet van bepa-
lingen inzake de verdediging (15 467, R 
1114); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake adeldom en ridder-
orden (15883, R 1129); 

Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, strekken-
de tot opneming van een bepaling be-
treffende de instelling van een of meer 
algemene, onafhankelijke organen 
voor het onderzoek van klachten be-
treffende overheidsgedragingen 
(16057) (indien de voorbereiding zal 
zijn voltooid); 

de behandeling van het wetsontwerp 
Instelling van het ambt van Commissa-
ris van onderzoek en wijziging van een 
aantal wetten (Wet Commissaris van 
onderzoek) (14178); 

de gezamenlijke behandeling van: 
de brieven over Fraude, fraudepre-

ventie en reparatiewetgeving bij belas-
t ingen, heffingen etc. zowel in nationaal 
als communautair verband (15 139, nrs. 
2 en 3); 

het verslag van een schriftelijk en 
mondeling overleg over fraude, frau-
depreventie en reparatiewetgeving bij 
directe belastingen (15975); 

de brief over de aard en omvang van 
de belastingfraude (Rapport-Van Bijs-
terveld)(16180). 

Ik stel voor de spreektijd hierbij vast 
te stellen als volgt: 
voor de fracties van PvdA, CDA en 
VVD elk op 20 minuten; 
voor de fractie van D'66 op 15 mi-
nuten; 
voor de overige fracties elk op 10 
minuten. 

De heer Portheine (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! U kunt zich herinneren 
dat de kwestie van de fraude bij de be-
lastingen aanvankelijk in de agenda 
was gekoppeld aan de behandeling 
van zaken rondom de beunhazerij. 

De Voorzitter: Over dit onderwerp 
kom ik nog te spreken. 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! U stelde zojuist een spreek-
ti jd van twintig minuten voor de groot-
ste fracties voor. Gezien het belang 
van het onderwerp en de omvang van 
de stof - het rapport-Van Bijsterveld is 
immers hierbij betrokken - weet ik 
zonder het te polsen dat ik namens de 
gehele vaste Commissie voor Finan-
ciën spreek, als ik u in overweging 
geef, de twintig minuten voor de 
grootste fracties, aftellend tot 10 voor 
de kleinste, in heroverweging te ne-
men. 

Wij hebben deze spreektijden opge-
geven in de fase voor het reces om u te 
helpen, zoveel mogelijk onderwerpen 
te behandelen. Dit wordt na het reces 
natuurlijk anders. 

De Voorzitter: Neen, dat wordt in het 
geheel niet anders. Datgene wat ik nu 

heb voorgesteld, is waarschijnlijk al 
veel meer dan in één week kan worden 
afgehandeld, ondanks de woensdag-
ochtend en de donderdagavond. 
Voor de tweede week ga ik ook heel 
veel voorstellen, terwijl voor de derde 
week nog vele punten op de voorlopi-
ge agenda staan, die ook veel t i jd ver-
gen. Ik meen dat twint ig minuten voor 
de grootste fracties bij dit onderwerp 
het maximum is, tenzij de heer Joekes 
het onderwerp opnieuw drie maanden 
zou wil len uitstellen. Ik ben natuurlijk 
best bereid, op 26 augustus bij de rege-
ling van werkzaamheden een nader 
voorstel in overweginge te nemen, 
maar ik weet nu al vri jwel zeker dat dit 
nul op het requestzou krijgen. 

De heer Joekes (VVD): Ik weet zeker 
dat u hebt gehoord wat ik namens de 
commissie heb gezegd. Dat lijkt mij 
voldoende. 

De Voorzitter: Zo is dat! 
Ook stel ik voor aan de orde te stel-

len in de vergaderingen van 2, 3 en 4 
september 1980 de gezamenlijke be-
handeling van: 

het verslag van een schriftelijke over-
leg over bestrijding van beunhazerij 
(15380); 

de brief van de Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
over bestrijding van de sluikbouw 
(15806); 

Ik stel voor de spreektijd hierbij vast 
te stellen als volgt: 
voor de fracties van PvdA, CDA en 
VVD elk op 10 minuten; 
voor de overige fracties elk op 5 mi-
nuten; 

de behandeling van: 
het wetsontwerp Wijziging van de 

Wet op de kansspelen (14324); 
het wetsontwerp Bepalingen ter be-

vordering van de veil igheid van de 
vaart van schepen op binnenwateren 
en van de veiligheid van de arbeid aan 
boord van die schepen (Binnensche-
penwet) (13 978); 

de brief van de Bouwbegeleidings-
commissie over de huisvesting der Ka-
mer(11 107, nr.32). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, in afwijking 
van artikel 38 van het Reglement van 
Orde, dat een uitgebreide commissie-
vergadering van de Bijzondere Com-
missie Grondwet- en Kieswet (9181) 
over de Nota over de suggestie van het 
Eerste-kamerlid Feij (Eerste-kamerstuk 
14213, nr. 102) zal worden gehouden 
op woensdag 27 augustus 1980 van 
10.00 tot uiterlijk 12.30 uur, tenzij een 
lid zich daartegen verzet. 
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Ik bepaal voorts, dat een uitgebreide 
commissievergadering van de vaste 
Commissie voor Landbouw en visserij 
over de Nota Paarden in Nederland 
(16027) en over het rapport De Voor-
lichting in land- en tuinbouw (15703) 
zal worden gehouden op maandag 8 
september 1980 van 11.15 tot uiterlijk 
23.00 uur. 

Ten slotte bepaal ik, dat de uitgebrei-
de commissievergadering van 8 sep-
tember a.s. over OPVO, wordt ver-
plaatst naar 1 september a.s. 

Ik geef het woor aan de heer Jansen, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter. Op 17 april j . l . heeft de Ka-
mer met algemene stemmen het be-
sluit genomen, de Algemene Rekenka-
mer te verzoeken een onderzoek in te 
stellen naar de doelmatigheid van het 
beheer dat door RSV in het jaar 1979 
voor rekening en risico van de Staat is 
gevoerd over VDSM en RDM. Tevens 
verzocht de Kamer het Presidium, een 
zodanig verzoek te formuleren in over-
leg met de vaste Commissie voor Eco-
nomische Zaken en het aan de Kamer 
ter goedkeuring voor te leggen. daar-
over merk ik graag, mede namens de 
mede-indieners van het voorstel, het 
volgende op. 

Het voorstel was gebaseerd op arti-
kel 74 van de Comptabiliteitswet, 
waarin de Kamer de bevoegdheid 
wordt toegekend de Algemene Reken-
kamer te verzoeken een onderzoek in 
te stellen naar de doelmatigheid van 
de rijksuitgaven. Bij het formuleren 
van dit verzoek aan de Algemene Re-
kenkamer is gebleken dat deze om aan 
dat verzoek te voldoen een onderzoek 
bij het bedrijf zelf zou moeten instellen. 
Voor de mede-indieners en mij was 
dat vanzelfsprekend. Het blijkt echter 
dat op grond van artikel 80 van de 
Comptabiliteitswet de Algemene Re-
kenkamer geen bevoegdheid heeft tot 
het instellen van een onderzoek ter 
plaatse. Bovendien worden de moge-
lijkheden tot rapportering beperkt door 
het gestelde in artikel 80, lid 6, van de 
Comptabiliteitswet. 

Daarmee is gebleken dat de Compta-
biliteitswet het onmogelijk maakt, een 
onderzoek te verrichten naar de 
doelmatigheid van de aanwending van 
rijksmiddelen bij het beheer over 
VDSM, RDMen VMIJ in 1979. Desub-
commissie-Van dijk van de vaste 
Commissie voor de Rijksuitgaven 
heeft eveneens geconstateerd dat bij 
steunverlening de controle van de Alge-
mene Rekenkamer ter plaatse-en dan 
nog onder voorwaarden-beperkt dient 

te blijven tot die vennootschappen 
waarin de Staat voor 100% deelneemt. 
De subcommissie-Van Dijk ver-
bond daaraan de conclusie dat de AI-
gemene Rekenkamer alsnog de be-
voegdheid moet krijgen, bij bedrijven 
die van het Rijk steun ontvangen ter 
plaatse onderzoek te doen. 

Op grond hiervan hebben de mede-
indieners en ik de volgende conclusies 
getrokken: 

1. De Kamer verkeert in een impas-
se. Aan een algemeen gevoelde be-
hoefte, onderzoek in te stellen naar de 
doelmatigheid van het beheer van RSV 
over VDSM en RDM kan op grond van 
beperkingen in de Comptabiliteitswet 
niet worden voldaan. Hetzelfde geldt 
voor onderzoek naar steunverlening 
aan bedrijven. 

2. Aan deze lacune in de bevoegd-
heden van de Kamer dient zo snel mo-
gelijk een einde te worden gemaakt. 

De Voorzitter: Ik zie dat u nog drie mi-
nuten bezig zult zijn. Zouden wi j hierop 
niet eind augustus terugkomen? U had 
dit mij niet aangekondigd en wi j heb-
ben vandaag een buitengewoon volle 
agende. 

Ik stel dan ook voor, op dit punt eind 
augustus terug te komen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de stukken over het 
Urgentieprogramma Twente (16165) 
en van de daarbij voorgestelde moties. 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! Alle sprekers hebben lof 
toegezwaaid aan de opstellers van het 
urgentieprogramma en ik wil mij daar 
uitdrukkelijk bij aansluiten. Wel wi l ik 
een misverstand uit de wereld helpen: 
het is niet zo dat ik dit urgentiepro-
gramma heb geïnitieerd. Bij een werk-
bezoek aan Twente is mij destijds de 
gedachte voorgelegd wat ik ervan 
vond, als men zoiets zou doen. Ik heb 
dit toen toegejuicht en daar heb ik 
geen spijt van, omdat ik vind dat hier 
sprake is van een voorbeeld hoe regi-
onaal sociaal-economisch beleid van-
uit de regio zelf moet worden opge-
pakt. Men moet dan op de koop toe ne-
men dat er een heleboel wensen uitko-
men waarvan er een aantal niet reali-
seerbaar zal blijken in het rijkska-
der. Dit zal ook nooit anders kunnen 
zijn; de heer Jansen heeft daarover 
wijze woorden gesproken. 

Nu de problematiek zelve. Ook vele 
sprekers hebben gezegd dat Twente 
onder de oppervlakte een ernstiger 
probleem is dan men aan de opper-
vlakte gezien zou denken. Het komt, zo 
is gezegd, onmiddelli jk na Oost-Gro-
ningen en Zuid-Limburg. Ik meen dat 
aan ieder regionaal beleid - dit wordt, 
zoals bekend is, steeds voor een vierja-
rige periode in een nota vastgelegd -
ten grondslag moet liggen een analyse 
op meerdere indicatoren. 

De heerWöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik hoor nieuws: 'dit wordt 
steeds voor een vierjarige periode in 
een nota vastgelegd'! Ik herinner mij 
dat de Minister eerder heeft gezegd 
dat de volgende nota - er is overigens 
pas één nota verschenen - een peri-
ode van één jaar zou bestrijken. 

Minister Van Aardenne: Neen, de vol-
gende nota zal zo zijn ingericht dat het 
eerste jaar duidelijk harder is ingevuld, 
zodat een nieuw kabinet nog enige 
bijstellingen kan verrichten voor zijn 
regeerperiode; Het beleid wordt dus 
eigenlijk voor vijf jaar vastgelegd, zij 
het met een ingebouwd wrikpunt. Het 
is inderdaad juister om het zo te zeg-
gen, maar dit doet aan de essentie na-
tuurlijk niets af. 

De heerWöltgens (PvdA): Het blijft 
toch nieuws. 

Minister Van Aardenne: Er is dus spra-
ke van een nota die doorloopt, maar 
waarvan het eerste jaar wat harder is 
ingekleurd dan de volgende jaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van 
mening dat in de analyse die in zo'n 
nota wordt gegeven - deze analyse 
blijft natuurlijk over de hele periode 
geldig - duidelijk de sterkte- en zwak-
te-element moeten worden opgeno-
men. De heer Van der Linden heeft 
daarop terecht gewezen. Het gaat dan 
niet aan om alleen te kijken naar de 
werkloosheid. Er kunnen ontwikkelin-
gen zijn die enkele jaren later de situ-
atie vertroebelen. Ook kun je niet hele-
maal een vergelijking maken met de 
periode van de mijnsluitingen in Zuid-
Limburg. Twente kent bij voorbeeld 
geen pendel, en toch is de werkloos-
heid daar óók laag. Wel dient men 
naar voren te kijken; ik ben het dan 
met die sprekers eens die zeggen dat 
de positie van Twente verontrustend 
is. Hieraan wi l ik toevoegen dat ik 
daarmee nog niet het rijtje van de heer 
Nypels tot het mijne heb gemaakt. Ik 
denk namelijk dat de postie van de 
Brabantse 'stedenrij ' en van Nijmegen 
in wezen grote gelijkenis vertoont, 
hoewel daar weer andere indicatoren 
een rol spelen. Met name is daar in de 
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toekomst het aanbod van jongeren 
weer groter (omdat Brabant demogra-
fisch gezien een jeugdige provincie is), 
waartegenover bepaalde afkalvingen 
staan. 

Mijn opvatting in dit stadium is niet 
dat ik zeg dat de zaken er daar minder 
ernstig voor staan dan in Twente. Ook 
ben ik nog niet zover dat ik zou zeggen 
- en ik kijk nu even naar de heer Jan-
sen - dat Rijnmond helemaal zonder 
problemen is. Wel is het zo - ik heb dit 
al meer in deze Kamer gezegd - , dat 
men op elke regio een ander instru-
mentarium zal moeten loslaten. Indien 
immers sprake is van een regio waar 
wel een heleboel werk is, maar er is 
een heel groot aanbod van jeugdigen 
in de toekomst te verwachten, dan 
doet zich daar een andere problema-
tiek voor dan in een regio waar een tot 
dat moment stabiele hoeveelheid ar-
beidsplaatsen ineens gaat afkalven 
onder invloed van, zeg maar, internati-
onale ontwikkelingen. 

Kortom, telkens is dat anders en tel-
kens zal men met een ander instru-
mentarium moeten werken, maar 
Twente zal zijn plaats krijgen - dat heb 
ik tegen de afgevaardigden van Twen-
te ook gezegd - in het nieuwe regiona-
le beleid. Het is bekend dat in de nota 
van 1977 Twente eigenlijk voor het 
eerst is opgenomen in het regionaal 
beleid, volgens mij terecht. Het is als 
zodanig, zij het op enige afstand op de 
beide andere gebieden, dus ook wei-
licht als een - w i j hopen dat dit niet 
plaatsvindt - probleemgebied voor de 
toekomst erkend. Het beleid moet erop 
inspelen. In dat kader is met name de 
IPR ook van toepassing verklaard op 
de Twentse steden. 

Nu ik toch bij de IPR ben, moet het 
mij van het hart dat, als de heer Wölt-
gens zegt dat Bestek meteen heeft ge-
sneden in het regionaal beleid, tegen-
over een terugbrenging van de infra-
structuurfondsen een sterke verho-
ging stond die in de IPR was opgetre-
den. Met andere woorden: In het to-
taal van het regionaal beleid is daar 
niet in die mate gesneden, zoals de 
heer Wöltgens het uitdrukte, maar er 
heeft wel een verschuiving plaatsge-
vonden. Het is niet verruimd. 

De AW-werken horen niet typisch in 
het regionaal beleid. Ik geloof dat dit 
toch een andere zaak is. De AW-werken 
waren werkgelegenheidsmaatregelen 
die ervan uitgingen dat een bepaald 
aanbod van werklozen op die manier 
aan het werk gehouden werd. Mijn col-
lega van Sociale Zaken heeft ongetwij-
feld hier in de Kamer - ik heb hem dat 
op vele andere plaatsen vaak zien en 

horen doen - uiteengezet waarom dat 
niet het beste arbeidsmarktbeleid 
voorstelt. Het was, meen ik, ook niet 
typisch regionaal. Dat is meer iets wat 
je op een werkloosheidscijfer ent. Dat 
is wat anders. Dat zou in Twente nooit 
zo sterk een rol gespeeld hebben. 

De heer Van der Linden heeft gezegd 
dat het gewest teleurgesteld is over de 
reactie. Ik kan dat ook wel begrijpen. Ik 
heb dat ook gemerkt. Het probleem 
waar het kabinet voor staat is dat de 
onderlinge afweging voor de komende 
periode nog aan de gang is. Ik onder-
schrijf - de heer Wöltgens heeft ge-
zegd, dat er geen geld is en dat het al-
lemaal daardoor komt - dat de begro-
tingspositie van het Rijk niet de meest 
juichende is; de Kamer weet na de be-
handeling van de Voorjaarsnota wat er 
aan vastzit. Dit vergemakkelijkt de ho-
norering van claims, soms ook zeer 
gerechtvaardigde claims, niet erg. 

Het is dan eenvoudig om te zeggen 
dat een belastingverhoging zou hei-
pen, want het afschaffen van de WIR is 
natuurlijk in wezen een belastingver-
hoging, maar ik denk dat, gezien ande-
re macro-economische gegevenheden 
en ook de correllaties die er zijn - zie 
de Nota selectieve groei - dit waar-
schijnlijk zal betekenen het paard ach-
ter de wagen spamnen. Dat is niet de 
weg. 

Maar nogmaals, in het nieuwe soci-
aal-economische beleid zal Twente 
een plaats krijgen. 

Intussen hebben wi j in het gesprek 
met de vertegenwoordigers van Twen-
te op een aantal van die punten ons 
commentaar gegeven. Een aantal van 
die punten is hier ook weer ter spra-
ke gekomen. In de eerste plaats het be-
drijvenpark. Een financiële bijdrage is 
toegezegd. Ik herinner mij dat op een 
gegeven ogenblik gedaan te hebben, 
uit infrastructuurfondsen. 

De heer Van der Linden (CDA): Voor 
de eerste tranche. 

Minister Van Aardenne: Ja, ik kom 
daar zo op terug, maar daar is ook een 
Europese bijdrage aan gegeven. De 
heer Van der Linden zei: Voor deeer-
ste tranche. Maar er liggen meer aan-
vragen voor dat soort zaken. Het is een 
groot bedrijvenpark en dan zou ik wi l -
len zeggen: Laten wij eerst beginnen 
de eerste tranche aan te leggen en die 
te vullen. Dan komt daarna de tweede 
tranche wel. Men kan natuurlijk wel 
zeggen: Nu leg ik dit bedrijvenpark in 
zijn geheel aan en schuif ik alle andere 
aanvragen voorlopig terzijde, maar dat 
is natuurlijk niet redelijk. Dat heb ik 
aan de vertegenwoordigers van Twen-
te ook uiteengezet. 

Dit zou betekenen dat de nood aan 
bedrijfsterreinen, die op andere plaat-
sen en stimuleringsgebieden ook heel 
groot is, niet gelenigd zou worden. De 
terreinen komen er dan niet. Hetter-
rein in Twente is zo groot dat het niet 
één, twee, drie is gevuld. Vandaar dat 
je een eerste tranche aanlegt. Als die 
vol loopt, komt de tweede tranche van-
zelf aan bod. 

Met de NAVO heeft dat slechts zijde-
lings iets uitstaande. Krijgt die een 
stuk van het terrein, dan moet er ge-
woon een nieuwe eerste tranche ko-
men. Het is immers eigenlijk geen juist 
gebruik van een industrieterrein. Dat 
hebben wi j ook gezegd. De middelen 
komen dan vanzelf langs die wegen 
weer vri j . Als de eerste tranche wordt 
uitgegeven komen er vanzelf weer 
middelen voor de tweede tranche. Het 
bedrijventerrein zal niet het grootste 
knelpunt vormen. 

De heer Van der Linden (CDA): Moet ik 
daaruit afleiden, dat de NAVO de ma-
teriaaldepots moet financieren? 

Minister Van Aardenne: De materiaal-
depotsfinancieren zich zelf. 

De heer Van der Linden (CDA): Op de 
bestaande terreinen tegen concurre-
rende prijzen? 

Minister Van Aardenne: Vestiging van 
de depots op bestaande terreinen 
wordt uit NAVO-potten betaald. Het 
geld kan worden gebruikt voor de aan-
leg van vervangende terreinen. De de-
pots mogen niet het bestaande areaal 
aan industrieterrein verkleinen. 

De heer Van der Linden (CDA): Dan 
moet er wel voortvarend worden ge-
werkt. Zodra die depots er komen, ont-
staat gebrek aan industrieterreinen. 

Minister Van Aardenne: Het is moge-
lijk dat voor de depots aparte terreinen 
moeten worden aangelegd. Gaan zij 
echter op een bestaand terrein zitten, 
dan moet je een nieuw aanleggen. 

De heer Wöltgens (PvdA): De Minister 
zegt dat de depots zich zelf financie-
ren. Gaat het om een ISPof PNL-ge-
bied, dan kan dus geen beroep worden 
gedaan op ISP of PNL-middelen voor 
de financiering. 

Minister Van Aardenne: Dat gebeurt 
ook niet. Zij tellen alleen mee in de 
spreiding van rijksdiensten. De terrei-
nen komen uit eigen deling tot stand. 
Voorfinanciering is echter een andere 
zaak. 

De verkeersproblematiek past na-
tuurlijk wel op infrastructuur, zij het de 
grote infrastructuur. Het aanleggen 
van de A1 en de A35 komt bij het struc-
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tuurschema Verkeer en Vervoer en het 
rijkswegenplan aan de orde. Ik weet 
dat er 180 moties op het SVV zijn inge-
diend maar ik ken die niet uit het 
hoofd. Mogelijk is er een motie bij die 
versnelling van de aanleg van de A1 
bepleit, of van de A35. Daar hoort het 
echter thuis, omdat daarmee de priori-
teit binnen het verkeersbeleid wordt 
gevestigd. De Kamer heeft het min of 
meer in eigen hand. 

De heer Van der Linden (CDA): Dan 
miskent de bewindsman de positie 
van de Ministervan Economische Za-
ken als coördinator van het regionaal 
beleid. Hij moet toch erkennen dat het 
aanleggen van zo'n weg een geweldi-
ge impuls betekent voor het econo-
misch gebeuren! 

Minister Van Aardenne: Ik misken dat 
niet. Ik vestig er alleen de aandacht op 
dat de Kamer in overleg met de Minis,-
ter van Verkeer en Waterstaat een 
structuurschema vaststelt. De Minister 
van Economische Zaken kan er niets 
aan doen, ook al coördineert hij nog zo 
hard. Misschien zou ik mijn ambtge-
noot ervan kunnen overtuigen, dat de 
A1 de allergrootste prioriteit moet krij-
gen en dat hij alle andere wegen zou 
moeten laten liggen. Zegt de Kamer 
echter dat zij dat niet met hem eens is 
omdat zij andere knelpunten ziet, dan 
kan ik de Kamer niet 'overrulen'. Daar-
om is het SVV zeer te recht het kader 
waarbij die zaak moet worden afgewo-
gen. In het gemeen overleg kan ik wel 
zeggen dat de Twentse wegen naar 
voren moeten worden geschoven 
maar het kader wordt ten slotte bij de 
behandeling van het SVV bepaald. 

De heer Van der Linden (CDA): Is dat 
van te voren gebeurd? Is in het overleg 
met de Minister van Verkeer en Water-
staat duidelijk gemaakt, dat de verbin-
ding met het achterland Duitsland de 
grootste prioriteit moet hebben? 

MinisterVan Aardenne: De punten 
van het urgentieschema zijn uiteraard 
meebehandeld en ook door Verkeer en 
Waterstaat bezien. 

De heer Wöltgens (PvdA): Was het 
SVV er toen al? 

Minister Van Aardenne: Jawel. Het 
antwoord was dat het allemaal vast-
lag. Dan is het mede aan de Kamer 
omdat in het gemeen overleg te be-
spreken. De functie van coördinerend 
Minister is toch niet die van supermi-
nister. 

Een coördinerend Minister vraagt 
aandacht voor en heeft, eventueel, de 
mogeli jkheid, soms met bepaalde 

middelen, om iets glad te strijken, bij 
voorbeeld als het gaat om de ontslui-
ting van industrieterreinen. Dan gaat 
het toch meer om de kleine infrastruc-
tuur. Het direct ingrijpen in een priori-
teitsstelling is echter de eindverant-
woordeli jkheid van de sectorminister, 
in deze die van Verkeer en Waterstaat. 
Samen met de Kamer maakt hij het 
SVV. Nogmaals, het is best mogelijk 
dat een van die 180 moties betrekking 
heeft op dat naar voren schuiven van 
die weg. Ik wacht dan maar af of die 
aangenomen wordt. 

De Voorzitter: Willen de leden er met 
interrumperen rekening mee houden 
dat er vandaag nog enkele onderwer-
pen komen? 

Minister Van Aardenne: Met Duitsland 
is overeengekomen dat de A1 er zal 
komen. Daarom zal dat de eerste weg 
zijn om aan te leggen, omdat die de 
verbinding met het achterland geeft. 
Met de A35 is dat veel minder het ge-
val. 

Ik wil erop wijzen - dat moet mij 
toch van het hart - dat de aanleg van 
de A1 - dat is wat anders dan met gas-
boringen op Ameland - zeer blijvende 
schade aan een stuk natuur in Twente 
zal aanrichten. Dat is ook een afwe-
ging. Toch hebben wi j met pijn in het 
hart besloten die weg daar langs OI-
denzaal aan te leggen. Ik merk dit even 
op omdat deze afweging bij energieza-
ken, volgens sommige leden van de 
Kamer, niet gedaan schijnt te mogen 
worden, bij wegen kennelijk, gelukkig, 
wel. Deze schade is veel groter dan 
van welke gasboring dan ook. Dit was 
even buiten de orde, mijnheer de 
Voorzitter, maar af en toe moet je wel-
eens iets van het hart a ls jedecoörd i -
natie over verschillende terreinen hebt 
en je merkt op dat de Kamer iets min-
der gecoördineerd werkt. 

De heer Van der Linden heeft ook 
nog de Innovatienota genoemd. Wat 
heeft die te bieden? Twente heeft juist 
daarbij het sterke punt van de Techni-
sche Hogeschool. De OOM heeft mid-
delen voor innovatiebevordering. Zij 
hebben ook één deelneming. Waarom 
maar één? Zij zijn met meer begonnen, 
maar op een gegeven moment liepen 
die zo goed dat zij normale financiers 
vonden, banken en dergelijke, om de 
financiering voort te zetten. Dan trekt 
de OOM zich terug, omdat zij dan weer 
wat nieuws kan entameren. Wat dat 
betreft ben ik zeker niet somber. Juist 
innovatieve activiteiten komen in 
Twente goed van de grond. Het zijn 
over het algemeen vaak kleine bedrij-
ven; het blijkt niet zo gauw uit grote 
aantallen arbeidsplaatsen, dat komt 

eventueel pas later. De ligging van de 
Technische Hogeschool is daar na-
tuurli jk ook uitstekend voor. De sa-
menwerking is goed. De OOM en de 
provincie- en gewestbesturen werken 
in die richting. Wat wi j daaraan kun-
nen steunen, steunen wij ook. Ik meen 
dat wi j dat beleid ook moeten doorzet-
ten. In wat sommige sprekers hierover 
hebben gezegd hoor ik een aansporing 
daartoe. 

Rathenau geeft in zijn rapport aan 
dat er een centrum voor micro-electro-
nica moet komen. Daar zijn inmiddels 
al wat claims voor, onder andere uit 
Twente. Dat is begrijpelijk. Die zijn er 
echter ook uit Brabant, ook met rede-
nen omkleed, en ook uit Delft. Je zou 
kunnen zeggen dat alle Technische 
Hogescholen het claimen. Wij moeten 
nog bekijken of het de beste weg is om 
het zo te doen. Dat hoort de Kamer 
binnenkort wanneer wij het regerings-
standpunt over het rapport-Rathenau 
bekend maken. 

De heer Nypels heeft de opvatting 
van de Regering bevestigd dat voor 
spreiding van rijksdiensten Twente 
niet het eerst aangewezen terrein is. 
Juist om het zin te doen hebben, is dat 
beleid geconcentreerd op slechts en-
kele plaatsen. 

Wij zijn wat onzeker over de vraag 
hoe de afvoer van het distributiecen-
trum zal plaatsvinden. Wij vragen ons 
af of het nog wel kansen heeft. Wij vin-
den dat plan inderdaad nog niet rijp 
genoeg, ook gezien de wijzigingen die 
in het vervoerssysteem plaatsvinden, 
om nu al te zeggen dat dat de hoogste 
prioriteit moet hebben. Het is iets heel 
anders dan een bedrijventerrein. 

De heer Wöltgens (PvdA): De Minister 
zei zojuist dat de materieeldepots, die 
vallen onder de spreiding rijksdiens-
ten, in Twente komen. Tegelijkertijd 
zegt de Minister, in antwoord op de 
heer Nypels, dat Twente niet in aan-
merking komt voor spreiding rijksdien-
sten. Wringt daar niet iets? 

Minister Van Aardenne: Nee, daar 
wringt niet iets, want er kan natuurlijk 
een rijksdienst gevestigd worden bui-
ten een spreidingsgebied. Er komt 
misschien ook nog weleens een nieu-
we rijksdienst in Den Haag, na afwe-
ging van alles, omdat die hier niet ge-
mist kan worden. De heer Wöltgens 
draait de zaak om, daarmee is het niet 
een spreidingsgeval geworden. 

Het fonds Twente zie ik nog niet di-
rect als te realiseren mogelijkheid. Het 
ISP heeft ook eigen geld, maar dat is 
een integraal plan. Ook het PNL is een 
integraal plan. Van Twente hebben wij 
juist gezegd dat gezien de andere regi-
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o's dat niet het meest voor de hand 
lijkt te liggen. Dat is een kwestie van 
fasering van de problematiek. Ik stel er 
prijs op te zeggen dat toch altijd het 
noorden des lands, met het ernstigste 
brandpunt in Oost-Groningen - men 
mag overigens Zuidoost-Drenthe niet 
vergeten, want in Emmen gaat het wel 
beter maar het blijft zorgelijk — en 
Zuid-Limburg zorgenkinderen blijven. 
In de tweede rij zitten Twente en de 
Brabantse steden en in de derde rij 
nog wel andere gebieden. Bij zo'n 
sterkte-zwakte-analyse van de ver-
schillende regio's zal ten slotte aan de 
hand van de ernst van de problemen 
een keus moeten worden gedaan inza-
ke de middelen. Als er problemen zijn 
die over het hele land bestaan, zoals 
arbeidsmarktproblemen, dan past eer-
der een landelijk dan een regionaal be-
leid. 

De heer Van Dis heeft aangedrongen 
op een optimale benutting van de ster-
ke punten in Twente. Hij vroeg om 
meer projecten. Het project dat wij er-
uit hebben gehaald is dat van de leeg-
staande panden. Die hebben veel aan-
dacht getrokken.Wij hebben in het 
gesprek met de bestuurders van Over-
ijssel en Twente , gezegd dat het erg 
zinvol zou zijn de verschillende potjes 
op de diverse departementen hiervoor 
te coördineren, want anders wacht 
misschien de een op de ander en komt 
er niets tot stand. Daarvoor zou een 
commissie worden ingesteld onder 
leiding van een gedeputeerde van de 
provincie Overijssel. Vóór 1 september 
zou deze moeten rapporteren. Ik neem 
aan dat dit ook zal gebeuren. 

De regionale coördinatie van het ar-
beidsmarktheleid, waarover de heer 
Van der Linden sprak, heeft in dat 
gesprek een instemmende reactie van 
mijn collega van Sociale Zaken gekre-
gen. Als coördinerend Minister had ik 
er niets aan toe te voegen. De pogin-
gen die hij in zijn beleid ook voor 
Twente heeft opgenomen, zullen een 
goed antwoord kunnen betekenen. 

Bij de kwestie van de luchthaven zet 
ook de provincie nog wat vraagtekens. 
Wij bezien dat nog; we sluiten het niet 
uit. Het is een zaak van afweging. 

De heer Van der Linden deed een 
goede suggestie toen hij het toerisme 
noemde. Wij zullen bezien in hoeverre 
binnen het toeristisch plan van Staats-
secretaris Hazekamp aan een streek 
die zich er wel toe leent, zoals Twente, 
misschien daaraan voorrang kan wor-
den gegeven. 

Ik zeg erbij dat het moment om het 
te presenteren de begroting is, dus 
niet 1 september maar Prinsjesdag. 

Daarop vindt in het parlement de af-
weging van beleidsterreinen van de 
overheid plaats. Dat is dit jaar geen ge-
makkelijke onderneming, wat de afge-
vaardigden wel met mij eens zullen 
zijn. Daarin zal ook het regionaal be-
leid zijn plaats moeten krijgen. Het zal 
derhalve in die afweging worden mee-
genomen. 

Van een motie als die van de heer 
Van der Linden die specifieke maatre-
gelen voor Twente en aandacht in de 
nota vraagt kan ik zeggen dat in de no-
ta die aandacht eraan zal worden ge-
geven, uitmondend in specifieke maat-
regelen. Hoe sterk die zullen zijn hangt 
van de totale inbedding in het hele be-
leid af. 

Als er in totaal weinig is en een aan-
tal zaken onwrikbaar vastzit, dan be-
perkt dat zelfs de mogelijkheid voor 
prioriteitsstelling voor iets heel belang 
rijks. Dat zal bij de begroting goed 
over het voetlicht komen en dan ook 
onderwerp van gemeen overleg kun-
nen zijn in verband met de vraag, of 
het juise antwoord is gegeven. Daarbij 
past het nagaan van de infrastructuur-
verbeterende maatregelen, wat de 
motie ook vraagt. Men zal begrijpen 
dat ik met deze motie geen problemen 
heb en dat ik haar graag in het begro-
tingsoverleg betrek. Bij de begroting 
zal blijken hoe die streek haar prioriteit 
heeft gekregen ten opzichte van ande-
re regio's en andere beleidsterreinen 
van de overheid. 

Met de motie van de heer Wöltgens 
heb ik meer moeite, want die haalt het 
juist uit de context waar het een plaats 
in moet vinden, terwijl hij zelf zegt dat 
het voor een deel een financieel pro-
bleem is. 

De heer Van Dis heeft gevraagd, of 
de BRT van toepassing kan worden 
verklaard. Ik heb daarover wel enige 
twijfel. Ik vind dat wij het samenstel 
van IPR en BRT bij de nota nog eens 
goed moeten overwegen. Ik heb ge-
zegd dat wij bij de nieuwe nota ten 
aanzien van de BRT aan een herijking 
toe zijn. Omdat men deze zaken in 
Brussel moet verdedigen, moet men 
een bepaalde verhouding hebben tus-
sen wat men in de ene regio en in de 
andere doet en, erkennende dat Twen-
te een probleemgebied is, wil ik toch 
niet zeggen dat het een probleemge-
bied is van dezelfde diepte van proble-
men als Oost-Groningen, Zuidoost-
Drenthe en oostelijke en westelijke 
mijnstreek, waar de BRT geldt. Ik denk 
dat dit verschil wel in de gaten moet 
worden gehouden, want anders zou 
men Twente geheel gelijktrekken, of 
men zou de IPR moeten aanschaffen, 
maar dat lijkt mij niet gewenst, omdat 
dit aldaar zeer goed loopt. 

De heer Braams heeft gewezen op 
de mogelijkheid van uitstraling van de 
Technische Hogeschool. Ik geloof dat 
die moet worden benut en dat de toe-
zegging van de Regering om die hoge-
school ui t te bouwen een belangrijke 
uitstraling met zich kan brengen. Men 
moet zich wel realiseren dat de meeste 
instellingen van hoger onderwijs niet 
meer zullen groeien in de komende 
ti jd. De uitzonderingen zijn regionaal 
gelegen. Aldaar vertaalt het regionaal 
beleid zich in het beleid van het Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen. Die groei ziet men in Maastricht -
die instelling is nog helemaal n i euw-
en ook in Twente. 

De heer Jansen heeft gewezen op 
het algemeen structuurbeleid. Ik denk 
dat wij van mening blijven verschillen 
en ik wil hem er toch nog eens op wij-
zen, dat in die landen ter wereld, waar 
een globaal beleid wordt gevoerd met 
duidelijke regionale componenten om 
comparatieve nadelen te overwinnen 
de resultaten vaak de allerbeste zijn, 
beter dan in die streken, waar men ook 
het globale beleid sterk gaat richten. 
Daar loopt het vaak vast in allerlei bu-
reaucratieën en vergissingen van de 
overheid. Ik blijf van mening dat naast 
een globaal macro-beleid, volgens al-
gemene macro-economische regels 
gevoerd, een specifiek toegespitst re-
gionaal beleid om de nadelen van de 
regio weg te nemen en de concurren-
tie van de regio te verbeteren - dat be-
tekent dat men ze moet helpen; het is 
niet per definitie concurrentieverval-
send, maar het is iets waarmee men 
de concurrentievervalsing wegwerkt 
die regionaal is gebonden - dan on-
misbaar is. Dat ben ik met de heer Jan-
sen wel eens. 

De eigen verantwoordelijkheid van 
de regio is een oude wens van de heer 
Jansen, die ik voor een heel groot deel 
onderschrijf. Er ligt op dit ogenblik een 
adviesaanvrage bij de SER over de wi j -
ze van organisatie. Zulke zaken duren 
in een democratie lang, maar ik denk 
toch dat dit de beste wijze is om ieders 
opvattingen tot hun rechtte laten ko-
men, ook die van gewesten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 
een derde van die in eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van der Linden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Minister 
voor de gegeven antwoorden. Ik hoop 
dat hij de motie die wij hebben inge-
diend net zo zorgvuldig zal uitvoeren 
als de motie van de heer Van der Mei 
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uit het zittingsjaar 1975-1976, waar-
door Twente in de Nota regionaal soci-
aal-economisch beleid is terechtgeko-
men. 

Opgevallen is, dat de Minister een 
wat afwachtende houding aanneemt 
ten aanzien van het beïnvloeden van 
collega's inzake een regionale priori-
teitstelling. Op een aantal punten 
vraag ik de aandacht van de Minister. 

In de eerste plaats heb ik gevraagd 
om commentaar op een paragraaf in 
de nota van de WRR. Ik zou graag een 
reactie van de Minister horen. Zijn er 
financiële middelen om ineffectieve 
activiteiten in Twente van de grond te 
brengen? 

In de tweede plaats zou een spoed-
exercitie kunnen worden doorge-
voerd waar het leegstaande fabrieks-
panden betreft. Dat heeft ook te ma-
ken met coördinatie met andere depar-
tementen. 

In de derde plaats wil ik vragen, of er 
een onderzoek is gericht op de moge-
lijkheden in Twente van een distribu-
tiecentrum. 

In de vierde plaats hoop ik, dat het 
toeristisch over-allplan, zoals het is 
genoemd, onder de werkingssfeer van 
de motie mag vallen, met name van 
het eerste dictum. 

In de vijfde plaats heeft de Staatsse-
cretaris van Economische Zaken mo-
gelijkheden tot het aanwerven van een 
ambachts- en opleidingspromotor. Is 
er zo'n functie gecreëerd in Twente? 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat was eigenlijk de be-
doeling van dit debat? Niet een uitput-

tende behandeling van de problema-
tiek van Twente, maar het afbakenen 
van het terrein waarbinnen de Rege-
ring haar verdere beleid zou moeten 
uitzetten, gelet op de door iedereen als 
teleurstellend - om het zacht te formu-
leren - ervaren reactie van de Rege-
ring op het urgentieprogramma. Wat 
dit betreft dreigt het debat toch een 
merkwaardige wending te krijgen. Er is 
door de beide regeringspartijen een 
motie ingediend door middel waarvan 
wordt gevraagd bij het opstellen van 
de begroting rekening te houden met 
het urgentieprogramma Twente. 

Dat spreekt vanzelf, want in iedere 
begrotingstoelichting staat iets over 
regionaal beleid, dus er zal ongetwij-
feld bij gelegenheid ook over Twente 
worden gesproken. In de motie wordt 
melding gemaakt van de infrastruc-
tuur, zonder dat er ook maar enige in-
vull ing aan welke infrastructurele pro-
jecten dan ook wordt gegeven. Vervol-
gens wordt verwezen naar de Nota re-
gionaal sociaal-economisch beleid, die 
dan nu kennelijk voor vijf jaar wordt uit-
eengezet. De Minister heeft toegezegd 
dat natuurlijk in de nota aandacht zal 
worden besteed aan Twente. Ja, dank 
je de koekoek. Dat lijkt mij nu nog wel 
het allerminste wat van zo'n Nota regi-
onaal sociaal-economisch beleid zou 
mogen worden verwacht. 

De heer Van der Linden (CDA): Ik kan 
in de door de heer Wöltgens ingedien-
de motie geen concrete projecten te-
rugvinden. In mijn motie staan zij ook 
niet. Wel is nadrukkelijk op de nood-
zaak ervan gewezen. Bovendien heeft 
de infrastructuur wel met wat meer za-

ken te maken dan alleen maar met we-
gen, spoorlijnen of luchthavens, zoals 
de heer Wöltgens denkt. Zij heeft een 
veel bredere bedding, zij heeft ook be-
trekking op het distributiecentrum, de 
vervoersfunctie van Twente en op het 
toeristisch over-all plan. Er is een 
aantal concrete punten genoemd en 
de Minister heeft zich er positief over 
uitgelaten. Ik verwacht dat de Minister 
voor zover dit mogelijk is in septem-
ber, vooruit lopend op de begroting, 
hiermee rekening zal houden. Hij heeft 
zich in ieder geval niet negatief erover 
uitgelaten, waaruit ik zou wil len con-
cluderen: wie zwijgt stemt toe. Bij 
voorgaande begrotingen is Twente 
niet specifiek aan de orde geweest. De 
Minister heeft toegezegd dat dit nu wel 
het geval zou zijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dit is vol-
strekte waanzin. Bij de vorige begro-
tingsbehandeling heb ik hoogst per-
soonlijk nog over Twente gesproken. 

De Voorzitter: Het woord 'waanzin' 
lijkt mij iets te ver te gaan. 'Nonsens' 
misschien? 

De heer Wöltgens (PvdA): Pardon, 
mijnheer de Voorzitter. Laat ik zeggen 
dat wat de heer Van der Linden zegt 
niet door de historie wordt bevestigd. 

De heer Van der Linden (CDA): Dan 
raad ik de heer Wöltgens aan nog eens 
de begrotingen van de laatste jaren na 
te lezen of er over specifieke maatrege-
len voor Twente gesproken wordt. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik kan mij 
heel goed voorstellen dat de Minister 
uitstekend kan leven met de motie van 
de heren Braams en Van der Linden, 
want het betekent dat hij zijns weegs 
kan gaan. Daarom moeten in dit debat 
paaltjes geslagen worden om duidelijk 
het terrein af te bakenen waarbinnen 
de Regering haar beleid mag voeren. 
Bij de begroting voor 1981 en niet bij 
de begroting van het Ministerie van 
Economische Zaken moet gesproken 
worden over de problematiek van de 
jaren '80, want zo nam de Minister de 
motie eigenlijk een beetje op. 

Dat kunnen wi j bij iedere gelegen-
heid doen als wij eens wat meer tijd 
hebben dan vandaag. Het gaat erom 
dat in de begroting voor 1981 duidelijk 
wordt aangegeven wat er voor Twente 
aan concrete activiteiten wordt gere-
aliseerd. Dat dient in de begroting te 
staan en wi j dienen dit te kunnen con-
troleren, doordat voor 1 september 
duidelijk wordt wat er aan concrete 
projecten in de begroting staat. De Mi-
nister begint nu met het begrotings-
overleg. Daarin moet hij inbrengen 
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welke wensen hij ten aanzien van 
Twente wenst te honoreren. Tot 1 sep-
tember heeft hij nog tijd genoeg om 
dat op schrift te stellen. 

De heer Van der Linden (CDA): De in-
terpretatie die u nu aan de motie geeft, 
is bepaald niet de onze. Wij hebben de 
Minister om concrete zaken gevraagd. 
Van ons mag de Minister zijns weegs 
gaan, als hij maar de weg volgt die wi j 
hem aangewezen hebben. U moet de 
Handelingen er maar eens op naslaan 
om te zien wat wi j hebben gezegd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik hoor de 
heer Lubbers bij de algemene be-
schouwingen nog vragen om het ur-
gentieprogramma-Twente. Hij was 
toen op de nogal kritische toer. 

De heer Van der Linden (CDA): Als eni-
ge woordvoerder van alle politieke 
partijen is de heer Lubbers inderdaad 
uitgebreid ingegaan op het regionaal 
beleid, waarbij hij met name aandacht 
vroeg voor Twente. Hij werd helaas 
niet door andere woordvoerders bijge-
vallen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als het re-
sultaat van deze indrukwekkende in-
terventie van de heer Lubbers geen 
andere is dan dat er gevraagd wordt 
dat in een toekomstige nota ooit aan-
dacht aan Twente zal worden besteed, 
dan kunnen vele gebieden dankbaar 
zijn dat zij die aandacht van de heer 
Lubbers niet krijgen bij dit soort gele-
genheden. 

De heer Nypels sprak over de spoor-
lijn Enschede-Gronau, waarbij dit mi-
nisterie wellicht betrokken is. Heeft de 
Minister nu al de zekerheid dat er con-
creet geld is op zijn begroting, als het 
in september rond komt, of zal hij dat 
doen? Ik heb begrepen dat er al druk 
wordt vergaderd over de leegstaande 
panden ten einde in september rond te 
zijn. Zal dit wellicht door het budgettai-
re mes worden afgesneden. 

Ik heb de Minister gevraagd, een 
korte reactie te geven op de vandaag 
bekend geworden berichten over de 
ontwikkeling bij Spinnerij Nederland. 
Ik weet niet of de Minister hiervan op 
de hoogte is, maar mocht dit zo zijn, 
dan verneem ik graag een reactie van 
hem. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ga niet met de Minister 
twisten over de vraag of Twente in Ne-
derland wel of niet het derde pro-
bleemgebied is op sociaal-econo-
misch terrein. Ik wilde met gebruikma-
king van onderzoeksresultaten van de 

rijksuniversiteit in Groningen aange-
ven dat de situatie in Twente ernstiger 
is dan uit de brief van de Regering en 
het rapport van de werkgroep blijkt. 
Op die grond zullen wij in ieder geval 
onze volle steun geven aan de motie-
Wöltgens. 

De Minister wijst erop dat het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer bij de 
Kamer aanhangig is, hetgeen betekent 
dat er op dit punt een besluit wordt ge-
nomen door de Kamer, maar ik doe 
een dringend beroep op de Minister 
om er bij zijn collega van Verkeer en 
Waterstaat op aan te dringen om mee 
te werken aan aanpassing van dit 
structuurschema, betreffende de weg-
verbinding naar het Duitse achterland. 
Een directe wegverbinding vanuit 
Twente naar het Ruhrgebied is van 
grotere betekenis dan een wegverbin-
ding naar Noord- of Midden-Duitsland. 
Technisch en planologisch kan door-
trekking van de A-35 in 1984, of 1985 al 
worden gerealiseerd, terwijl de A-1 op 
zijn vroegst in 1990 klaar kan zijn. 
Doortrekken van de A-35 vergt verder 
minder geld dan voltooiing van de A-1 . 

De Minister aarzelt ten aanzien van 
het distributiecentrum, want hij weet 
niet of dat wel nodig is. Ik wijs erop dat 
op zichzelf voor het distributiecentrum 
geen subsidie wordt gevraagd van de 
Regering. Daarvoor worden de risico's 
in Twente zelf gedragen. Het gaat ech-
ter om een bijdrage van Economische 
Zaken in de spoorlijn die noodzakelijk 
is. Daarover zijn ook al ruimschoots 
contacten geweest met het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat en de NS 
wil snel tot opdrachten komen. Verder 
zijn er ook voldoende studies - dan 
moet de Minister zich maar beter 
oriënteren met name binnen het ge-
west Twente - om hard te maken dat 
de noodzaak voor Twente aanwezig is. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij willen enkele punten 
nog eens nadrukkelijk onder de aan-
dacht van de Minister brengen. 

Het eerste punt betreft de leegstaan-
de panden en de sanering van de ste-
den, waar nu inderdaad de aanblik is 
van vervallen glorie. Wij menen dat 
daar zo snel mogelijk op zijn minst met 
enkele projecten een aanvang moet 
worden genomen. Dat geeft impulsen 
en dat geeft ook hoop dat er verande-
ringen ten goede komen. Ik denk dan 
bij voorbeeld aan de situatie van de 
bedrijfsterreinen in de kern van Hen-
gelo, waar ook het bedrijf Holec mee te 
maken heeft. Over dergelijke projecten 
is veel onderhandeld en ik meen dat er 
nu tot besluiten moet worden geko-
men. 

Het volgende punt is het arbeidsaan-
bod. Wij steunen de maatregelen, die 
ook door Sociale Zaken worden geën-
tameerd. Wij wil len echter met nadruk 
zeggen dat de aandacht voor de vol-
wassenen die de omschakeling moe-
ten doormaken, die heel intensief 
plaatsvindt in Twente, van groot be-
lang is. Die volwassenen moeten ook 
de kansen en het vertrouwen krijgen, 
dat zij de nieuwe situatie aankunnen. 

Het derde punt betreft de mogelijk-
heden voor de optimale regionale 
structuur om de inzet, die er is, te coör-
dineren en tot zijn recht te laten ko-
men. Wij achten dat van groot belang. 
Er moet geen veelheid van langs el-
kaar werkende instanties komen, maar 
er zal, mede door de overheid, gesti-
muleerd moeten worden om tot een 
goede structuur te komen, waardoor 
snel contacten gelegd kunnen worden 
en waardoor snel gehandeld kan wor-
den. 

Het vierde punt betreft de innovatie. 
Met de Minister meen ik, dat er grote 
mogelijkheden zijn. Er zijn initiatieven 
en het is van groot belang om daar-
voor nu eerst de aanzetten te geven. 
Dit geldt ook voor de micro-elektroni-
ca. Twente is daarvoor een goede 
plaats. Ik laat mij er nu niet over uit of 
het centrum daar moet komen, want ik 
wacht eerst op de inzichten van de Re-
gering. Het staat echter voor mij vast 
dat micro-elektronica in Twente een 
kans heeft om een goede ontwikkeling 
te krijgen door misschien enkele be-
scheiden impulsen en stimulansen. Ik 
zou graag initiatieven in die richting 
zien. 

D 
Minister Van Aardenne: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Linden 
vond mij wat afwachtend bij de regi-
onale prioriteitsstelling. Ik kan hem 
verzekeren, dat ik dat niet ben. Ik moet 
hem echter nog eens wijzen op de 
functie van een coördinerend minis-
ter; die wacht weliswaar niet af maar 
hij stimuleert en prikkelt - zo heet d a t -
en hij roept zijn collega's geregeld bij-
een voor overleg met de regio - dat 
doen wij binnenkort w e e r - maarten 
slotte blijft de eindverantwoordelijk-
heid bij de sectorminister liggen. Zo is 
dat nu eenmaal geregeld. Ik ben niet 
de 'superminister' die op een gegeven 
ogenblik kan beschikken over budget-
taire middelen voor de prioriteitsstel-
ling van anderen en ik ben daarop in 
eerste instantie ook niet aanspreek-
baar. Wel ben ik aanspreekbaar op de 
vraag, of ik die coördinatie goed voer. 
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Ik wijs erop dat er toch wel een aantal 
bewindslieden geweest is, die geza-
menlijk de Overijsselse en Twentse be-
stuurders hebben ontvangen. 

De heer Van der Linden heeft ook 
nog gevraagd naar het innovatiecom-
mentaar op de WRR. Ik moet beken-
nen, dat het hele WRR-rapport - daar 
staan op zichzelf waardevolle dingen 
in; maar er zijn ook wel wat vraag-
tekens bij te zetten; zie ook de minder-
heidsnota - zorgvuldig bestudeerd 
gaat worden en dat het binnenkort tot 
een Regeringsstandpunt gaat leiden. 
Daar houdt dit natuurlijk ook verband 
mee. Ik wi l wel zeggen, dat innovatie-
stimulering natuurlijk een zaak is 

De heer Jansen (PPR): Mag ik de Mi-
nister vragen of hij daar dan ook een 
stellingname over het WRR-rapport 'De 
komende 25 jaar' bij betrekt? Voor zo-
ver ik weet is die er nog niet. Die twee 
rapporten zouden wel eens op elkaar 
van invloed kunnen zijn. 

Minister Van Aardenne: Het lijkt mij 
dat het vanzelf eruit komt, als zij op el-
kaar van invloed zijn. Evengoed inter-
fereert een vorig WRR-rapport over de 
economische gang van zaken, 'Ma-
ken wi j er werk van' met het onderhavi-
ge rapport. Het gaat om het rapport dat 
nu is verschenen. Hierover komt een re-
geringsstandpunt. 

De innovatiestimulering die wi j 
voor ogen hebben, speelt in op bedrij-
ven die innoveren. In de regio Twente 
is een extra instrumentarium van toe-
passing via de OOM. Ik heb zojuist ge-
zegd hoe dit werkt. Het bedrag hier-
voor lijkt klein, maar de OOM heeft 
hiermee een aantal zaken op gang ge-
bracht, heeft toen haar geld vrij gekre-
gen, omdat anderen in de ontwikkelin-
gen traden - dit is het mooiste wat 
men kan hebben - en is vervolgens tot 
volgende activiteiten overgegaan. De 
zaak loopt dus goed, mede dank zij het 
feit dat de Technische Hogeschool er 
ligt. Een innovatieve ontwikkeling al-
daar zal dus zeker gunstig worden ont-
vangen. 

Ik merk nogmaals op dat de OOM 
specifiek op innovatie is gericht, an-
ders dan bij voorbeeld de NOM, die 
een breder vlak bestrijkt. 

Ik heb een spoedexercitie voor de 
bedrijfspanden toegezegd. De heer 
Wöltgens zei dat men waarschijnlijk al 
druk aan het vergaderen is. Ik weet dit 
niet; ik zal mijn collega van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening hier-
naar vragen, die in dezen het voor-
touw heeft. Ik herhaal dat ik landelijk 
op dit punt ook geld op mijn begroting 
heb, evenals mijn collega van Volksge-

zondheid en Milieuhygiëne. Het gaat 
nu erom de gelden zodanig gecoördi-
neerd te benutten, dat wi j in Twente 
knelpunten kunnen oplossen, zonder 
inzake stadsvernieuwing, milieu-on-
vriendelijke bedrijven en dergelijke de 
restvan het land in de kou te laten 
staan. 

Omdat in Twente de problemen zeer 
groot zijn en omdat in het ene geval 
het ene middel en in het andere geval 
het andere middel toepasbaar is, heb-
ben wi j gemeend, te moeten bezien of 
wi j zo'n geval zodanig kunnen coördi-
neren dat in plaats van met 20% onge-
coördineerd het niet en met bij voor-
beeld 60% gecoördineerd het wel van 
de grond komt. Hieraan moet met 
spoed worden gewerkt. 

Ik blijf erbij dat de vraag moet wor-
den gesteld of de vervoersontwikke-
ling specifiek op de spoorlijnen moet 
worden gericht. Het blijft altijd om een 
afweging gaan van wensen die uit 
Twente naar voren worden gebracht en 
van wensen van de regio's onderling. 
Erkennen dat er problemen in Twente 
zijn, wil niet zeggen dat er geldmidde-
len zijn om alle Twentse wensen te 
vervullen, evenmin als de wensen uit 
andere regio's. Men kan echter ook bij 
voorbeeld niettegen Groningen zeg-
gen dat die provincie niets meer krijgt, 

- omdat het geld op is en intussen de 
projecten in Twente laten doorgaan. 
Hierin moet evenwicht bestaan. 

Hiermee kom ik vanzelf op de bud-
gettaire problemen. Deze zijn levens-
groot. Zij zijn bij de Voorjaarsnota vol-
doende behandeld om te weten dat 
het gaat om onderlinge afweging van 
allerlei beleidsterreinen. In het regi-
onale beleid gaat het weer om een af-
weging tussen de regio's. Binnen de 
regio's gaat het verder om de vraag aan 
welke infrastructuur men werkt. Ik heb 
het gevoel dat het bedrijventerrein 
Noordwest-Twente prioriteit heeft bo-
ven de aanleg van de spoorli jn. Over de 
laatste was niets zeker, terwijl het dui-
delijk was dat het bedrijventerrein er 
moest komen. 

Zojuist heb ik gezegd dat een alom-
vattend toeristisch plan mij, mede ge-
zien de arbeidsplaatsen die dit mee-
brengt, bijzonder goed lijkt. Als de heer 
Van der Linden nu verklaart dat dit me-
de in zijn motie staat, heb ik hiermee 
ook geen problemen. 

De zaak van de ambachtpromotor 
zal ik met Staatssecretaris Hazekamp 
opnemen. Ik durf hieraan op dit mo-
ment geen aandacht te geven. Ik weet 
echter dat hij het ambacht en Twente 
altijd een goed hart toedraagt. Mis-
schien is dit positief. 

De heer Nypels (D'66): Het aandeel 
van Economische Zaken in de spoor-
lijn bedraagt slechts enkele honderd-
duizenden guldens. 

Minister Van Aardenne: Ik dacht dat 
het om meer gaat. Zelfs een paar ton 
moet echter worden opgebracht. 

De heer Nypels (D'66): Het gaat om 
ruim f 400.000. 

Minister Van Aardenne: Ik meen dat 
het om een hoger bedrag gaat. Van be-
lang is natuurlijk hoe de spoorlijn zal 
functioneren. 

De heer Wöltgens wil paaltjes slaan. 
Hij zei dat de heer Van der Linden de 
Minister blindelings op de weg laat lo-
pen. De heer Van der Linden merkte op 
dat hij, als de Minister de goede weg 
neemt, hem tegenkomt. Misschien zijn 
wij allemaal tevreden met een weg 
met paaltjes erlangs. 

Ik heb zoeven de financiële ravijnen 
geschetst waarlangs de weg van elke 
minister - ook van deze - zich de ko-
mende maanden zal gaan slingeren. 
Dan zijn paaltjes misschien erg nuttig. 
Het zal ten slotte allemaal zijn afron-
ding moeten vinden. Nu gaan de be-
grotingsbesprekingen lopen. De heer 
Wöltgens heeft gezegd dat wi j dit punt 
zullen moeten meenemen en dat wi j 
dit stukje van de Miljoenennota op 1 
september zouden moeten publiceren. 
Dat doen wi j natuurlijk niet; dit loopt 
mee in het totaal, dat op Prinsjesdag 
naar buiten zal komen. Daarna zullen 
algemene beschouwingen worden ge-
houden, waarin wellicht ook anderen 
dan de fractievoorzitter van het CDA 
over het regionaal beleid zullen spre-
ken; wij zullen dan wel merken hoe 
belangrijk men dit vindt. De heer Van 
der Linden heeft gezegd dat zijn fractie 
in 1975-1976 een mooie motie heeft 
ingediend over Twente. Iedereen is nu 
bezig, de eer op te eisen. Ik herinner 
mij - al is dit een beetje f lauw - dat ie-
mand die indertijd lid van de Kamer en 
mij zeer welbekend was al in de jaren 
daarvóór speciale aandacht voor 
Twente vroeg. Dit zeg ik om aan te ge-
ven dat het er niet om gaat wie politiek 
nu het eerst zijn vinger opsteekt; het 
gaat er natuurlijk om, een beleidspak- v a ' 
ket te maken waarbij ook de regio 
Twente, in afweging met andere re-
gio's in het land, op een eerlijke wijze 
kunnen er ook niet veel mensen in zitten. 

De heer Van der Linden (CDA): Wei-
licht kan in deze motie een combinatie 
van die twee worden gevonden. Dat 
strekt des te meer tot aanpakken. 

Minister Van Aardenne: Het ziet er-
naar uit dat deze motie zal worden 
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aanvaard. Ik zal haar dan uiteraard in 
de afwegingen binnen het kabinet 
meenemen. 

De heerWöltgens (PvdA): Zonder dat 
dit tot enig bericht in september zal lei-
den? 

Minister Van Aardenne: Neen. De Ka-
mer heeft op andere beleidsterreinen 
ook uitspraken gedaan. Die gaan alle-
maal meelopen in de begroting. Het 
moeilijke punt is dat de hoeveelheid 
middelen eindig is. De Ministervan Fi-
nanciën komt hier ook op gezette t i j -
den. 

De heer Wöltgens heeft ook nog ge-
sproken over de spoorweg Enschede-
-Gronau. Daarover ben ik in corres-
pondentie met mijn ambtgenoot. Aan 
de Duitse kant van de grens zit men in 
ongeveer dezelfde situatie. De berich-
ten die ik hierover krijg, zijn buitenge-
meen somber. Er zit bijna nooit ie-
mand in deze trein. Men vraagt zich af 
of dit wel de beste wijze van het beste-
den van overheidsgeld is. Ik weet aan 
de andere kant dat men in Twente erg 
veel prijs stelt op die spoorverbinding, 
ook in regioverband. Vandaar dat het 
laatste woord daarover nog niet is ge-
sproken. 

De heerRienks (PvdA): De Minister be-
roept zich er nu op dat er zo weinig 
mensen in die trein zitten. Aangezien 
er slechts één trein per dag rijdt, in de 
ene zowel als in de andere richting, 
kunnen er ook niet veel mensen zitten. 

Minister Van Aardenne: Zelfs in die 
ene trein zitten weinig mensen. Het is 
ook de vraag of veel mensen uit En-
schede in Gronau moeten zijn. Mis-
schien zal dat het geval zijn wanneer 
men daar de uraniumverrijking gaat 
opzetten. 

De heerRienks (PvdA): Zo lang dit de 
vierde grensovergang van het land is 
wat het totale wegverkeer betreft, 
meen ik dat de Minister niet kan zeg-
gen dat de spoorlijn daarom geen aan-
dachtzou moeten krijgen 

Minister Van Aardenne: Ik zeg niet dat 
deze spoorlijn geen aandacht zou 
moeten hebben; ik zeg juist dat ik in 
correspondentie en in gesprek ben 
hierover met mijn ambtgenoot van 
Verkeer en Waterstaat. Hij heeft de 
zorg voor de tekorten van de spoorwe-
gen. Wij bezien dit in een onderlinge 
afweging. 

Wat de Spinnerij Nederland betreft, 
ben ik van de laatste ontwikkelingen 
niet meer op de hoogte dan de heer 
Wöltgens. Ik heb ook gehoord dat ar-
beidstijdverkorting is aangevraag. Ik 

wijs er wel op dat in de textiel op het 
ogenblik sprake is van een duidelijke 
conjuncturele neergang. Men koopt op 
het moment erg weinig textiel. Dit 
hangt samen met een stagnerende 
woningmarkt; vooral de omzet van 
woningtextiel wordt hierdoor beïn-
vloed. Ook op het gebied van kleding 
schijnt men overigens zuiniger te zijn. 
Men verhuist in ieder geval weinig en 
koopt weinig woningtextiel. Dat is dui-
delijk een conjunctureel verschijnsel. 

De heer Nypels heeft gevraagd of ik 
wil aandringen op een aanpassing van 
het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer. Ik moet op dit punt oppassen. Ik 
ken de moties in dit verband namelijk 
niet. Ik wil dit punt best nagaan en bij 
mijn ambtgenoot aandringen op een 
positieve benadering van de moties op 
dit punt vanuit mijn coördinerende 
functie voor het regionaal beleid. De 
moties moeten er echter wel eerst zijn. 
Men kan natuurlijk moeilijk het SVV wi j-
zigen terwijl de Kamer over de moties 
nog geen uitspraak heeft gedaan. 

Hét probleem ten aanzien van de A l 
en de A35 was inderdaad daarin gele-
gen dat met de Duitsers was overeen-
gekomen om de A1 eerder aan te leg-
gen en dat die dan ook een verbinding 
heeft. De bezwaren van de A1 heb ik 
zojuist onderstreept. 

De heer Braams heeft nog eens ge-
wezen op de leegstaande panden. Ik 
hoop dat hetgeen in antwoord op de 
heer Van der Linden heb gezegd, ook 
hem bevredigt. 

Het arbeidsaanbod is, in het kader 
van vraag em aanbod op de arbeids-
markt, overal en steeds een probleem. 
De Minister van Sociale Zaken is ech-
ter met deze problematiek - ook voor 
wat betreft Twente - bezig. Ik hoop dat 
zijn beleid ook ten aanzien van Twente 
succes kan hebben. Ik constateer dat 
er in bepaalde bedrijfstakken nog altijd 
tekorten aan personeel bestaan. 

Tot slot de micro-elektronica. Ik on-
derschrijf het pleidooi van de heer 
Braams te dien aanzien. Wel zeg ik dat 
als er een centrum moet komen, er 
méér gegadigden zijn; als er spreiding 
moet plaatsvinden, dan is het duidelijk 
dat technische hogescholen daarom 
alleen al een pré hebben - Twente zou 
daar heel wel van kunnen profiteren. 
De heer Braams heeft gelijk als hij in 
dit verband opmerkt dat de voedings-
bodem in Twente te dien aanzien 
vruchtbaar zou kunnen zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor heden-
avond over de moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de motie-Den Uyl c.s. 
inzake de benoeming van de Vice-Pre-
sident van de Raad van State (16 263, 
nr. 1). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het spijt mij dat een aantal geach-
te afgevaardigden met wie de Rege-
ring van gedachten heeft gewisseld 
over de benoeming van de heer Schol-
ten tot vice-president van de Raad van 
State op dit moment nog niet in de 
zaal is. Dit is waarschijnlijk het gevolg 
van het feit dat ik om deze speciale 
procedure heb gevraagd. 

De Voorzitter: De Minister valt niets te 
verwijten. 

Minister Wiegel: Dank u, Voorzitter. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ge-

vraagd om hier vanmiddag een verkla-
ring te mogen afleggen, omdat ik bij-
zonder onthutst ben over berichten zo-
als deze in de ochtendbladen zijn ver-
schenen, als zou ik niet juist het advies 
van de Raad van State hebben weer-
gegeven. In feite zou dan - zo heb ik 
het tenminste geproefd en dit is ook de 
reden van deze bijzondere interventie 
- de indruk kunnen ontstaan, als zou ik 
niet eerlijk dat advies hebben weerge-
geven. Ik heb het persoonlijk gevoeld 
als een aantasting van mijn integriteit 
en dit vind ik het ergste wat een politi-
cus kan overkomen. 

Nadat ik gisteren, aan het einde van 
de dag, hoorde van de situatie, heb ik 
mij direct verstaan met de vice-presi-
dent van de Raad van State. Vervol-
gens heb ik, na overleg met hem, u, 
mijnheer de Voorzitter, 's avonds op-
gebeld en gezegd dat ik, zodra ik de 
volgende dag op mijn departement te-
ruggekeerd zou zijn, direct zou beslui-
ten om aan het verzoek - naar ik meen 
gedaan door de heer Den Uyl - te vol-
doen om de brief van de heer Ruppert 
(die inmiddels hier is verschenen) met 
bijlagen direct te publiceren. In deze 
brief schrijft de heer Ruppert dat, gelet 
op wat ik en anderen hebben gezegd 
in het debat, hij mij toezendt de verkla-
ring van de admiraal Brouwer. 

Uiteraard heb ik nog in mijn eigen 
stenogram nagelezen wat ik hier pre-
cies heb gezegd. Ik heb gisteren in de-
ze Kamer gezegd dat men (dat is de 
Raad van State) een keuze wilde uit de 
leden van de raad zelve, onder wie 
men de heer Scholten begreep. Als dit 
wordt gelezen en gelegd wordt naast 
het schriftelijke stuk, dan dacht ik dat ik 
dat correct had weergegeven. Ik heb er 
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dit aan toegevoegd, en dat bracht mij 
met name op een verschil van inter-
pretatie tussen de heer Den Uyl en mij : 
Wanneer ex aequo twee andere na-
men worden genoemd - iedereen wist 
welke namen genoemd werden, na-
melijk ex aequo de namen van de heer 
Van der Hoeven en de heer Veringa -
betekent dit naar mijn overtuiging niet, 
dat dan impliciet de heer Scholten 
door de Raad van State zou worden 
uitgesloten. De heer Den Uyl was van 
een andere opvatting. 

Mag ik mijn interpretatie waarvan ik 
oprecht vind dat die de juiste was, nog 
eens als volgt toelichten. Als de heer 
Scholten wel uitgesloten zou zijn, 
waarom zou dan door het oudste lid 
van de Raad van State, voordat men 
met de aanbeveling kwam ex aequo 
de heer Van der Hoeven en de heer 
Veringa, voordat men in het profiel 
met die twee namen kwam, zijn ge-
zegd dat de leden van de Raad van me-
ning waren dat een keuze zou moeten 
worden gemaakt uit de leden, waarbij 
de Raad van State in ruime zin moet 
worden gezien, inbegrepen mr. W. 
Scholten? Wat zou dan de zin van die 
zin zijn geweest? 

Dan zou men, als men alleen, strikt, 
volledig de keuze beperkt had willen 
hebben tot öf de heer Van der Hoeven 
öf de heer Veringa de zinsnede daar-
vóór in het profiel naar mijn overtui-
ging niet hebben opgenomen. 

Dat is en was mijn interpretatie van 
het advies. Degenen die gisteren het 
debat hebben bijgewoond kunnen, nu 
zij het advies zien, naar ook mijn over-
tuiging niettot de conclusie komen dat 
ik onjuist gehandeld heb. Ik weer-
spreek niet het recht van anderen om 
tot een andere interpretatie te komen. 
Natuurlijk niet. Maar het is mijn inter-
pretatie. Ik heb het zo verstaan. Ik heb 
het naar eer en geweten zo in de Ka-
mer gezegd. Ik vind wat over mijn han-
delwijze publiek is geworden heel erg. 
Je moet in de politiek tegen kritiek 
kunnen. Ik kan ook wel tegen een 
stootje, maar het aantasten van mijn 
integriteit vind ik het ergste wat mij in 
de politiek kan overkomen. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel het op prijs dat de 
heer Wiegel hier eigener beweging is 
verschenen om tekst en uitleg te geven 
naar aanleiding van de brief van de 
Raad van State. Ik constateer dat het 
op zich zelf een uniek feit is dat de 
Raad van State in het hier gisteren ge-
sprokene aanleiding ziet om zich in de 
kortste keren te wenden tot de Minister 
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van Binnenlandse Zaken en hem 
schriftelijk over te leggen de tekst van 
het oordeel, gegeven in de vergade-
ring van de Raad op 18 juni. 

De vraag wat de strekking was van 
het advies van de Raad van State heeft 
inderdaad een belangrijke rol gespeeld 
in het debat van gisteren. Zij is ook bui-
tengewoon belangrijk. Immers, als het 
besluit van het kabinet moet worden 
geduid als een duidelijke afwijking van 
dat advies, dan stempelt het daarmee 
de overhaasting die door het kabinet is 
betracht met het nemen van het be-
sluit. Dan komt daarbij het passeren 
van een nadere raadpleging met bij 
voorbeeld fractievoorzitters in een an-
der l ichttestaan. 

Ik kan niet anders dan constateren, 
ook na de door de heer Wiegel gege-
ven toelichting, dat hij gisteren een on-
volledige en niet correcte weergave 
heeft gegeven van het door de Raad 
van State uitgebrachte advies. Ik licht 
dat toe. 

In eerste termijn heeft de heer Wie-
gel, op mijn zeer nadrukkelijke vragen 
daarnaar bij de interpellatie gesteld, 
niet anders gezegd over het door de 
Raad van State uitgebrachte advies 
dan het volgende. 'Uit de schets van 
de Raad van State bleekeen nadrukke-
lijk punt, nl. dat de Raad - ik hecht er-
aan thans deze openbaarheid hier te 
verschaffen, omdat ik van mening ben 
dat het kabinet zeer zuiver heeft gepro-
cedeerd - gaarne een keuze wenste uit 
de leden van de Raad zelve, waaronder 
- zo werd gezegd - wi j ook de heer 
Scholten rekenen.' 

Ik acht de weergave van het advies 
die de heer Wiegel daarmee gaf on-
juist, gelet op het op schrift gestelde 
advies. Het is niet waar dat uit de 
schets van de Raad van State slechts 
één nadrukkelijk punt bleek, namelijk: 
gaarne een keuze uit de leden van de 
Raad zelve. Er werd namelijk iets be-
langrijkers aan toegevoegd, bepalend 
voor de aard van het advies: 

'Daaruit komen voor ons, als een-
stemmig standpunt, twee namen naar 
voren van leden van de Raad, die ge-
schikt worden geacht voor de functie 
van Vice-President. Zij moeten neven-
geschikt worden gelezen en worden in 
alfabetische volgorde genoemd: Mr. J. 
van der Hoeven en Dr. G. H. Veringa.' 

In tweede termijn heb ik bijna wan-
hopig getracht duidelijk te maken dat 
de Minister onvolledig was. Ik kende 
het advies niet maar had van leden van 
de Raad van State vernomen wat de 
leden van de Raad van gevoelen wa-
ren. In tweede termijn zei de heer Wie-
gel: 'de hoofdlijn van de stelling van 
de Raad van State was: wi j wil len 

Raad van State 

gaarne een benoeming uit ons midden 
en daaronder rekenen wi j de heer 
Scholten; de naam van de heer Schol-
ten is in dat verband genoemd'. Wie 
als hoofdlijn van het advies van de 
Raad van State weergeeft: wij wensen 
een lid van de Raad van State, en ver-
volgens zwijgt, geeft het advies onjuist 
weer. De kern van het advies is name-
lijk: 

'Daaruit komen voor ons, als een-
stemmig standpunt, twee namen naar 
voren van leden van de Raad, die ge-
schikt worden geacht....' 

Het is niet verwonderlijk dat de heer 
Abma, na het betoog van de heer Wie-
gel te hebben aangehoord, zei: 

'Met name heeft het mij getroffen 
dat vermeld is dat het advies van de 
Raad van State toch zelf heel duidelijk 
wees in de richting van de heer Schol-
ten.' 

Dat is de indruk die de Minister gis-
teren heeft gewekt. Die indruk is vol-
strekt te goeder trouw weergegeven 
door de heer Abma. Die indruk is ech-
ter in strijd met de feiten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
vraagt wat dan de betekenis is van de 
zin: 

'De leden van de Raad menen dan 
ook, dat een keuze zou moeten worden 
gemaakt uit de leden, waarbij de Raad 
van State in ruime zin moet worden 
gezien, inbegrepen mr. W. Scholten, 
die de Raad niet lang geleden heeft 
verlaten.' Gisteren heb ik al gezegd: de 
Raad van State is niet van gisteren. De 
Raad heeft begrepen dat er in de kring 
van het kabinet of elders plannen wa-
ren ten aanzien van de heer Scholten. 
De Raad van State heeft in zijn overwe-
ging duidelijk wil len maken, dat hij de 
heer Scholten in de beschouwingen 
heeft willen betrekken. Vervolgens 
heeft de Raad als conclusie getrokken: 

'Daaruit komen voor ons, als een-
stemmig standpunt, twee namen naar 
voren van leden van de Raad....' 

Mijnheer de Voorzitter! Ik houd niet 
van nieren proeven. De uitspraak van 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
dat voor hem integriteit in de politiek 
de hoogste waarde is waardeer ik. Ik 
kan echter niet anders dan consta-
teren en concluderen dat de Minister 
Binnenlandse Zaken gisteren het door 
de Raad van State aan hem uitge-
brachte advies onvolledig en onjuist 
aan de Kamer heeft overgebracht. 

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gisteren heb ik op een ge-
geven moment in mijn betoog gezegd: 
'Echter, de voordracht vervolgt: wij ge-
ven binnen dat college voorkeuren aan 
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ex aequo de heren Veringa en Van der 
Hoeven.'. Ik moet nu constateren dat 
die formulering in ieder geval afwijkt 
van het advies van de Raad van State, 
zoals wij het nu voor ons hebben lig-
gen. Ik heb dat wellicht verkeerd be-
grepen uit de woorden van de Minis-
ter, maar ik hecht eraan dat nu vast te 
stellen. 

Ik heb gisteren ook gezegd: 'Immers, 
het is duidelijk dat drie namen parais-
seren in het advies'. Ook daar heb ik de 
plank misgeslagen. Onwetendheid 
over het advies heeft dat veroorzaakt. 
Ik heb mij afgevraagd waar dat in zit. Ik 
heb waarschijnlijk onnauwkeurig ge-
luisterd, al heb ik uiteraard ook hetste-
nogram van de Minister nagelezen. 
Daar zit één punt in - de heer Den Uyl 
heeft het zojuist ook gereleveerd - dat, 
naar ik aanneem, bij mij aanleiding 
heeft gegeven tot misverstand over de 
kleur en het karakter van het advies. De 
Minister zegt namelijk: 'Uit de schets 
van de Raad van State bleek één na-
drukkelijk punt, namelijk dat de Raad 
gaarne een keuze wenste uit de leden 
van de Raad...'. 

Ik heb dat gisteren begrepen als een 
tweeledig advies. In ieder geval moest 
de vice-voorzitter uit de Raad komen, 
inclusief Scholten, en daarmee be-
stond een voorkeur voor, in alfabeti-
sche volgorde of ex aequo, Van der 
Hoeven en Veringa. 

Ter verdediging van de Minister wil 
ik wel aanvoeren - dat lijkt mij correct, 
omdat wij proberen de zaken hier uit te 
spreken - dat die zin uit de mond van 
de Minister vloeit in antwoord op de 
derde vraag van de heer Den Uyl. 
Daarin vroeg de heer Den Uyl: 'Heeft 
bij die gelegenheid de Raad van State 
mr. W. Scholten genoemd als één der 
voor hem in aanmerking komende 
kandidaten voor de opengevallen funk-
tie?' De Minister heeft daar met ja op 
kunnen antwoorden, want zo loopt ook 
het advies. Wij hebben er nu kennis 
van kunnen nemen. 

Na een profielschets vervolgt de 
Raad van State met een advies in twee 
delen: 'De leden van de Raad menen 
dan ook' - dat is de keuze die zij maken 
- 'dat de keuze gemaakt zou moeten 
worden uit de leden, waarbij de Raad 
van State in ruime zin moet worden 
gezien, inbegrepen mr. W. Scholten, 
die de Raad niet lang geleden heeft 
verlaten.'. De Minister had er dus wel 
'ja' op kunnen antwoorden, maar het 
feit dat hij zei 'uit de schets van de 
Raad bleek een nadrukkelijk punt' en 
niet 'bleek als een van de nadrukkelijke 
punten' heeft mij gisteren toch wat op 

het verkeerde been gezet bij mijn inter-
pretatie. Ik wil dat hier graag ruiterlijk 
bekennen. 

Uit de woorden van de Minister heb 
ik bepaald niet de indruk dat hier spra-
ke is van een wijze van presentatie 
waarbij het advies van de Raad van 
State misbruikt is om de eigen verant-
woordelijkheid van de Regering, de 
Kroon, wat te verschuilen achter die 
van de Raad van State. Gisteren is toch 
wel gebleken dat de Raad van State de 
namen Van der Hoeven en Veringa 
zeer nadrukkelijk als hun keus onder 
de aandacht van de Minister hebben 
gebracht. 

Achteraf betreur ik het - ik kan dat 
mijzelf kwalijk nemen - dat ik niet ge-
vraagd heb om eerst dat advies van de 
Raad van State op een stuk papier te 
zien, toen uit het interruptiedebat tus-
sen de heer Den Uyl en Minister Wie-
gel bleek dat er tenminste twijfel 
moest bestaan over de exacte bewoor-
dingen van dat advies. Ik moet in alle 
eerlijkheid vaststellen dat op dat punt 
in het interruptiedebat het gelijk, naar 
mijn gevoel, toch wat meer lag aan de 
kant van de heer Den Uyl. 

Ik wil nog twee opmerkingen maken. 
Ik vind het beter dit even ruiterlijk met 
elkaar uit te spreken. Verder wil ik iets 
stelliger dan ik gisteren al heb gedaan 
herhalen dat ik mij in mijn verantwoor-
delijkheid in die situatie zeer nadrukke-
lijk de benoeming van de heer Veringa 
had kunnen voorstellen. 

Het staat buiten kijf dat gisteren toch 
wel is gebleken dat de Regering hier 
een eigen verantwoordelijkheid heeft 
genomen en dat is volstrekt correct. 
Dat is het hoofdpunt. 

Hoewel ik het betreur dat wij het de-
bat niet hebben kunnen voeren op ba-
sis van het schriftelijk advies, waar-
door kennelijk misverstanden zijn ge-
rezen, is er voor mij geen aanleiding in 
oordelen over de gevolgde procedure 
en de gedachtenwisseling in deze Ka-
mer tot zodanige uitspraken te komen, 
dat het materiële effect van die benoe-
ming, de keuze zelf van de heer Schol-
ten, die waar het zijn persoonlijke kwa-
liteiten betreft vri jwel onomstreden is 
gebleven in dit huis, min of meer ge-
schaad zou kunnen worden. Ik meen 
dat het goed is dat de Minister van Bin-
nenlandse Zaken in zijn afwegingen 
van wat hier werd opgemerkt, ten min-
ste zou willen vaststellen dat ongewild 
enkele leden van deze Kamer, waaron-
der ik zelf, op dat verkeerde been zijn 
gezet. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken volkomen terecht 

stelt dat indien zijn integriteit wordt 
aangetast, daarover moet worden ge-
sproken en het duidelijk moet worden 
aangetoond. De heer Den Uyl stelde 
dat de brief van de Raad van State een 
uniek feit is. Daarbij wil ik wel tegen-
werpen, dat zijn interpellatie over een 
zaak als deze dat in belangrijke mate 
ook is en dat beide zaken met elkaar 
verband houden. De heer Den Uyl stel-
de dat de uitspraak van de heer Wie-
gel, dat de leden van de Raad van Sta-
te gaarne een keuze wensen uit de 
Raad van State, waaronder de heer 
Scholten, in strijd zou zijn met wat in 
deze brief door de Raad van State aan 
de Minister is geadviseerd. 

Deze door de heer Den Uyl herhaal-
de beschuldiging dat het een onjuiste 
weerspreken. Er staat heel duidelijk: 
De leden van de Raad menen dan ook' 
- dat is geen overweging maar een 
'dan ook', dus een conclusie - 'dat een 
keus zou moeten worden gemaakt uit 
de leden, waarbij de Raad van State in 
ruime zin moet worden gezien, inbe-
grepen mr. W. Scholten'. Dat heeft de 
heer Wiegel vrijwel letterlijk herhaald 
op een desbetreffende vraag. Daarmee 
is niet gezegd, dat de Raad van State 
de heer Scholten heeft gekozen maar 
wel dat de Raad meent dat uit die kring 
een keus moet worden gemaakt, en 
dat de heer Scholten dus een potentië-
le kandidaat zou zijn. 

Ik wi l er nog aan toevoegen - het is 
gisteren niet naar voren gekomen 
maar ook ik kende het advies niet - dat 
de Raad van State uitdrukkelijk onder-
scheid heeft gemaakt tussen de taken 
die de vice-president moet vervullen. 
Ten aanzien van de eerstgenoemde 
taak, die van advies op velerlei gebied, 
heeft de Raad gesteld zich van een be-
oordeling te moeten onhouden. De 
Raad van State is alleen wat de lei-
dinggevende taak bij het werk van de 
Raad van State betreft tot zijn nadere 
uitspraken gekomen. Mijn conclusie is 
dat de Minister op volstrekt correcte 
wijze in die fase van het debat heeft 
weergegeven wat hem ter zake is gead-
viseerd en dat ook overigens het ad-
vies wat dat andere deel betreft hem 
voldoende ruimte gaf om niet exact 
een nader door de Raad van State aan-
bevolen keuze tussen de twee te vol-
gen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik zal niet 
ingaan op uw schriftgeleerde acroba-
tie, mijnheer Rietkerk. 

De heer Rietkerk (VVD): Wat bedoelt u 
daarmee? 

De heer Van Thijn (PvdA): Ik vind dat u 
een buitengewoon behendige uitleg 
geeft aan het advies zoals het voor ons 
ligt. 
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De heer Rietkerk (VVD): Ik las het 
voor. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat deed u 
zeer behendig. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik probeer het 
niet uit te leggen maar ik probeer met 
feiten te komen. 

De heer Van Thijn (PvdA): In de aan-
hef van uw betoog zei u dat de brief 
een uniek feit mag zijn maar dat de in-
terpellatie van de heer Den Uyl dat ook 
was en dat er een relatie tussen beide 
was. Wat had u daarmee wil len sugge-
reren? 

De heer Rietkerk (VVD): Ik zou juist 
wil len weten waarom de heer Den Uyl 
begon met te constateren dat dit zo'n 
uniek feit was. Mij dunkt dat beide za-
ken met elkaar verband hebben ge-
houden. Dat heb ik alleen maar wil len 
signaleren. 

De heer Van Thijn (PvdA): U bedoelt 
dus dat de Raad van State heeft gerea-
geerd op het debat dat zich in deze Ka-
mer heeft afgespeeld. Dat is alles wat u 
wilde suggereren? 

De heer Van Thijn (VVD): Jazeker, en 
op het feit dat ook een debat in een 
zaak als deze een uniek feit is. 

D 
De heer Abma(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien had ik weinig re-
den om nog het woord te voeren, om-
dat ik na lezing en herlezing tot de in-
druk ben gekomen, dat ik terecht uit de 
woorden van de Ministervan Binnen-
landse Zaken de indruk had ontvan-
gen, dat de voordracht duidelijk wees 
in de richting van de heer Scholten, 
maar ik ben nu verplicht enkele dingen 
te zeggen, omdat de heer Den Uyl mij 
zo vertrouwensvol heeft uitgenodigd. 

Men kan zich natuurlijk vastbijten in 
de laatste zin, waarin een tweetal 
wordt genoemd in alfabetische volgor-
de. Dat heeft naar mijn indruk de heer 
Den Uyl heel duidelijk gedaan. Uitein-
delijk is de brief veel ruimer dan alleen 
maar een lijstje met een tweetal na-
men. De heer Rietkerk heeft hierop ook 
gedoeld en ik meen dat wi j ervan mo-
gen uitgaan, dat de Raad van State 
heeft verklaard dat de taak van de vice-
president bestaat globaal uit twee de-
len, een adviserende taak en een lei-
dinggevende taak. Vervolgens lezen 
wi j dat de Raad van State alleen maar 
een oordeel uitspreekt over de leiding-
gevende taak, terwijl hij heel duidelijk 
verklaart dat hij zich wat de eerste taak 
betreft van een beoordeling wenst te 
onthouden. Aan wie laat de Raad dit 

dan ter beoordeling over? Waarschijn-
lijk aan de geadresseerde van deze 
brief. 

Indien de Raad van State de heer 
Scholten zo maar even terloops heeft 
opgevoerd en indien de Raad van Sta-
te van oordeel is geweest, dat om 
overigens misschien eerbare en plau-
sibele redenen de heer Scholten vol-
strekt niet in aanmerking kwam, dan is 
het wel een beetje vreemd, wat plage-
rig of tergend, om een sterk woord te 
gebruiken, dat de Raad van State deze 
naam heeft opgevoerd, omdat heel 
wel bekend was wat uiteindelijk de be-
geerte van de heer Scholten was en 
dat hij zich met moeite heeft laten 
overhalen om Minister van Defensie te 
worden. 

Wie ben ik, dat ik de heer Den Uyl 
een les in exegese zou gaan geven, 
hoewel ik in een eerder stadium mij 
daar wel iets in heb bekwaamd? Een 
van de vuistregels van de exegese is, 
dat het een groot gevaar is, als men 
zich vastbijt in de letter van een tekst, 
terwijl men de gehele context buiten 
beschouwing laat. Ik heb reeds gezegd 
dat voor mij de uiteenzetting van de 
Raad van State, dat het gaat om twee 
delen, heel duidelijk heeft wil len uit-
drukken, voor zover het specifiek en al-
leen gaat over die ene provincie van de 
leidinggevende taak, dat hij een twee-
tal heeft. Als de instantie die voor-
draagt de heer Scholten niet wilde la-
ten meedoen, dan was dat tweetal vol-
strekt duidelijk. Als de Regering het he-
le takenpakket wi lde bekijken, dan is 
heel duidelijk de vinger uitgestoken in 
de richting van de heer Scholten. 

D 
De heerTerlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben tot mijn spijt niet in 
staat geweest, de verklaring van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken te ho-
ren. Het stenogram is ook nog niet be-
schikbaar, zodat ik niet kan ingaan op 
zijn woorden hier zojuist uitgesproken. 
Ik wil echter niet nalaten, de Kamer te 
laten weten hoe de fractie van D'66 de 
brief leest die door de leden van de 
Raad van State via de vice-voorzitter 
aan de Minister is gestuurd. 

Het staat natuurlijk vast dat de Raad 
van State de kandidatuur van de heer 
Scholten in ogenschouw heeft geno-
men, zoals wi j lezen op blz. 2. Daar 
kunnen twee redenen voor zijn. De eer-
ste kan zijn dat de leden van de Raad 
van State de heer Scholten een serieu-
ze kandidaat vonden en die kandida-
tuur wensten mee te wegen. Het is ook 
mogelijk dat zij wisten, dat er buiten de 
raad belangstelling was voor zijn kan-
didatuur en dat zij het daarom noodza-

kelijk vonden, de Regering te laten we-
ten dat zij aan hem wel degelijk heb-
ben gedacht en zijn kandidatuur heb-
ben overwogen. 

Uit de eerste zin van blz. 2 van de 
brief kan men afleiden, dat er een alge-
mene profielschets is gegeven inhou-
dende dat alle leden van de Raad van 
State in aanmerking zouden kunnen 
komen, inclusief de heer Scholten, die 
tot voor niet zo lange tijd lid van die 
raad was. Met andere woorden, eigen-
lijk zijn alle leden van de raad de revue 
gepasseerd, ook de heer Scholten, 
maar de heer Scholten is niet aange-
wezen. Dat is de eenduidige conclusie 
van de brief. Dat is ook wat de Raad 
van State de Regering heeft wil len 
meedelen. 

Men is alle leden langs gelopen, in-
clusief de heer Scholten, waar de Re-
gering misschien aan dacht en de 
Raad van State in elk geval aan heeft 
gedacht, maar de heer Scholten is het 
niet geworden. Ik gebruik wat meer 
woorden, maar ik zeg eigenlijk hetzelf-
de als in de brief staat. Nadat men alle 
leden de revue heeft laten passeren, is 
men tot de eenstemmige conclusie ge-
komen dat er twee mensen ex aequo 
in aanmerking komen, namelijk de he-
ren Van der Hoeven en Veringa. Vol-
gens mij is het niet mogelijk, de brief 
anders te lezen dan zó. 

De Regering heeft het advies van de 
Raad van State, dat absoluut niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar is, maar maar 
voor één uitleg, namelijk degene die ik 
nu geef, naar mijn vaste overtuiging 
niet gevolgd. Dat is het recht van de 
Regering. Je kunt daar bezwaar tegen 
hebben en zeggen dat je een andere 
keuze zou hebben gemaakt, maar de 
Regering heeft dat constitutionele 
recht. 

Dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken echter in de Kamer een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven, 
dat wij nu pas uit de brief kunnen aflei-
den hoe het precies is gegaan, consta-
teer ik zonder enige vreugde. Maar er 
is geen andere constatering mogelijk 
dan deze. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen ik hedenochtend de 
ochtendbladen las, dacht ik, om het in 
rond Nederlands te zeggen: ik ben be-
sodemieterd. Toen ik echter in de Ka-
mer arriveerde en de letterlijke tekst 
van de brief van de Raad van State 
las... 

De Voorzitter: Zoudt u wellicht een 
ander woord wil len gebruiken, ook in 
rond Nederlands? 
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De heer Nijhof (DS'70): Ik zal het 
woord vervangen door 'beduveld', dat 
in publikaties een zeer courant woord 
schijnt te zijn. Daaraan zal ik mij dan 
maar houden. 

Toen ik de brief las die ons heden-
morgen werd aangereikt moest ik con-
cluderen dat er niets anders staat dan 
gisteren is gezegd. Ik heb gisteren 
geen moment de indruk gehad dat de 
Raad van State niet twee maar drie 
kandidaten gepresenteerd zou heb-
ben, namelijk de heren Van der Hoe-
ven, Veringa en als derde kandidaat de 
heer Scholten. De enige conclusie die 
ik uit het debat van gisteren heb ge-
trokken is dat de heer Scholten tot de 
kring van potentiële kandidaten moest 
worden gerekend. 

Welnu, die conclusie wordt zwart op 
wit in deze brief bevestigd. Een tweede 
conclusie die uit de brief kan worden 
getrokken is dat de brief enige be-
leidsruimte biedt, omdat de Raad van 
State bij de adviesverstrekking tot be-
noeming één criterium geeft, namelijk 
de leidinggevende taak binnen het col-
lege zelf, maar zich niet uitspreekt over 
het criterium van de adviserende taak. 
Dit betekent dat de benoemende in-
stantie op dit punt enige beleidsruimte 
is gegund. 

Daarbij teken ik aan dat juist ten aan-
zien van het eerste punt gisteren door 
de heer Den Uyl kritiek is geuit, die niet 
op enigerlei wijze wordt bevestigd 
door de Raad van State. Daarover heb 
ik gisteren al gezegd dat er wat dat be-
treft precedenten zijn, omdat de toen-
malig vice-voorzitter, de heer Beel, 
eerst functioneerde in een rompkabi-
net en van daaruit door een benoeming 
in de Raad van State heeft gefunctio-
neerd, zonder dat er tussen het een en 
het ander een directe verbindingslijn 
valt te trekken, waardoor de integriteit 
of het objectief functioneren van de 
heer Beel zou worden aangetast. Ik 
meen dat er geen enkel argument aan-
wezig is om te veronderstellen dat dit 
ten aanzien van de heer Scholten wel 
zo zou zijn. 

Als ik de heer Den Uyl in dit debat 
hoor, meen ik dat er veeleer sprake is 
van inlegkunde dan dat er gelezen 
wordt wat er staat. Het is allemaal een 
storm in een glas water. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Als een bewindsman het 
woord integriteit uitspreekt, slaat hij zo 
ongeveer elke discussie stuk, want je 
mag in Nederland aan alles twijfelen, 
zoals aan het verstand, maar nooit aan 
de integriteit van iemand. Ik zal dat dus 
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ook niet doen. Ik wil alleen vaststellen 
dat, wanneer de heer Lubbers zegt dat 
de heer Wiegel hem op het verkeerde 
been heeft gezegd - of woorden van 
gelijke strekking - dit in voetbaltermen 
betekent dat de heer Wiegel slim en 
handig is geweest, dat hij een trucje 
heeft uitgehaald om de heer Lubbers 
uit zijn spel te brengen, althans hem af 
te brengen van zijn bedoelingen. Op 
een voetbalveld wordt het overigens 
in het algemeen als positief ervaren 
als je iemand op het verkeerde been 
zet. Degene die op het verkeerde been 
wordt gezet, mijnheer Lubbers, is dan 
meestal de slome, de domme. Geluk-
kig hebben wi j hier niet met voetballen 
te maken, maar met beleid en politiek. 

Kan de Ministervan Binnenlandse 
Zaken mij uitleggen wat de staatsrech-
terlijke betekenis is van de term: 'de 
Raad van State in ruime zin'? Als de 
Raad van State als eenstemmig stand-
punt aanvaardt dat ten aanzien van de 
organisatie van de Raad van State 
twee namen naar voren moeten wor-
den gebracht, nadat men de Raad van 
State in strikte zin en de Raad van Sta-
te in ruime zin de revue heeft laten 
passeren, waarna men tot de conclu-
sie komt dat twee personen in alfabeti-
sche volgorde - hetgeen in dit geval 
niet moeilijk was - en nevengeschikt 
moeten worden gelezen; wat kan dan 
nog de reden zijn dat iemand werkelijk 
uit zo'n standpuntbepaling leest dat 
derhalve de heer Scholten ook neven-
geschikt en niet in alfabetische volgor-
de in die rij zou thuishoren? 

Als de heer Lubbers denkt dat in de-
ze Kamer onweersproken is dat de 
heer Scholten de beste en een gekwa-
lificeerde kandidaat zou zijn voor de 
functie van vice-president van de Raad 
van State, wijs ik hem erop dat me-
vrouw Beckers namens mijn fractie 
daar gisteren afdoende afstand van 
heeft genomen. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisteren niet aan de 
discussie deelgenomen, omdat ik 
moet bekennen dat het probleem nog-
al buiten ons handbereik ligt. Op zich-
zelf gunnen wij de heer Den Uyl, wiens 
handbereik langer is, alle recht om 
daar dan wel over te spreken. Nu wij 
een kleine reprise hebben, omdat de 
Minister zo goed is geweest om ons de 
brief van de Raad van State toe te stu-
ren, wil ik een enkel woordje in dit koor 
meezingen. 

Met de heer Terlouw vind ik het 
standpunt van de Raad van State uiter-
mate helder. 

Raad van State 

Er staat, dat ze iedereen hebben na-
gekeken; die zijn allemaal niet ge-
schikt, op twee na, die wel geschikt 
zijn. Dat staat er. En dan zijn ze nog zo 
ver gegaan om nadrukkelijk te zeggen, 
dat ook de heer Scholten niet geschikt 
is. Daarvoor hebben ze zijn naam in 
het geheel meegenomen. Die brief is 
dus glashelder en ik mis zonder twijfel 
in mijn tri-focale bril nog een focus om 
te kunnen zien, wat daarin door de he-
ren Lubbers, Rietkerk en Abma wordt 
gelezen. 

Ik moet hier meteen bij zeggen, dat 
op zichzelf in mijn kring nu niet zoveel 
waarde wordt gehecht aan een advies 
van de Raad van State. Daarvoor is on-
ze invloed in deze kring te gering. Ik wil 
wel zeggen, dat natuurlijk, als de zaak 
op deze wijze wordt gepresenteerd 
door de Raad van State - en dat is het 
geval geweest - de grote vraag recht 
overeind komt, waarom dan de zitten-
de Minister van Defensie wordt be-
noemd. Dat is de vraag die door het 
vriendelijke gebaar van de heer Wiegel 
om ons die brief toe te sturen, weer ko-
lossaal rechtop is komen te staan. Wat 
is het hele bijzondere aan de heer Mi-
nister van Defensie dat maakt, dat hij 
werd aangewezen? Ik denk dat dat bij-
zondere - sprekend als mens over 
mensen - er eigenlijk niet is. 

De Minister van Defensie heeft een 
aantal dingen gedaan. Hij heeft het 
schijventarief ingevoerd, zoals sommi-
gen zich zullen herinneren en hij heeft 
de raketten niet kunnen invoeren, zo-
als de meesten zich zullen herinneren. 
Maar wat blijft er voor ons, als toe-
schouwers, over? Ik zie het niet. Het 
enige dat ik kan zien is dat de heer AI-
beda zoveel invloed heeft, dat de heer 
Wiegel zo langzamerhand de integere 
vice-president van een banenmarkt is 
geworden. De rest is franje. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Bakker is nog teruggeko-
men op de vraag, waarom nu toch de 
heer Scholten is gekozen. Die vraag is 
eerder in de discussie heel duidelijk 
beantwoord door de Minister-Presi-
dent. Ik heb er zelf één zin over gezegd 
- die zin is, naar ik meen, duidelijk ge-
noeg - namelijk dat het kabinet van 
mening was dat hij, juist vanwege zo-
wel de politieke als de bestuurlijke er-
varing van de heer Scholten in de ver-
schillende facetten van zijn loopbaan, 
naar onze mening de beste man voor 
deze functie is. Gezien het feit dat daar 
de wijsheden al over gewisseld zijn in 
eerdere instantie, wil ik op dit moment 
hier niets over zeggen. 
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De heer Waltmans heeft mij - voor-
dat hij kwam tot enig 'voetbaljargon' -
nog een vraag gesteld, namelijk wat 
nu precies de zinssnede betekent: de 
Raad van State in ruime zin. Ik moet 
mij dan ook in een interpretatie bege-
ven, waarvan sommigen misschien 
zullen zeggen dat het niet de juiste in-
terpretatie is. Ik ben van mening, dat 
daar niets anders mee is bedoeld dan 
de algemene formulering van hetgeen 
vervolgens achter de komma staat, na-
melijk inbegrepen mr. W. Scholten. Ik 
hoop dat ik dan niemand anders tekort 
doe, maar ik meen toch, dat deze zin zo 
moet worden uitgelegd. 

Het blijkt gewoon - ik constateer dat 
- dat hetgeen ik heb gezegd in een eer-
dere fase in het debat, verschillend is 
uitgelegd. Het betoog van de heer Lub-
bers geeft dat ook aan. Ik heb in mijn 
standpuntbepaling, in mijn uiteenzet-
t ing zeer nadrukkelijk de stelling in het 
profiel genoemd, dat de leden van de 
Raad van mening zijn dat een keuze 
zou moeten worden gemaakt uit de le-
den inbegrepen de heer Scholten, om-
dat dat facet, anders dan het facet van 
het exquo zetten van de heren Veringa 
en Van der Hoeven - dat was alge-
meen bekend in het debat dat hier 
werd gevoerd - uit het advies tot nu 
toe volstrekt niet in discussie is ge-
weest. 

Dat is ook niet naar voren gekomen. 
Dat facet was naar mijn mening een 
zeer wezenlijk punt. Op dat facet is ook 
uiteindelijk de keuze van het kabinet 
bepaald, naast - maar ik ga daar niet al 
te diep op in - datgene waarnaar de 
heren Abma, Rietkerk en Nijhof heb-
ben geïnformeerd. Dat was de andere 
taak van de vice-president. Daarover 
wordt in de profielschets besproken. 

De heer Abma vroeg aan het wie het 
is, een oordeel te geven over de ande-
re taak dan waarover de Raad van Sta-
te zelf spreekt. Ik neem aan dat dit aan 
niemand anders is dan aan degenen 
die de betrokken kandidaat voordra-
gen. Zij zullen het moeten zijn die de 
andere taakvervulling moeten bezien. 

Gisteren en vandaag is al gebleken 
dat mijn woorden verschillend kunnen 
worden geïnterpreteerd. Ik heb er ui-
teraard geen moeite mee, te zeggen 
dat ik dat betreur wanneer mijn betoog 
daar aanleiding toe heeft gegeven. 
Voor mij is echter het wezenlijke punt 
dat ik het advies van de Raad van State 
naar mijn oordeel niet heb misbruikt. 
De heer Lubbers heeft dat gezegd. Ook 
andere geachte afgevaardigden heb-
ben dat gezegd. 

De heren Den Uyl en Terlouw komen 
echter tot een andere exegese. Zij zei-

den dat de Raad van State de formule-
ring had gekozen dat hij van mening 
was dat een keuze moest worden ge-
maakt uit de leden, inclusief de heer 
Scholten. Dat heeft de Raad van State 
eerst gezegd. Vervolgens is de Raad 
met het tweetal namen gekomen. De 
heren Den Uyl en Terlouw zeiden dat 
het zodanig moest worden uitgelegd, 
dat daarmee de Raad van State aangaf 
dat alle andere leden - ook de heer 
Scholten - ongeschikt waren. Dat is de 
interpretatie van de heer Den Uyl. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat staat ge-
schreven. 

Minister Wiegel: Neen, dat zegt de 
heer Den Uyl. Het is echter volstrekt 
niet waar. Het is een exegese, een in-
terpretatie die ik volstrekt verwerp, als 
zou deze passage zodanig kunnen 
worden uitgelegd dat de heer Scholten 
het predikaat 'ongeschiktheid voor het 
ambt' heeft meegekregen. Uit de 
woorden die ook hier over de geschikt-
heid van de heer Scholten zijn gespro-
ken, blijkt het tegendeel. Het is toch al 
te dwaas, te veronderstellen dat dit de 
achtergrond is van die passage in het 
advies van de Raad van State. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief maakt maar één 
uitleg mogelijk; of de brief moet wor-
den gelezen zoals de heer Wiegel zegt, 
dan betekent dit dat alle leden van de 
Raad van State - inbegrepen mr. W. 
Scholten - geschikt zijn, of de Raad 
van State vindt uitsluitend twee leden 
geschikt voor de functie van vice-pre-
sident. Een andere uitleg is er niet. 

Minister Wiegel: Waar staat dat? 

De heer Rietkerk (VVD): Het woord 
'uitsluitend' staat er niet bi j ! 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dit is de uitleg van de heer Den Uyl 
en de heer Terlouw. Ik wijs die uitleg 
volstrekt af. 

De heer Terlouw (D'66): Wat staat er 
dan? 

Minister Wiegel: Het staat er helemaal 
niet. Er staat volstrekt niet in dat de 
heer Scholten ongeschikt voor het 
ambt is. 

De heer Terlouw (D'66): Dat heb ik niet 
gezegd, hoewel de Minister dit mij ook 
niet in de mond legt. Er staat dat bij 
een algemene profielschets alle leden 
van de Raad van State - inclusief de 
heer Scholten - geschikt zijn. 

Wanneer de Raad van State nader 
kiest - in een vernauwing van het pro-
fiel - dan zijn er twee mensen geschikt 
en die mensen worden met name ge-

noemd. Daar is niet de heer Scholten 
bij. Dat staat er. De Minister kan toch 
lezen?! 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zojuist al naar voren 
gebracht wat mijn mening is over de 
gang van zaken van gisteren. Ik ben er 
blij om dat de Minister daarop is inge-
gaan. Hij heeft gezegd dat het hem 
spijt als er - ondanks zijn wil - een 
misverstand is gerezen. 

Wanneer een raad iemand uit zijn 
midden wil kiezen, is het redelijk dat er 
diverse namen naar voren komen; de 
een is meer voor de ene kandidaat, de 
andere voor een andere. In het advies 
kun je naar mijn mening niet lezen dat 
alle leden van de raad tot de conclusie 
zijn gekomen dat er slechts twee men-
sen geschikt zijn. Men besluit uiteinde-
lijk wel om twee namen van geschikte 
kandidaten naar voren te brengen. 
Daarover is men eenstemmig. 

Minister Wiegel: Ik heb er op dit mo-
ment geen behoefte aan, mij verder 
nog in een discussie over de interpre-
tatie te begeven. Ik heb mijn mening 
over die interpretatie gegeven. 

De heer Bakker (CPN): Die discussie is 
interessant, omdat de heer Lubbers nu 
heeft gezegd wat van de andere kant 
van de Kamer is gezegd, namelijk dat 
twee namen zijn genoemd van men-
sen die voor het ambt geschikt werden 
geacht. 

Minister Wiegel: Men heeft mij niet 
horen zeggen dat ik van mening ben 
dat de heer Van der Hoeven en de heer 
Veringa ongeschikt voor het ambt zijn. 

De heer Bakker (CPN): Zo kunt u mis-
schien stukken maken, maar zo mag u 
stukken die een ander heeft gemaakt, 
niet lezen. 

Minister Wiegel: Het gaat erom dat ik 
de interpretatie weerspreek dat de 
heer Scholten in het advies als onge-
schikt voor het ambt wordt beoor-
deeld. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dit heb ik niet 
gezegd; het is mijn interpretatie niet. 
Die is dat de Raad van State zegt dat 
hij alle leden, inclusief de heer Schol-
ten, voor het ambt heeft gewogen en 
dat hij concludeert dat twee leden ge-
schikt zijn voor de functie van vice-pre-
sident. Dit staat in de brief, niet meer 
en niet minder. Van niemand wordt 
expressis verbis gezegd dat hij onge-
schikt is. Er wordt uitsluitend van twee 
leden gezegd, nadat de heer Scholten 
in de overweging is betrokken, dat de-
ze geschikt worden geacht. Dit is be-
slissend; hierbij moet de Minister het 
laten. 
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Minister Wiegel: Dit is de exegese van 
de heer Den Uyl. 

De heer Den Uyl (PvdA): En van de 
heer Lubbers en ieder normaal mens. 

De Voorzitter: Ik moet de heer Den Uyl 
vragen, deze woorden terug te nemen. 
Impliciet betekenen zij dat de Minister 
een abnormaal mens is. 

Minister Wiegel: Dit is het ergste niet. 
Ik meen dat andere leden van de Ka-
mer - de heer Den Uyl moet aan hen 
meer denken dan aan mij - van me-
ning zijn dat datgene wat ik over deze 
zaak heb gezegd, niet onjuist is. 

Als mijn betoog van gisteren heeft 
geleid tot een verkeerde interpretatie -
deze gedachte is geopperd - betreur ik 
dit. Ik hecht eraan in alle duidelijkheid 
nogmaals te zeggen dat ik ervan over-
tuigd ben dat ik ter zake te goeder 
trouw heb gehandeld. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Zoals reeds is besloten, 
zal hedenavond over de motie worden 
gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Goedkeuring en uitvoering van het 
op 19 juli 1976 te Brussel tot stand ge-
komen Tweede Protocol tot wijziging 
van de Overeenkomst tussen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, het Konink-
rijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg tot unificatie van accijn-
zen (Trb. 1976,137) (14 447); 

Goedkeuring en uitvoering van het 
op 22 september 1978 te Brussel tot 
stand gekomen Derde Protocol tot 
wijziging van de Overeenkomst tus-
sen het Koninkrijk der Nederlanden, 
het Koninkrijk België en het Groother 
togdom Luxemburg tot unificatie van 
accijnzen (15 323). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! U zult hebben begrepen 
dat, als het aan de vaste Commissie 
voor Financiën had gelegen, het niet 
nodig was geweest, deze dag te belas-
ten met behandeling van deze wetsont-
werpen. Wij zijn er echter blij mee dat nu 
eindelijk het moment is genaderd waar-
op de Kamer de kans krijgt, Nederland 
te doen aansluiten bij wat reeds in Bel-
gië en Luxemburg is gebeurd, waar-
door één accijnsgebied in werking kan 
treden. 

Zoals bekend, is dit eigenlijk de 
tweede termijn van de behandeling 
van het wetsontwerp over het Tweede 
Protocol. Deze is indertijd geschorst, 
omdat er nogal wat vraagtekens wa-
ren gerezen over de controle op moge-
lijkheden tot fraude met minerale 
oliën. Wij hebben dinsdag jongstleden 
een openbaar mondeling overleg met 
de Staatssecretaris van Financiën ge-
voerd, die toevallig degene is die in-
dertijd de schorsing van de behande-
ling heeft gevraagd. 

Wij hebben begrepen dat, ook los 
van een verandering van functie, ook 
hernieuwde inzichten hem ertoe heb-
ben gebracht dat een dergelijke schor-
sing nu niet langer meer verantwoord 
zou zijn. Wij hebben gezien dat er in-
derdaad reden is, aan te nemen dat de 
controlemogelijkheden op dit moment 
een zodanige graad van perfectie heb-
ben bereikt dat dit punt niet meer als 
een overwegende belemmering voor 
het aanvaarden van de twee protocol-
len mag gelden. 

Mijn fractie heeft nog een aantal an-
dere bezwaren ingebracht. Eén had 
betrekking op de mogelijkheid, een ei-
gen heffingenbeleid te blijven voeren. 
Ik meen dat ook hierover in het mon-
deling overleg duidelijkheid is geko-
men. 

Er is nog een ander probleem, dat in 
de schriftelijke voorbereiding niet he-
lemaal aan de orde is gekomen en 
waarmee ik ook de Staatssecretaris 
niet wil overvallen; wellicht kan hij 
hierop zelfs schriftelijk reageren. Intus-
sen is mij namelijk gebleken dat prof. 
Reugenbrink in zijn boek 'Aan de 
grens' op de bladzijden 31 en 32 wijst 
op de mogelijkheid, in een geval van 
dringende noodzaak af te wijken van 
de overeengekomen accijnsniveaus 
voor éénderde van het niveau. Welis-
waar moet dit later bij koninklijk be-
sluit worden gesanctioneerd, dat dan 
ter goedkeuring aan de Kamer wordt 
overgelegd. 

Volgens Reugenbrink maakt deze si-
tuatie een aanmerkelijk verschil met 
die in België en Luxemburg, waar een 
toetsing van een dergelijke handeling 
aan de Grondwet geschiedt, terwijl dat 
in Nederland niet geldt omdat in Ne-
derland verdragen boven de Grond-
wet staan. Wat de Kamer ook nog ver-
der over een dergelijke afwijking zou 
zeggen, zelfs al zou zij het koninklijk 
besluit verwerpen, zij kan hierop geen 
invloed uitoefenen. Hoewel de drin-
gende noodzaak aangeeft dat deze 
zaak erg snel zal moeten worden gere-
geld, brengt dit mij ertoe de Regering 
te verzoeken om, gegeven die situatie, 
voordat een dergelijk besluit in het co-

mité wordt genomen het aan de Ka-
mer voor te leggen, waardoor de 
beschikking van het Comité van Minis-
ters alsnog kan worden beïnvloed. 

Ten slotte heb ik een praktische 
vraag, die niet beoogt iets af te doen 
aan de vreugde die wij op dit moment 
voelen bij het feit dat het eindelijk zo 
ver komt dat dit accijnsgebied wordt 
geünificeerd. Wij hebben kunnen lezen 
dat de Belgische regering overweegt, 
onder andere de benzine-accijns bin-
nenkort drastisch te verhogen. Wij zijn 
ook al bij de behandeling van het dek-
kingsplan van het afgelopen jaar, 
waarin Nederland zelf een aantal ac-
cijnsverhogingen voor alcohol, benzi-
ne enzovoorts heeft doorgevoerd ge-
confronteerd met de problematiek van 
het Benelux-accijnsverdrag en met de 
consultaties die daarin over en weer 
dienen plaats te vinden. Heeft de Bel-
gische regering over de nu voorgestel-
de accijnsverhoging de Nederlandse 
en de Luxemburgse regering gecon-
sulteerd, of is dat niet nodig? Kan deze 
verhoging consequenties hebben voor 
de ruimte die Nederland zelf heeft, 
soortgelijke verhogingen door te voe-
ren? Is de Regering van plan, van die 
ruimte gebruik te maken? Hoe ver-
houdt zich dit tot de berichten dat deze 
Regering onder andere aan de BOVAG 
zou hebben beloofd dat gedurende de-
ze regeerperiode geen verdere ver-
zwaring van met name de autolasten 
te verwachten is? 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben slechts weinig 
kanttekeningen te maken. Wij zijn blij 
dat deze slepende affaire tot een af-
sluiting is gekomen. In het verleden 
hebben wij ons steeds uitgesproken 
voor een zo snel mogelijke afhande-
ling van deze protocollen. Intussen is 
wel voldoende ti jd verstreken. Wij 
hebben ons ook van meet af aan 
gesteld achter een regeling die tot ac-
cijns-unificatie zou leiden zonder dat 
daarbij bijkomende voorwaarden zou-
den gelden, zoals de harmonisatie van 
grensformaliteiten van de b.t.w. Wij 
vinden dat men met dir soort techni-
sche zaken met tal van details in inter-
nationaal verband niet al te ver moet 
wil len springen. Deze stap is nu gezet. 

In een mondeling overleg heeft de 
Staatssecretaris ons deze week mede-
gedeeld dat de controle met betrek-
king tot het gebruik bevredigend is ge-
regeld. De fraude is teruggedrongen. 
Wij accepteren dat de controle niet 
voor 100% waterdicht kan zijn. Wel 
dient ervoor te worden gezorgd dat 
een optimale voorziening in deze 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 

Raad van State 
Accijnzen 5779 



Van lersel 
controle geregeld is, óók voor de toe-
komst. Mijn vraag is: Is hierin voorzien? 

Voor mijn fractie blijft ondertussen, 
naar de toekomst toe, een hoofddoel-
stelling van het Benelux- en EEG-intra-
verkeer dat het totaal van grensforma-
liteiten zo gering mogelijk wordt. Het 
belang daarvan neemt niet af. Integen-
deel. Deze accijnsunificatie in het ka-
der van de Benelux past daarin. Inmid-
dels zijn we in de EEG, met het oog op 
harmonisatie en eenmaking op belas-
tinggebied, gekomen tot eenmaking 
van de btw-grondslag. De harmonisa-
tie van de tarieven ligt nog in het zeer 
verre verschiet. Ik zou toch willen vra-
gen: Wordt er verder gewerkt aan een 
beginselbeslissing tot opheffing van 
de btw-formaliteiten aan de binnen-
grenzen, met name in Benelux-ver-
band? Hoe is hiervan de stand van za-
ken? 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de beide 
woordvoerders erkentelijk voor het be • 
lang dat zij hechten aan deze beide af-
sluitende protocollen terfinalisering 
van de accijnsunificatie in de Benelux. 
Het verheugt mij zeer dat het overleg 
dat ik met hen heb gehad in de vaste 
commissie, hen ervan heeft kunnen 
overtuigen dat de controlemaatrege-
len op het ogenblik zodanig zijn, dat 
wij in het vóórkomen van fraude bij 
het gebruik van bepaalde minerale 
oliën geen bezwaar meer hoeven te 
zien voor de ratificatie van dit verdrag 
en deze protocollen. 

Ik vind het wat moeilijk om zo a pri-
ma vista te reageren op hetgeen de 
heerWöltgens naar voren bracht over 
de sanctionering van wijzigingen van 
de accijnzen. Hij heeft gelijk, wanneer 
hij erop wijst dat er een bandbreedte 
is, waarbinnen de regeringen de ac-
cijnzen nog kunnen wijzigen, onafhan-
kelijk van elkaar. Ik moet er dan wel bij 
zeggen dat zij géén nieuwe grensfor-
maliteiten mogen instellen. Dit is de 
zachte dwang die er achter zit, ten-
einde die wijzigingen, die afwijkingen 
van eikaars accijnzen, niet al te ver te 
laten gaan. 

Ik herinner me dat ik bij de behande-
ling van het verdrag zelf een amende-
ment op de goedkeuringswet heb in-
gediend om juist het goedkeurings-
recht van de Kamer zo sterk mogelijk 
te maken. Ik herinner me ook dat daar-
bij erg moeilijke interpretatiekwesties 
boven water kwamen, namelijk inzake 
de vraag wat nu in dit geval de kracht 
van de wet was in verhouding tot de 
kracht van het verdrag. Ik geef echter 

graag gehoor aan de suggestie van de 
heer Wöltgens om daar later nog eens 
op terug te komen. 

De heer Wöltgens heeft gevraagd 
naar plannen die er van Belgische zijde 
zouden bestaan om de accijnzen al-
daar, inclusief de accijns op benzine, 
drastisch te verhogen. Officieel is mij 
daarvan niets bekend. Hetgeen mij ter 
ore is gekomen, geeft mij wel het ver-
trouwen dat de Belgische Regering 
geen stappen zal ondernemen vóórdat 
zij de Nederlandse Regering geconsul-
teerd heeft. 

In antwoord op de laatste vraag van 
de heer Wöltgens kan ik zeggen dat de 
Regering aan geen enkele organisatie 
welke toezegging dan ook gedaan 
heeft. 

De heer Portheine (VVD): Maar wel, al-
thans zeker mijn fractie met mij als 
woordvoerder, dat verhogingen in die 
sector zoveel mogelijk zouden worden 
vermeden. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: De 
heer Portheine heeft geheel gelijk. Wij 
zullen ons wel degelijk alles gelegen 
laten liggen aan wat ons aan wensen 
uit de Kamer op dit onderdeel bereikt 
heeft. Uiteraard zullen wij ons houden 
aan de toezeggingen die wij gedaan 
hebben. 

Ik geef de heer Van lersel gelijk als 
hij zegt dat wij niet te ver ineens moe-
ten springen. Ik ben dat geheel met 
hem eens. Wij zijn in de Benelux bezig 
met een stap-voorstap procedure. Op 
die manier hopen wij het einddoel te 
bereiken. 

Hij vraagt naar voorzieningen inzake 
optimale controle voor de toekomst. 
Wij menen op het ogenblik een goed 
geheel van controlemaatregelen te 
hebben. Voor de toekomst zullen wi j 
daar nog betere juridische bases voor 
zien te vinden en verder zullen wij ui-
teraard trachten het geheel van con-
trolemaatregelen te vervolledigen, zo 
mogelijk zelfs te perfectioneren, met 
name daarbij gebruik makend van een 
gedachte die in het rapport-Van Bijs-
terveld ook is neergelegd, namelijk de 
controle toespitsen op de plaatsen 
waar uit anderen hoofde het vermoe-
den kan bestaan dat daar de fraude-
gevallen meer voorkomen dan elders. 

De heer Van lersel vraagt ten slotte 
nog hoe de stand van zaken is in de 
onderhandelingen met de b.t.w. Wij 
zijn op het ogenblik bezig. Ik kan hier 
en nu geen zeer concrete mededelin-
gen doen. Als de heer Van lersel dat 
wenst, zal ik daarover graag later 
schriftelijke mededelingen verstrek-
ken. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De wetsontwerpen worden, telkens na 
goedkeuring van de onderdelen, zon-
der stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Aan de orde zou thans 
zijn de behandeling van de brief van de 
Minister van Buitenlandse Zaken over 
een eventueel olie-embargo jegens 
Zuid-Afrika (15 800-V, nr. 118). lkcon-
stateer echter, dat de Minister van Bui-
tenlandse Zaken nog niet aanwezig is. 
Daarom stel ik nu eerst het volgende 
onderwerp aan de orde. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief van de Minister van Binnenland-
se Zaken over de salarisstructuur van 
de ambtelijke, politieke en semi-politie-
ketop(16193,nr. 16). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met bijzonder grote 
belangstelling de brief van de Minister 
van Binnenlandse Zaken over de top-
salarissen gelezen, mede gezien onze 
houding bij de stemming over de mo-
tie-Van Rooijen. Wij vinden dat aan de-
ze zaak iets moet gebeuren, te meer 
omdat de Regering indertijd zelf heeft 
aangekondigd, initiatieven te ontplooi-
en op dit terrein. De Ministervan Bin-
nenlandse Zaken heeft dit ook met zo-
veel woorden in zijn brief naar voren 
gebracht. 

De Minister zegt dat de Regering 
geen maatregelen kan nemen voor 1 
januari aanstaande, doordat nogal wat 
overleg moet plaatsvinden. Het kabi-
net heeft met tal van groepen te ma-
ken, waarmee het afzonderlijk in over-
leg moet treden. Wij hebben daarvoor 
begrip. Wij dringen er evenwel op aan, 
deze zaak zo snel mogelijk te regelen. 
Wij verzoeken de Minister met klem, 
wettelijke regelingen zo snel mogelijk 
tot stand te brengen nadat het overleg 
met betrokkenen is gevoerd. Die voor-
stellen moeten de Kamer zo spoedig 
mogelijk na afronding van het overleg 
bereiken. Wat ons betreft gebeurt het 
zo snel mogelijk na het reces, opdat de 
Kamer spoedig haar oordeel over die 
voorstellen kan geven en de maatrege-
len voor 1 januari van kracht kunnen 
worden. Wij verzoeken de Minister het 
overleg in die richting te voeren. 
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De heer Van den Anker (PvdA) wordt onderbroken door de heer Weijers (CDA) tijdens het debat over de topsalarissen 

D 
De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Vijftien maanden 
geleden gaf het kabinet blijk van het 
voornemen iets te doen aan de te hoge 
en te rommelig gestructureerde amb-
telijke en politieke topsalarissen. In die 
vijftien maanden is van alles gebeurd. 
Voor die tijd was trouwens ook al het 
nodige gebeurd. Toen ik de Minister 
van Binnenlandse Zaken drie weken 
geleden mocht interpelleren over deze 
zaak heb ik hem er bij voorbeeld op ge-
wezen, dat onze fractie ook in de vori-
ge regeringsperiode reeds herhaalde-
lijk heeft gepleit voor betere onderlin-
ge verhoudingen tussen de salarissen 
van hoogbetaalde ambtenaren en poli-
tici en voor het maken van een begin 
met verkleining van verschillen tussen 
de hoogste en de laagste inkomens bij 
de overheid. 

De heer Evenhuis (VVD): De heer Van 
den Anker is er zich wel van bewust 
dat toen niks gerealiseerd is en zelfs 
geen beleidsvoornemens op dat punt 
kenbaar zijn gemaakt? 

De heer Van den Anker (PvdA): Dat 
stukje debat hoeven wij op het ogen-
blik niet te herhalen. Ik gebruik deze 
tekst uitsluitend om nog eens te onder-
strepen dat de zaak niet nieuw is. De 
heer Evenhuis zal het daarmee eens 
zijn. 

De heer Evenhuis (VVD): Zelfs sterker, 
ik denk dat de zaak in een vorige perio-
de niet onderkend is. Het is deze Minis-
ter van Binnenlandse Zaken geweest 
die al bij het aantreden van dit kabinet 
heeft geconstateerd dat er wanorde in 
zat en dat er wat aan moest gebeuren. 
Dat is in de vorige periode niet onder-
kend. Het heeft wel degelijk zin dat wi j 
ons daarvan goed bewust zijn. 

De heer Van den Anker (PvdA): Ik blijf 
bij mi jn conclusie. Voor de rest zal de 
heer Evenhuis uit mijn betoog wel 
merken hoe ik over de overige onder-
delen van deze problematiek denk. 

De zaak is dus beslist niet nieuw, zij 
komt alleen in een steeds schriller licht 
te staan nu de Regering wel in korte 
tijd allerlei maatregelen treft of voor-

bereidt die mensen met lage salaris-
sen of trekkers van sociale uitkeringen 
treffen. 

De bezuinigingsoperaties versterken 
alleen maar de noodzaak om snel een 
duidelijke maatregel ten aanzien van 
de topsalarissen te treffen. Nieuw is 
die noodzaak allerminst. Er is de laat-
ste vijftien maanden van alles ge-
beurd. De Minister heeft herhaaldelijk 
breed uitgemeten hoe moeilijk het 
voorbereiden van maatregelen is, hoe 
chaotisch hij de bestaande situatie van 
de topsalarissen wel vindt, hoeveel 
overleg er wel moest worden gevoerd 
en welke adviezen hij allemaal eerst 
moest hebben. De Minister maakte 
daarbij duidelijk de indruk dat hij zo-
veel ti jd nodig had om met alle betrok-
kenen uitvoerig hun salaris te bespre-
ken dat het wel leek alsof hij ze een 
voor een wenste te raadplegen. 

De Kamer heeft zich ook niet onbe-
tuigd gelaten. Bij de begrotingsbehan-
deling werd de Minister aangespoord. 
Later kwam er een motie-Weijers om 
per 1 juli maatregelen effectief te laten 
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Van den Anker D u 
zijn. Toen de Minister daarop niet t i jdig 
reageerde heb ik geïnterpelleerd. Om 
wat kleinzielige redenen steunde het 
CDA toen mijn motie niet, maar diende 
prompt daarna een daarop sterk lijken-
de motie-Van Rooijen in. 

Nu is er dan de brief van de Minister 
waaruit blijkt dat ook deze motie niet 
wordt uitgevoerd. In die brief wordt 
met trots vermeld dat het deze Minis-
ter, respectievelijk dit kabinet - de heer 
Evenhuis hoort dat ik daaraan niet 
voorbijga - is geweest, onder wiens 
verantwoordelijkheid het besluit is ge-
nomen de zaak metterdaad aan te vat-
ten. Vijftien maanden later is die daad 
nog niet gesteld. 

In de brief worden verder wat eer-
dere verhalen opnieuw geleverd, over 
Bestek-kortingen, over hoe de plannen 
eruit zien, over welke regelingen er in 
het geding zijn, over het veel ti jd vra-
gende overleg, over de advisering 
door de formatiecommissie. Denk niet 
dat de Minister niets gedaan heeft. Hij 
heeft zich op de inhoud van het advies 
van de formatiecommissie beraden. 

Voorts heeft de Minister het in zijn 
brief vooral over wat hij van plan is te 
gaan doen. Concrete maatregelen zijn 
er nog niet. 

Onze fractie betreurt het uitermate 
dat de Regering deze situatie heeft la-
ten ontstaan. Des te meer betreuren 
wi j dat in het licht van wat deze zelfde 
Regering - de Regering spreekt toch 
met één mond, zo is mij herhaaldelijk 
verzekerd - ten aanzien van andere in-
komenstrekkers, trekkers van sociale 
uitkeringen, wel heeft gedaan en wel 
steeds op zeer korte termijn meende te 
moeten doen. 

Ik denk dat de Minister de ti jdrovend-
heid van het overleg overdrijft. Hij 
noemt in zijn brief bij voorbeeld de 
noodzaak om in het centraal georgani-
seerd overleg over deze zaken te spre-
ken, terwijl hij kan weten dat detaak-
stelling van het centraal georganiseerd 
overleg gaat tot en met schaal 152 en 
dat deze zaken daar dus niet bespro-
ken hoeven te worden. De zaak is ove-
rigens in datzelfde centraal georgani-
seerd overleg ook nooit eerder aan de 
orde geweest. 

Het is duidelijk dat wi j uitermate be-
treuren dat deze situatie is ontstaan 
door het uitblijven van maatregelen. 
Het is duidelijk dat wi j een aantal wen-
sen hebben om de nadelige gevolgen, 
die voor een deel onafwendbaar zijn, 
in ieder geval zo veel mogelijk te be-
perken. Ik zal echter eerst het ant-
woord van de Minister afwachten, 
voordat ik in tweede instantie wat ge-
detailleerder daarop inga. 

De heer Weijers(CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Onze fractie stelt een korte 
gedachtenwisseling met de Minister 
over de topsalarissen op prijs. Wij heb-
ben een en andermaal aandacht ge-
vraagd voor die aangelegenheid. Ge-
lukkig is de zaak in een stroomversnel-
ling terechtgekomen, wat mede te 
danken is aan het beleid van de Minis-
ter. Dat waarderen wi j . Hij heeft de 
zaak op de rails gezet en wi l terecht de 
wildgroei in de salarissen afkappen 
door een geleidelijke verlaging waar 
nodig. Ook de bevriezingsgedachte, zo 
heb ik gelezen, is in dat licht verlaten. 

Door ons wordt het zeer betreurd dat 
een daadwerkelijke verlaging op 1 juli 
niet kan ingaan. Dat onderdeel waar-
deren wij dus niet zo. 

Ons houdt nu de vraag bezig, of 
vooruit lopend op de definitieve rege-
ling een voorlopige maatregel kan 
worden getroffen dan wel een eerdere 
invoering mogelijk is dan op de in de 
brief aangeduide datum van 1 januari 
a.s. Daarmee geef ik niet aan dat wij op 
voorhand met de voorgenomen rege-
ling geheel instemmen. Ik neem aan 
dat dit in een gedachtenwisseling na 
het reces wel zal kunnen worden uitge-
werkt. 

De in de brief genoemde vijfjarige 
periode roept bij ons vragen op, zeker 
vergeleken met het voorgenomen be-
leid inzake de vrije beroepsbeoefena-
ren. Enige relatie daarmee is toch te 
trekken. Wij zullen echter over de rege-
ling als zodanig nog wel met elkaar 
van gedachten wisselen. 

Wij hebben in de motie gevraagd in-
voering op 1 juli of daaromtrent dan 
wel het treffen van een voorlopige 
maatregel. De Minister geeft met een 
keur van argumenten aan dat beide za-
ken op 1 juli niet mogelijk zijn. Dat 
weerhoudt ons er niet van erop door te 
gaan. Wij gaan er namelijk vanuit dat 
op 1 juli een stap zou kunnen plaatsvin-
den. Dat zou kunnen inhouden dat een 
voorlopige maatregel wordt genomen, 
zodra die wetstechnisch mogelijk is, 
die dan wordt gesteld in plaats van de 
stap per 1 juli om vervolgens de stap 
per 1 januari gewoon te laten volgen. 
Dat zou mogelijk moeten zijn. Men kan 
het ook andersom benaderen en aan 
de Minister vragen of een versnelling 
van de definitieve regeling niet tot de 
mogelijkheden behoort, zodat wi j in 
hetzelfde licht op datum X een eerste 
stap doen overeenkomstig het plan 
van 1 juli en dan alsnog per 1 januari 
de tweede stap te laten doen. Ik ben 
nieuwsgierig of de Minister in deze ge-
dachtengang kan treden. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Graag wil ik ingaan op wat door de 
heren Evenhuis, Van den Anker en Wij-
ers is gezegd naar aanleiding van 
mijn brief van 25 juni. De heer Even-
huis heeft gezegd dat door mij het in 
structuur brengen van de nogal chaoti-
sche indeling van de verschillende sa-
larissen van wat topfunctionarissen 
heten is aangevat. 

De heer Evenhuis zei in een interrup-
tiediscussie met de heer Van den An-
ker, toen de heer Van den Anker stelde 
dat ook tijdens de vorige kabinetsperi-
ode zijn groep daarop heeft aange-
drongen, dat althans in die vorige peri-
ode ter zake geen maatregelen zijn ge-
trokken, een constatering die ik niet 
weerspreek. 

Van de kant van de fractie van de 
PvdA is - op het ogenblik wat serener 
dan een tijdje terug tijdens de interpel-
latie ter zake - min of meer gevraagd, 
of het geen talmen is wat ik doe. Het 
lijkt wel, zei de heer Van den Anker, 
alsof de Minister van Binnenlandse Za-
ken de topfunctionarissen een voor 
een spreekt. Dat is natuurlijk niet het 
geval. Er zijn aparte gesprekken ge-
weest met de vice-president van de 
Raad van State. 

De heer Van Thijn (PvdA): Kunnen wij 
daar een verslag van krijgen? 

Minister Wiegel: Dat leidt misschien 
ook weer tot verschil in interpretatie. 
Met de burgemeesters van de grootste 
steden, met het Georganiseerd Over-
leg burgemeesters, met de Commissa-
rissen des Konings en door de colle-
gae van Justitie, van Buitenlandse Za-
ken en anderen is ook overleg ge-
voerd. Het gaat om tal van verschillen-
de groepen. Vandaar dat er verschil-
lende overlegsituaties zijn geweest. 

Ik wi l ook vanmiddag weerspreken 
de indruk - in het debat van vandaag is 
die indruk niet zo sterk gewekt, hoewel 
wel in een zinsnede van de heer Van 
den Anker, maar daarvóór wel uitge-
breid - als zou de Regering van alles 
doen in verband met de mensen met 
de laagste inkomens, van alles, neem 
ik aan, om die inkomens nog verderte 
verslechteren en dat er niets gebeurt 
ten opzichte van de ambtenaren en po-
litieke functionarissen aan de boven-
kant van de streep wat hun inkomens-
ontwikkeling betreft. Dat is pertinent 
niet waar. Naast de algemene inko-
mensontwikkeling, die natuurlijk ook 
gezien de trendmethodiek een gevolg 
heeft voor het inkomen van de top-
ambtenaren, is er in het kader van 
Bestek '81 een gedifferentieerde kor-
ting op de ambtenarensalarissen aan-
gebracht. Van de hoger betaalde 
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Wiegel 

ambtenaren werd meer gevraagd dan 
van de lagere. Er is een eenmalige af-
topping geweest. Dit complex van 
maatregelen leidt ertoe, dat op 1 juli 
aanstaande de hoogste ambtelijke sa-
larissen nominaal zullen worden ver-
laagd. Dat is in de jongste geschie-
denis nooit vertoond. 

Als ik kijk naar het reële bedrag, dat 
de desbetreffende functionarissen in 
handen krijgen, dan blijkt dat zij er in 
het huidige systeem in koopkracht al 
3% in 1980 op achteruitgaan. Kortom, 
de indruk die wordt gewekt, als zou-
den door het beleid van dit kabinet de 
mensen in ambtelijke en politieke 
dienst met de topsalarissen buiten 
schot blijven, is pertinent niet juist. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Weijers heeft gezegd dat de totstand-
koming van de structurering van de 
desbetreffende salarissen in een 
stroomversnelling terecht is gekomen. 
Hij heeft mij daarvoor dank gebracht. 
Ik wil er van mijn kant geen enkele 
twijfel over laten bestaan, dat verschil-
lende interventies in de Kamer - de ge-
achte afgevaardigde de heer Weijers is 
wat dat betreft buitengewoon actief 
geweest - er ook mij toe hebben ge-
bracht om inventief in deze zaak, wat ik 
altijd probeer, zo goed mogelijk aan de 
wens van de Kamer te voldoen. 

Hoe is thans de stand van zaken? Ik 
heb mijn standpunt bepaald ten aan-
zien van het advies van de formatie-
commissie, een advies dat ik moest 
vragen, omdat de verschillende ge-
dachten die over mijn oorspronkelijke 
plannen waren geuit op tal van punten 
uiteenliepen. 

Dat advies leidt tot een zestal wijzi-
gingen ten opzichte van de oorspron-
kelijke structuur. Dat standpunt heb ik 
bepaald. Het komt op 1 juli in een van 
de onderraden van de Ministerraad 
aan de orde. Wanneer de RRD die 
plannen zal hebben geaccepteerd, 
gaat het overleg verder. Ik zeg de Ka-
mer toe dat ik in dat overleg zal zeg-
gen, dat ik het op prijs zou stellen in-
dien dat overleg zo spoedig mogelijk 
kon worden afgerond. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Evenhuis heeft daarom ook gevraagd. 
Hij heeft gevraagd of het mogelijk is, 
de wettelijke regelingen op een zoda-
nig tijdstip te wijzigen, dat de nieuw te 
ontwerpen structuur snel ingang kan 
vinden. Voor een aantal functionaris-
sen ligt het salaris immers in de wet 
verankerd. De heer Weijers heeft ook 
gevraagd of dat kan. Tevens heeft hij 
als optie een mogelijke voorlopige 
maatregel genoemd. 

Ik heb in mijn brief van 25 juni al ge-
zegd, dat ik niet zie hoe een voorlopige 
maatregel sneller zou kunnen worden 
getroffen dan de structurering in haar 
totaliteit zou kunnen plaatsvinden. 
Ook voor een voorlopige maatregel is 
op een aantal punten nieuwe wetge-
ving of een algemene maatregel van 
bestuur nodig. 

Wil ik optimaal uitvoering geven aan 
het gevoelen in de Kamer, dan kan ik 
het beste de procedure kiezen ervoor 
zorg te dragen dat mijn conclusies uit 
het overleg op een zodanig tijdstip 
worden geformuleerd, dat de Kamer 
mijn plan in afgeronde vorm kan zien. 
Ik wil ernaar streven - ik kan die toe-
zegging wel doen- dat het plan voor 
Prinsjesdag hier is. Voorts zeg ik toe 
technische voorbereidingen voor de 
nodige wetswijzigingen te zullen tref-
fen. Dit kan best qua tijd parallel lopen 
met het overleg. Ik ben natuurlijk wel 
afhankelijk van adviezen van bij voor-
beeld de Raad van State, maar als men 
bij de Raad van State de technische 
mogelijkheden heeft en men weet hoe 
deze aangelegenheid leeft, zal men 
wel bereid zijn snel advies uit te bren-
gen. Het is dan dus mogelijk dat de 
nieuwe wetgevende voorstellen hier 
op een zodanig tijdstip zijn, dat wan-
neer de volksvertegenwoordiging ver-
volgens de voorstellen snel behandelt, 
zij eerder dan 1 januari 1981 in het 
Staatsblad kunnen staan. Ik wil mij ook 
weer niet vastbinden aan een datum, 
want dan word ik daar weer aan opge-
hangen. Ik denk dat het technisch niet 
eenvoudig is, maar ik wil graag toe-
zeggen dat de structuur en de algeme-
ne maatregelen van bestuur, de nieu-
we wetgeving die daaraan is vatge-
knoopt, op een zodanig tijdstip bij de 
volksvertegenwoordiging zullen zijn, 
dat de invoering eerder kan plaatsvin-
den. Ik wil mijn best daarvoor doen. 
Als de heer Van den Anker dan zegt 
dat de motie-Van Rooijen niet wordt 
uitgevoerd, bestrijd ik dit in die zin, dat 
ik inderdaad heb beargumenteerd dat 
de zaak onmogelijk voor 1 juli te rege-
len is, maar tegelijkertijd ben iktot ver-
dere aanpassingen gekomen dan ik 
oorspronkelijk van plan was. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij telkenjare opge-
vallen dat op Prinsjesdag het een en 
ander aan papier op de Kamer afkomt. 

Minister Wiegel: Dat is gebruikelijk. 

De heer Weijers (CDA): Ik zou het op 
prijs stellen als de Minister kans zag de 
stukken enige tijd voor Prinsjesdag toe 
te sturen. Anders vrees ik dat zij in de 
papierwinkel verzinken. 

Minister Wiegel: Ik zal mijn best doen 
om ervoor te zorgen dat in ieder geval 
de heer Weijers tijdig dit papier kan 
ontdekken. Ik weet niet of het een 
week of tien dagen eerder zal kunnen 
zijn, maar ik zal alles op alles zetten. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik het goed begrijp, is 
de kou uit de lucht en zijn de misver-
standen in belangrijke mate weggeno-
men - voor zover ze bestonden - door 
het antwoord dat de Minister hier heeft 
gegeven. De Minister treedt zo snel 
mogelijk in overleg met betrokkenen. 
Hij neemt daartoe zelf het initiatief. Hij 
streeft naar afronding van het overleg 
op zo kort mogelijke termijn, ten einde 
de maatregel zo snel mogelijk na het 
reces en voor prinsjesdag bij de Kamer 
te hebben. De Kamer kan dan zelf een 
procedure kiezen om de zaak zo snel 
mogelijk tot een goed einde te bren-
gen. Ik ben de Minister dankbaar voor 
die toezegging. Wij kunnen dan bezien 
of de maatregel op 1 oktober, 1 no-
vember, of 1 december moet ingaan. 
Wij hebben er waardering voor dat de 
Minister hierthans haast mee wil ma-
ken. Misschien kan hij de Handelingen 
ter informatie aan de leden van de 
Raad van State zenden, aangezien de 
correspondentie toch wat wordt geïn-
tensiveerd. 

Ik heb bezwaar tegen de benadering 
van de heer Van den Anker, die sprak 
over koppeling met min imum inko-
mens en dergelijke. Het gaat in feite 
om een volstrekt andere zaak. De Mi-
nister heeft terecht gewezen op de ef-
fecten van de aftopping die ook door-
werken in de komende jaren. De stap-
jes van 0,3 en 0,7% zijn de kortingen in 
het kader van de algehele bezuinigin-
gen, maar hierbij gaat het om andere 
maatregelen die de topinkomens moe-
ten herstructureren en in een andere 
orde plaatsen. 

D 
De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Natuurlijk gaat het 
om een volstrekt andere zaak, zoals de 
heer Evenhuis in het slot van zijn be-
toog opmerkte. Het is duidelijk dat die 
hele bestektoestand hier maar in be-
perkte mate mee te maken heeft. De 
noodzaak om iets te doen is ouder en 
van een andere aard. In dezelfde perio-
de worden echter zaken die betrekking 
hebben op salarissen, ook als ze een 
verschillende achtergrond hebben, 
toch in een bepaalde vergelijking ge-
trokken. De zeer ongelijke behandeling 
die mensen met zeer verschillende in-
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Evenhuis 

komens ondergaan, maakt in feite een 
uitermate vervelende indruk. 

De heer Evenhuis (VVD): Ten aanzien 
van de inkomens waarop u nu doelt, 
heeft een volstrekt gelijke behandeling 
plaatsgevonden. Wettelijk is het gere-
geld, dat voor de ambtenaren en de top-
inkomens de regeling van 0,3 en 
0,7% gold. Hetzelfde geldt voor de af-
topping. Die gold zelfs voor de catego-
rie boven de f 45.000. U geeft een vol-
strekt verkeerde voorstelling van za-
ken. Het gaat hier om extra nieuwe 
maatregelen en om een herordening 
van die salarissen. Het is aanvullend 
op wat voor iedereen in het land is ge-
beurd. Dat is de juiste voorstelling van 
zaken en die moet u geven! 

De heer Van den Anker (PvdA): Bent u 
het ermee eens dat er iets nogal ingrij-
pends met de topsalarissen moet ge-
beuren? 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden, 
geen onderlinge discussie te voeren. 
De heer Van den Anker kan wel ant-
woorden op de interruptie, maar geen 
wedervraag stellen. 

De heer Van den Anker (PvdA): Als ik 
mag aannemen dat de heer Evenhuis 
het eens is - getuige ook het stemge-
drag van zijn fractie ten aanzien van de 
motie-Van Rooijen - met de opinie dat 
er dringend iets moet gebeuren met de 
topsalarissen, dan moet ik constateren 
dat er een aantal zaken aan salarissen 
zijn te doen en nog moeten worden ge-
daan. Deze zaak hobbelt er achteraan 
en krijgt van de Regering in verhou-
ding veel en veel meer tijd toegeme-
ten. Die andere zaken gaan snel en 
vierkant. 

Wanneer het overleg niet oplevert 
wat de Regering wi l , dan gaat men aan 
het overleg verder voorbij en dan wor-
den er beslissingen genomen. Hier 
wordt lang en breed uitgemeten en 
een hele procedure op touw gezet en 
nog steeds zijn wij in het stadium, dat 
de Minister in hoofdzaak bezig is, zijn 
voornemens aan ons mede te delen. 

Ik heb nooit onder stoelen of banken 
gestoken, dat wi j ook niet volstrekt te-
vreden waren over de activiteit die de 
voorganger van deze Minister aan dit 
onderwerp heeft besteed. Daar is men 
nu in dit debat weer op teruggekomen. 
Ik wil daar dan ook nog aan toevoegen 
dat dit voor de huidige Minister be-
paald geen excuus meer kan zijn. Ik 
heb dit in een eerder stadium al heel 
duidelijk gemaakt. Hij zit nu tweeën-
halfjaar op die stoel en hij had in die 
tweeënhalf jaar heel wat meer kunnen 
doen - en heel wat eerder - dan hij 
Heeft gedaan. 

Ik meen dat ik mijn betoog in tweede 
termijn heel kort in twee onderdelen 
moet splitsen. Ik moet terugkijken naar 
hetgeen er tot nu toe is gebeurd of 
juist niet is gebeurd. Ik moet nogmaals 
constateren dat de houding van de Re-
gering ons bepaald niet bevalt, om het 
maar heel zacht uit te drukken. Ik heb 
dan ook de eer, u daarover een motie 
te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van den 
Anker en Van Thijn wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de Kamer her-
haaldelijk en dringend is gevraagd om 
maatregelen ten aanzien van de hoogte 
en de structuur van de ambtelijke en 
politieke topsalarissen; 

overwegende, dat in de motie-Weijers 
c.s. (15 899, nr. 38) de Ministervan Bin-
nenlandse Zaken werd verzocht, con-
crete vooorstelllen te doen en ernaar 
te streven, dat die per 1 juli 1980 tot ef-
fecten zouden leiden; 

overwegende, dat in de motie-Van 
Rooijen c.s. (16 193, nr. 11) de Regering 
dringend werd uigenodigd, het voor-
genomen beleid op 1 juli of daarom-
trent in te voeren dan wel op 1 juli een 
voorlopige maatregel in het licht van 
de voorgenomen regeling te nemen; 

constaterende, dat 15 maanden na de 
aankondiging van haar voornemen, 
de te hoge topsalarissen te herstructu-
reren, de Regering er nog steeds niet 
in is geslaagd passende maatregelen 
te nemen en zelfs nog geen voorstel-
len aan de Kamer heeft voorgelegd; 

constaterende, dat de trage ontwikke-
ling van enig beleid ter zake in flagran-
te tegenstelling staat tot de snelheid 
waarmee de Regering andere maatre-
gelen op het gebied van de inkomens 
heeft genomen of aanhangig heeft ge-
maakt, zoals de loonmaatregel en 
voorstellen met betrekking tot de soci-
ale uitkeringen; 

betreurt de houding van de Regering 
ten zeerste, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17(16 193). 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Mij rest nog te kij-
ken naar de nu komende periode, in de 

hoop dat het een heel korte periode 
kan zijn. Ik zou graag van de Minister in 
zijn antwoord in tweede termijn pre-
cies willen vernemen, welk overleg hij 
nu nog denkt te moeten voeren. Te-
vens wil ik antwoord hebben op de 
vraag, of hij het niet zelf is die bepaalt, 
welk overleg nog gevoerd moet wor-
den. Geeft hem dat eigenlijk niet veel 
minder gelegenheid om zich achter 
overleg te verschuilen, dan hij in feite 
doet? 

Overigens zou ik een aantal zeer 
concrete uitspraken van de Kamer op 
prijs stellen, die ik heb samengevat in 
een tweede motie die ik u hierbij over-
handig. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van den 
Anker en Van Thijn wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de trage ont-
wikkeling door de Regering van enig 
beleid ten aanzien van de hoogte en de 
structuur van de ambtelijke en politie-
ke topsalarissen aan de uitdrukkelijke 
en herhaaldelijk naar voren gebrachte 
opvattingen van de Kamer niet is tege-
moet gekomen; 

overwegende, dat hierdoor tevens een 
feitelijk zeer ongelijke manier van be-
handelen van genieters van topsalaris-
sen enerzijds en andere loontrekken-
den en ontvangers van sociale uitke-
ringen anderzijds tot stand is geko-
men; 

spreekt als haar oordeel uit: 
1. dat de Regering thans onverwij ld 

alle salarissen van ambtenaren en poli-
tici, die hoger zijn dan het maximum 
van schaal 154, dient te bevriezen per 1 
juli 1980, onder handhaving van de zo-
genaamde Bestek-kortingen daarop; 

2. dat de Regering thans een beleid 
dient te voeren, waardoor per 1 okto-
ber 1980 en niet pas per 1 januari 1981 
definitief met de in de brief van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken d.d. 25 
juni 1980 versnelde afbouw wordt be-
gonnen; 

3. dat per 1 juli 1980 reeds dientte 
worden gestart met de nieuwe salaris-
bedragen voor nieuw in dienst tre-
dende dan wel door bevordering 
nieuw optredende topfunctionarissen; 

4. dat de Regering zo ti jdig alle be-
nodigde wetsontwerpen dient in te die-
nen en alle benodigde uitvoeringsbe-
sluiten gereed dient te maken, dat de 
definitieve regeling per 1 oktober 1980 
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Voorzitter 

op geen enkele wijze wordt belem-
merd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18(16 193). 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de heer Van den An-
ker, voordat hij de katheder verlaat, 
nog een feitelijke vraag stellen in ver-
band met zijn motie. 

Wanneer ik één onderdeel goed be-
grijp, dan zegt hij dat op 1 juli de sala-
rissen bevroren zouden moeten wor-
den. Betekent dit, dat dan de trendkor-
ting niet kan worden toegepast? . 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik zal de heer Van den Anker even 
bijlichten. Wanneer datgene geschiedt 
wat in de motie wordt gevraagd, bete-
kent het dat ik voor een aantal groepen 
een extra salarisverhoging per 1 juli zal 
moeten laten doorgaan die bij het oor-
spronkelijke beleid niet behoeft te wor-
den uitgekeerd. Dat is dus een zeer in-
teressante gedachte van de geachte af-
gevaardigde. 

De heer Van den Anker (PvdA): Het zal 
zowel de heer Weijers als de Minister 
duidelijk zijn dat hiermee de bedoeling 
van mijn motie niet geheel precies 
wordt weergegeven. Ik ben uiteraard 
geheel bereid adviezen af te wachten, 
wanneer de geest van de motie beter 
tot uitdrukking wordt gebracht door 
een wijziging in de tekst. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Begin september ontvan-
gen wij 'het plan' en de daarbij beho-
rende eventuele wetsvoorstellen. Niet 
voor alle groepen is een wetsvoorstel 
nodig. Dat geldt maar voor enkele 
groepen. Het betekent dat het ernaar 
uitziet dat de eerste daadwerkelijke sa-
larisverlaging op 1 oktober kan plaats-
grijpen. Het betekent ook - daarover 
wil ik nog enige duidelijkheid hebben -
dat wij ervan uitgaan dat de tweede 
stap zal worden gezet op 1 januari a.s., 
zodat de stap die wi j eigenlijk op 1 jul i 
hadden willen zetten als het effe kan 
op 1 oktober daadwerkelijk wordt ge-
zet. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb intussen even in mijn agen-

da gekeken. De heer Weijers heeft mi j 
in eerste termijn gevraagd, het afge-
ronde plan ti jdig vóór Prinsjesdag te 
hebben. Ik zal dat concretiseren door 
te zeggen dat als streefdatum 10 sep-
tember is gekozen. Aan die datum kan 
de heer Weijers mij houden. Het bete-
kent ook dat al degenen die de voor-
stellen technisch in elkaar moeten zet-
ten, dit nu weten. Het gaat mij iets te 
ver, te zeggen dat op 10 september 
ook alle wetgevende voorstellen ge-
reed zijn, omdat ik het afronden van de 
wetgeving niet helemaal zelf in de 
hand heb. Ik heb daarvoor onder ande-
re het advies van de Raad van State 
nodig. Qua intentie wi l ik deze lijn in ie-
der geval aanhouden. 

Ik antwoord daarmee naar mijn me-
ning ook conform datgene wat de heer 
Evenhuis heeft gevraagd. Hij heeft mij 
ook gevraagd, de plannen tijdig vóór 
Prinsjesdag af te ronden. Dat betekent 
dat de technische voorbereiding zo 
snel mogelijk wordt afgerond. 

Het is dan moge l i j k - maar dat is aan 
de K a m e r - o m vervolgens over dat 
plan met de Regering te discussiëren. 
Ik neem aan dat bij verschillende on-
derdelen van het plan vraagtekens zul-
len worden gezet en dat diverse sug-
gesties naar voren zullen worden ge-
bracht om het wat anders te doen. Wij 
moeten die discussie echter op dat 
moment voeren. Juist omdat de be-
sluitvorming in de ministerraad over 
de wijzigingsvoorstellen van de forma-
tiecommissie nog niet is afgerond en 
omdat ik daarna nog het open overleg 
moet voeren, kan ik nu nog nietzeg-
gen dat bepaalde onderdelen of be-
paalde zaken in ieder geval gebeuren. 
Ik raak dan immers gewoon in strijd 
met het feit dat ik over die zaken - vol-
gens de regels - overleg heb te voe-
ren. Ik kan niet van tevoren definitief 
alle piketten slaan. 

De heer Van den Anker is teruggeko-
men op het beleid van mijn ambts-
voorganger. Het is een verwijt van 
hem aan de vroegere minister van Bin-
nenlandse Zaken, maar dat is niet ge-
heel juist. Als hij een verwijt wil ma-
ken, moet hij dat verwijt richten tot het 
vorige kabinet in zijn totaliteit. 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister moet 
vooral niet vergeten dat ik de zin heb 
uitgesproken met de nadruk op het 
laatste deel daarvan. Ik zei dat het 
geen excuus voor hem is nu hij daar 
tweeëneenhalf jaar zit. Dat is de hoofd-
zaak van mijn opvatting in dezen. Wij 
mogen over vroegere periodes den-

ken, zoals wi j wil len, maar u kunt zich 
hierachter niet verschuilen. 

Minister Wiegel: Ik verschuil mij niet 
hierachter. Ik constateer slechts dat 
het het huidige kabinet met de huidige 
Minister van Binnenlandse Zaken is 
geweest, dat deze zaak in gang heeft 
gezet. Deze constatering is door de ge-
achte afgevaardigde de heer Van den 
Anker niet weersproken. Integendeel, 
zou ik bijna zeggen. 

Hij heeft twee moties ingediend, 
waaronder één van betreuren. Welk 
oordeel moet ik geven over de treurnis 
die de geachte afgevaardigde geuit wi l 
hebben? 

Hij heeft een andere motie in-
gediend waarin concrete elementen 
staan voor de inhoud van een voorstel 
dat hij graag ziet. Ik sla op dit moment 
niet definitief alle piketten. Dit kan en 
mag ik niet, omdat ik ook over de ge-
wijzigde voorstellen open en reëel 
overleg heb te voeren. De geachte af-
gevaardigde vroeg of het niet de Mi-
nister zelf is die bepaalt of overleg 
wordt gevoerd. Dit is zeker niet eenzij-
dig de Minister zelf. Al degenen die 
volgens de regels die bestaan, recht 
op het overleg hebben, kunnen dit vra-
gen. Zij wensen dit overleg ook. Dit 
geldt niet alleen voor mij ; verschillen-
de van mijn ambtgenoten hebben het 
overleg ook te voeren. 

De heer Van den Anker (PvdA): Wilt u 
nu een inventarisatie geven van het 
overleg dat nog moet worden ge-
voerd? 

Minister Wiegel: Als de Ministerraad 
een oordeel heeft gegeven over de ge-
wijzigde voorstellen die ik bij de raad 
voor de rijksdienst heb ingediend, zal 
verder moeten worden gesproken met 
het georganiseerde overleg. De heer 
Van Thijn schudt zijn hoofd. Het geor-
ganiseerde overleg wil dat het overleg 
wordt voortgezet. 

De heer Van den Anker (PvdA): Is over 
deze zaak ooit in het georganiseerde 
overleg gesproken? 

Minister Wiegel: Ja, als gevolg nier-
van heb ik zelfs van verschillende een-
trales suggesties gekregen. Van een 
van de centrales heb ik zelfs een brief 
met 37 vragen gekregen. In het geor-
ganiseerde overleg wil men dus dat ik 
verder over deze zaak spreek. Moet ik 
dan zeggen dat ik het niet doe? 

De heer Van Thijn (PvdA): In de eerste 
plaats spreekt het centraal georgani-
seerde overleg uitsluitend over ambte-
narensalarissen tot en met schaal 152. 
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Wiegel 

In de tweede plaats is de Minister in 
het verleden niet te beroerd geweest 
om over zaken die wèl tot het gebied 
van het centraal georganiseerde over-
leg behoren, te zeggen dat er genoeg 
was gesproken. Het ging toen om de 
salarissen van de rest van het over-
heidspersoneel. Toen nam de Minister 
zijn verantwoordelijkheid en stelde hij 
eenzijdig het arbeidsvoorwaardenbe-
leid vast. Dit heeft hij een jaar geleden 
al gedaan voor de andere salarissen. Ik 
zie niet in waarom het voor de topsala-
rissen niet kan. 

Minister Wiegel: Natuurlijk kan het; al-
les kan. Het gewijzigde voorstel dat de 
Ministerraad te bespreken krijgt, leidt 
op enkele punten tot duidelijke wijzi-
gingen. Deze zal ik in het georgani-
seerde overleg moeten brengen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Niet 'moe-
ten brengen'. U bent erformeel in het 
geheel niet aan gehouden. Materieel 
heeft u echter al het andere overleg af-
gesloten. Waarom maakt u een uitzon-
dering voor de topfunctionarissen? 

Minister Wiegel: Het is de constatering 
van de geachte afgevaardigde dat ik 
niet aan het overleg gehouden ben. 
Voor mij is het voeren van overleg 
meer dan formele regels bezien. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dit geldt 
slechts voor de onderhavige categorie. 
Voor alle andere categorieën heeft u 
het overleg al een jaar geleden afge-
sloten. 

Minister Wiegel: Hoe komt u hierbij? Ik 
heb elke veertien dagen op donderdag-
ochtend, tenzij ik naar de Kamer 
wordt geroepen, overleg over tal van 
aangelegenheden. Dit gaat steeds 
door. Dit is een van de genoegens die 
aan het ministerschap van Binnen-
landse Zaken vastzitten. 

De heer Van Thijn (PvdA): Uit verschil-
lende publikaties is gebleken dat dit 
genoegen niet wederzijds is. 

Minister Wiegel: Als ik op een gege-
ven ogenblik wordt opgevolgd, zal wel 
blijken hoe de zaken ervoor staan. In 
dit soort functies wordt men altijd lui-
der geprezen, als men is afgetreden. 

In de motie van de geachte afge-
vaardigden de heren Van den Anker en 
Van Thijn staat dat er een feitelijke zeer 
ongelijke manier van behandelen is 
van genieters van topsalarissen ener-
zijds en de anderen anderzijds. 

Ik heb met cijfertjes, met feiten aan-
getoond hoe de koopkrachtontwikke-
ling van de topfunctionarissen bij de 
overheid is. Zij leveren, ziende naar de 
totale 'range' van het overheidsperso-

neel, duidelijk het meeste in. De be-
vriezing per 1 juli 1980 is misschien 
een gedachte die in het overleg met de 
betrokken functionarissen naar voren 
kan worden gebracht. Zij zouden deze 
met gejuich ontvangen: dan gaan zij er 
nog iets op vooruit. 

De heer Van den Anker (PvdA): Beseft 
de Minister dat hij hiermee aan punt 1 
van mijn motie een volstrekt onjuiste 
interpretatie geeft, zoals de interpreta-
tie van de heer Weijers van zoeven ook 
onjuist was. Er staat letterlijk: 'onder 
handhaving van de Bestek-kortingen'. 
Het is dus duidelijk dat niemand met 
deze maatregel in die categorie ook 
maar iets vooruit behoeft te gaan. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Als een gewaardeerd lid van deze 
Kamer, de heer Weijers, en de Minister 
van Binnenlandse Zaken deze motie 
blijkbaar gelijkelijk verkeerd interpre-
teren, kan dit aan hun liggen maar ook 
aan de opstellers ervan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, heden-
avond over de ingediende moties te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief van de Ministervan Buitenlandse 
Zaken over een eventueel olie-embar-
go jegens Zuid-Afrika (15 800-V, nr. 
118). 

De Voorzitter: Alvorens de beraadsla-
ging te openen, deel ik de Kamer mede 
dat ik tijdens de eerste termijn geen in-
terrupties zal toestaan. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zaken rondom dit debat 
mogen ons niet afleiden van de kern 
van de zaak. Zie ik het wel, dan is dat 
de Nederlandse houding, en vooral 
ons beleid, ten aanzien van de door 
vrijwel allen in dit huis zo verafschuw-
de apartheidspolitiek. De strijd tegen 
de apartheidspolitiek is misschien wel 
de speerpunt van de strijd tegen het 
racisme. Deze strijd is wereldwijd en 
is, zo lijkt mi j , één van de belangrijkste 
elementen van de tweede helft van on-
ze eeuw. Het gaat om de strijd om fun-
damentele gelijkwaardigheid van alle 
mensen, ongeacht ras. De vraag is 
waar wi j staan in deze emancipatie-
strijd tussen de rassen; een strijd die 
zich op vele terreinen openbaart. Ik 
denk ook aan de Noord-Zuid-verhou-
ding. 

Eén van de vragen is of wij bereid 
zijn vanuit onze positie in dit diepe 
conflict ook wel eens buiten onze tradi-
tionele westerse kaders te treden om 
wille van de solidariteit; een beetje ri-
see in Europa misschien zou wel eens 
kunnen opwegen tegen het zijn van 
partijgangers van verdrukten elders in 
de wereld. 

In Zuid-Afrika is een schending van 
de menselijke gelijkwaardigheid geba-
seerd op de wet en is daarmee geïnsti-
tutionaliseerd onrecht. Het debat van 
vandaag is een onderdeel van een 
voortgezette discussie over de wapens 
die de wereld en die ons land moet in-
zetten tegen dit geïnstitutionaliseerde 
onrecht. Daarbij rijzen vragen, met na-
me over de inzetbaarheid van instru-
menten. Ook vragen onder mensen 
die niet verschillen ten aanzien van het 
uiteindelijke doel. 

Zowel in de november-debatten als 
de vorige week is gebleken dat in de 
CDA-fractie deels gelijk - en in belang-
rijke mate - , deels gevarieerd over 
die instrumenten wordt gedacht. Het 
laatste slaat dan met name op de wen-
selijkheid van een Nederlands olie-em-
bargo zoals de vorige week door mij 
bepleit. 

Ik heb de vorige week getracht een 
aantal bezwaren van de tegenstanders 
binnen mijn eigen fractie onder woor-
den te brengen. Die bezwaren liggen 
vast. Ik zou daar vandaag nog van wi l -
len zeggen, dat zij twijfelen aan de ef-
fectiviteit van wat door mij namens de 
meerderheid van mijn fractie is verde-
digd en dat zij ook mét de Regering 
een te grote spanning constateren tus-
sen de brede aanpak, zoals ik hier de 
vorige week onder woorden heb ge-
bracht. Ik kom op die aanpak nog te-
rug. 

Ik pleitte, zoals gezegd, de vorige 
week voor een brede aanpak van de 
zuidelijk-Afrika-problematiek. Die be-
naderingswijze bevat naar het oordeel 
van mijn fractie meer dan alleen een 
olie-embargo. De CDA-fractie drong 
aan op een aangescherpt Namibië-be-
leid en op een werkelijk grootscheepse 
steunverlening aan de landen van 
Arusha èn vanwege deze landen zelf 
èn vanwege de noodzaak ze onafhan-
kelijkte maken van Zuid-Afrika, met 
name ook, maar niet alleen, inzake hun 
olievoorziening. 

Het gaat ons om een creatief en sa-
menhangend offensief van de twee 
Ministers die te zamen op het Departe-
ment van Buitenlandse Zaken zitten, 
en natuurlijk hun medewerkers. Hier 
ligt naar het gevoelen van mijn fractie 
een concrete, maar ook werkelijk boei-
ende uitdaging voor de Regering. Ik 
heb ook getracht die in mijn motie te 
verwoorden. 
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Scholten 

Namens de CDA-fractie wil ik waar-
dering naar voren brengen voor de be-
leidsvoornemens die de Regering in 
haar nieuwe brief heeft neergelegd. 
Een goede zaak. Nog enkele vragen 
daarover, beknopt vanwege de ti jd. 

Inzake Namibië, wat betekent de me-
dedeling dat in de geest van de aan-
vaarde motie zal worden gehandeld? 
Wij hebben ervoor gepleit nu een fata-
le termijn te noemen voor die onaf-
hankelijkheid. 

Geconcretiseerd: indien gedurende 
de eerstvolgende Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties geen 
doorbraak inzake Namibië tot stand 
komt, zou de Veiligheidsraad dan niet 
tot economische dwangmaatregelen 
dienen te besluiten, waaronder met 
name een olie-embargo? Deelt de Re-
gering deze benadering? 

Mijn vraag is voorts of de Regering, 
gelet op de bezwaren die zij zelf in-
brengt tegen een mondiaal materieel 
effectief olie-embargo tegen Zuid-Afri-
ka, nog wel bereid is aan zo'n embargo 
op basis van Namibië mee te doen, in-
dien het in de herfst zover komt? In-
dien dat antwoord thans negatief zou 
zijn, zou het een verlaten betekenen 
van een door de Kamer met grote 
meerderheid aanvaard en ook door de 
Regering gevoerd beleid. 

Enkele vragen over de steun aan de 
Arusha-staten. De Regering deelt mee, 
met name ter veiligstelling van de olie-
voorziening van die staten voor de ja-
ren 1980 en 1981 een aanmerkelijk be-
drag beschikbaar te willen stellen. Kan 
zij daarover iets meer zeggen? Ter zake 
wordt voorts gesproken over het 
noodzakelijke internationale verband 
(blz. 3). Welke banden worden dan be-
doeld? 

Namens mijn fractie breng ik waar-
dering naar voren voor de bereidheid 
om bij het opzetten van een 'olievoor-
zieningsprogramma' - het woord 
komt uit de b r ie f - als Nederland het 
voortouw te nemen. Kan de Minister 
dat woord expliciteren? Sluit dat aan 
bij het pleidooi van de Organisatie 
voor Afrikaanse Eenheid voor een olie-
bank om de nadelige gevolgen van 
een olie-embargo tegen Zuid-Afrika 
voor enkele buurlanden op te vangen? 

Hoe stelt Nederland zich het hulp-
verleningsprogramma met betrekking 
tot Zimbabwe voor? Zou het geen aan-
beveling verdienen, om slechts een 
enkele suggestie te doen, dat wi j ons 
sterk zouden maken voor een spoedig 
volwaardig in gereedheid brengen van 
de haven van Beihra en voor de repa-
ratie van pijpen spoorlijn van Mocam-
bique naar Zimbabwe? 

In de door de Kamer aanvaarde mo-
tie wordt gesproken van een beleid op 
basis van een memorandum. Ik zag 
dat memorandum gaarne door de Re-
gering toegezegd, opdat de Kamer het 
beleid beter kan volgen. 

De CDA-fractie voerde vorige week 
een pleidooi voor een breed opgezet 
zuidelijk-Afrika-beleid. Belangrijke 
aanzetten daartoe vinden wi j in de 
brief van de Regering. Bij deze aanpak 
behoort in de visie van de meerder-
heid van mijn fractie echter ook een 
Nederlands olie-embargo tegen Zuid-
Afrika, zoals ik in het tweede dictum 
van mijn motie heb verwoord. De Re-
gering voelt daar niet veel voor en 
voert een redenering ten tonele die 
niet op alle punten even verhelderend 
werkt. Met name spreekt de Regering 
over de gevolgen van een wereldwijd 
materieel effectief olie-embargo nu, 
terwij l mi jn fractie, naar het mij voor-
komt meer vanuit de realiteit, spreekt 
vanuit de feitelijke situatie. Die is dat er 
een vri jwil l ig olie-embargo is, dat het 
reeds gevolgen heeft voor Zuid-Afrika 
maar dat het tot dusver niet wordt ge-
volgd door belangrijke westerse in-
dustrielanden. De Regering hecht vol-
gens haar brief waarde aan een voort-
durende dreiging van een internatio-
naal olie-embargo. Die dreiging kan 
volgens de Regering een nuttige func-
tie vervullen voor de ontwikkelingen in 
Zuid-Afrika. Dat is een belangrijke con-
statering. Hoe gering kwantitatief de 
Nederlandse deelname aan het reeds 
bestaande vrijwil l ige embargo ook 
moge zijn, het maakt die dreiging ge-
loofwaardiger, met name omdat Ne-
derland als westers land daartoe zou 
besluiten. 

Hoe gering, kwantitatief, een Neder-
lands embargo ook is, het heeft een 
signaalfunctie èn naar de regering in 
Zuid-Afrika, èn naar de onderdrukte 
bevolking, èn naar die landen die 
reeds voorgingen, maar ook naar an-
dere Westerse landen. Het Nederland-
se voorbeeld zal onder de drang der 
omstandigheden worden gevolgd. 

Eerst nog een enkele vraag. Indien 
op pagina 6 wordt gesproken over het 
niet instellen van een olie-embargo, 
zolang niet is verzekerd dat schadelijke 
gevolgen voor andere landen worden 
opgevangen, mag daaruit dan worden 
geconcludeerd dat, indien die opvang 
voldoende is verzekerd, de Regering 
wel voor een zogenaamd eenzijdig 
olie-embargo is? 

Hoe moet ik in dit verband de uit-
spraak, voorkomend op blz. 4, ver-
staan dat het politiek ondenkbaar is 
dat niet-mandatoire sancties worden 
ingesteld zonder overeenstemming 
met de EG-partners? 

Mijn fractie is in meerderheid van 
oordeel dat een beleid mogelijk en ge-
wenst is dat breed is opgezet en ge-
richt is zowel op opbouw van zuidelijk 
Afrika, Namibië als op een Nederlands 
olie-embargo. Wij zien deze zaken, ter 
onderscheiding van de Regering, niet 
als strijdig, maar als elkaar aanvullend. 
Dit beleid is ook precies het beleid 
waartoe de Ministers van Buitenland-
se Zaken van de Organisatie voor Afri-
kaanse Eenheid vorige week vrijdag 
unaniem in een aanbeveling hebben 
besloten en waartoe Clark de landen 
van de westelijke wereld nu oproept. 
Deze beslissing van die ministers van 
Buitenlandse Zaken werd genomen op 
een conferentie in de hoofdstad van 
Sierra Leone, Freetown, een symboli-
sche naam voor een oproep om die 
maatregelen te nemen die in het belang 
zijr*van de strijd voor de vrijheid in 
Zuid-Afrika, waaronder het de vorige 
week door mij bepleite olie-embargo. 

Ik moge de Regering ernstig verzoe-
ken alsnog, heden, de toezegging te 
doen ook het tweede dictum van de 
door de overgrote meerderheid van de 
Kamer aanvaarde motie te zullen uit-
voeren. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken geeft mi j aller-
eerst aanleiding tot het maken van en-
kele kanttekeningen. In een vorig de-
bat werd gesuggereerd dat de rege-
ring van Zimbabwe een bepaalde visie 
zou hebben op een olieboycot van 
Zuid-Afrika. Thans wordt er gesproken 
over het inzicht van de tijdelijk zaakge-
lastigde van Nederland in Salisbury, 
die een aantal feitelijke informaties 
heeft getrokken. Daarmee is echter 
nog niet gezegd dat op grond daarvan 
geconcludeerd kan worden dat de re-
gering van Zimbabwe zich uitgespro-
ken heeft tegen een olie-embargo. 

Iedereen in dit Huis zal zich realise-
ren voor wat voor consequenties de 
omringende landen geplaatst worden, 
wanneer er economische maatregelen 
tegen Zuid-Afrika worden genomen. 
Daarom is het des te meer van belang 
dat de extra maatregelen die getroffen 
moeten worden om de continue toe-
voer van olie naar de betrokken landen 
te verzekeren wat Nederland betreft 
prioriteit zouden moeten hebben. 

Ik heb niet goed begrepen waarom 
de Minister verwijst naar een brief van 
de secretaris-generaal van de Verenig-
de Naties van 20 juni , gericht aan zijn 
Zuidafrikaanse racistische ambtge-
noot, omdat hierop nog geen enkele 
officiële reactie van Zuid-Afrika is ge-
volgd. Interessanter dan de brief van 
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de secretaris-generaal is natuurlijk het 
antwoord van de Zuidafrikaanse rege-
ring, dat zij wel degelijk zal overgaan 
tot uitvoering van VN-resolutie 435. 
Dat is niet gebeurd. Ik begrijp dan ook 
niet waarom die brief ten tonele moet 
worden gevoerd. 

Wat de voornemens betreft: er zijn 
oude verlangens van de Kamer bij. Er 
is een voorstel bij dat minder oud is 
maar niettemin een gekend verlangen 
van velen in de Kamer is, namelijk de 
visumplicht voor bezoekende Zuidafri-
kanen. Ik zou wel eens wil len weten, of 
de Nederlandse Regering van de Ne-
derlandse ambassadeur in Zuid-Afrika 
enige indicatie heeft gekregen over het 
effect van een olieboycot door Neder-
land voor de landen rond Zuid-Afrika. 
Ik stel wel vast dat het meest beslis-
sende niet in de brief staat, namelijk 
dat integraal uitvoering zal worden ge-
geven aan een duidelijke kameruit-
spraak, waarin de Regering immers 
werd verzocht thans een olie-embargo 
jegens Zuid-Afrika in te stellen. 

Over de consequenties van het feit 
dat de Ministerraad daartoe thans niet 
bereid is, zullen wij straks nog wel 
spreken. Mijn fractie betreurt dit nega-
tieve besluit buitengewoon, niet in de 
laatste plaats omdat het positieve sig-
naal naar de zwarte bevolking van 
Zuid-Afrika, dat naar de mening van de 
PPR-fractie ligt opgesloten in de aan-
vaarde motie, nu in zijn tegendeel kan 
omslaan. Dit besluit van het kabinet zal 
ongetwijfeld de propaganda van het 
apartheidsregiem in de kaart spelen en 
zo nadelig werken op de hele situatie 
in zuidelijk Afrika. 

Laat ik de geachte afgevaardigde 
Jan Nico Scholten citeren uit Elseviers 
Weekblad, dat overmorgen officieel 
verschijnt: . 'Primair gaat het om de 
bestrijding van de apartheid, maar het 
gaat er ook om of je je wilt solidarise-
ren met een van de belangrijkste 
emancipatiebewegingen die er op dit 
ogenblik op wereldschaal is. De kern 
van die beweging is de strijd tegen het 
racisme. Het olie-embargo is de sym-
boliek van die hele strijd om de gelijk-
waardigheid van alle rassen.' 

Mag ik er ten slotte aan herinneren, 
dat het vandaag precies 25 jaar gele-
den is dat de preambule van het Hand-
vest werd opgesteld en ondertekend 
door alle zwarte en blanke progressie-
ve groeperingen in Zuid-Afrika en dat 
in die preambule wordt gepleit voor 
een volledige afschaffing van de apart 
heid en voor een democratische staat, 
gebaseerd op de wil van het gehele 
volk, die allen in Zuid-Afrika kan verze 

keren van hun geboorterecht, zonder 
onderscheid naar kleur, ras, geslacht 
of geloof. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! DS'70 is een onverkort te-
genstander van de door de Zuid-afri-
kaanse regering gevoerde apartheids-
politiek omdat deze formeel en feite-
lijk een ongelijkwaardige positie in po-
litiek, sociaal en economisch opzicht 
inhoudt voor de verschillende sociale 
groeperingen in Zuid-Afrika. Hiervan 
uitgaande is het de vraag hoe door Ne-
derland op de meest effectieve wijze 
een ontwikkeling ten goede kan wor-
den bevorderd. 

In de motie-Scholten wordt gekozen 
voor het middel van een eenzijdig olie-
embargo door Nederland als politiek 
signaal naar Zuid-Afrika toe. Het doel 
van de motie kan ik onderschrijven, 
maar is het gekozen middel effectief 
en, zo het effectief zou zijn, wat zijn 
dan de gevolgen? Wil Nederland op 
politiek relevante wijze invloed kunnen 
uitoefenen op het internationaal ge-
beuren dan dient ons buitenlands be-
leid niet in haar inbreng - die zal veelal 
specifiek Nederlands moeten zijn -
maar wel in haar uitvoering zoveel mo-
gelijk gecoördineerd te worden met 
'de Negen'. Dat betekent de keuze voor 
een olie-embargo of een ander econo-
misch drukmiddel jegens Zuid-Afrika 
indien 'de Negen' of de Veiligheidsraad 
hiertoe zouden besluiten. De motie 
voldoet niet aan dit criterium. 

Een solo-actie van Nederland is ma-
terieel zonder effect. Het voorbeeld 
Rhodesië bewijst hoe moeilijk het is 
om in een situatie waarin zelfs op Vei-
ligheidsraadsniveau tot sancties is be-
sloten deze te effectueren zijn. Wat wi l 
Nederland dan? Madurodam in de we-
reldpolitiek spelen? Boycot Nederland 
wel en andere Europese landen niet 
dan kan de indruk ontstaan in Zuid-
Afrika dat de andere EEG-landen de be-
zwaren van Nederland tegen de apart-
heid niet of niet in dezelfde mate de-
len. Een contra-produktief effect. 

Stel, dat het mogelijk zou zijn tot een 
olie-embargo door de OPEC-landen en 
de Negen te komen, wie betaalt dan de 
rekening? Bij een verslechtering van 
de economische situatie, waar dan 
ook, is het altijd de onderkant van de 
maatschappij die het scherpst de reke-
ning gepresenteerd krijgt. In dit geval 
dus de zwarte bevolking. Een treffend 
voorbeeld ter zake geeft David Halber-
stam in een artikel in Vrij Nederland 
van deze week. Ik citeer: 

'Toen het internationaal kapitaal zich 
bij voorbeeld na de rellen van 1976 be-

gon terug te trekken, besloten de eco-
nomen in Pretoria de import af te rem-
men, de export op te voeren en de 
groei te beperken. Deze oplossing was 
zo effectief dat Zuid-Afrika in 1978 een 
overschot had van 1,3 miljard rand 
(circa 3 mld. gld.) De blanken merkten nau 
welijks iets van deze maatregel; de 
klap viel in een andere hoek; ongeveer 
één miljoen zwarten werden werkloos'. 

Indien een olie-embargo effectief 
zou zijn, treft het bovenal de zwarte be-
volking. Het valt moeilijk in te zien hoe 
dat 'een daad van solidariteit' ge-
noemd kan worden. De brief van de 
Minister is op dit punt overigens ambi-
valent: aan de ene kant bestrijdt hij 
een olie-embargo om wille van zijn ne-
gatieve gevolgen bij voorbeeld voor 
Zimbabwe, terwijl hij anderzijds zegt 
bereid te zijn ter zake het voortouw te 
nemen in EEG-verband; blz. 4 van zijn 
brief. Gaarne zou ik duidelijkheid op 
dit punt krijgen. 

Niet alleen echter in Zuid-Afrika 
wordt aldus de zwarte bevolking het 
slachtoffer, maar ook in Zimbabwe, 
dat voor zijn olievoorziening op dit mo-
ment van Zuid-Afrika afhankelijk is. Het 
experiment-Zimbabwe is echter ook in 
zijn economisch welslagen van vitaal 
belang voor zuidelijk Afrika, dit mede 
gelet op de voorbeeldfunctie voor de 
toekomst van Namibië en Zuid-Afrika 
zelf. 

Het moet een politiek relevant feit 
genoemd worden dat, zoals de Minis-
ter in zijn brief schrijft: 'uit de uitvoeri-
ge feitelijke mededelingen welke hem 
(dat wil zeggen, de tijdelijk zaakgelas-
tigde in Salisbury) vanwege de rege-
ring in Zimbabwe zijn gedaan blijkt dat 
een eventuele staking van de olievoor-
ziening via Zuid-Afrika in de huidige 
omstandigheden desastreuse gevol-
gen voor Zimbabwe zou hebben'. Kan 
de Minister dit nader preciseren? Kan 
de Minister verder nader preciseren, 
wat de passage in zijn brief inhoudt 
dat 'na 18 januari de Regering op haar 
verzoek bovendien de bevestiging heeft 
ontvangen dat Zimbabwe stappen heeft 
ondernomen om de olievoorzieningen 
via Zuid-Afrika te verzekeren zolang de 
praktische problemen verbonden aan 
directe invoer via Mozambique voort-
duren'? Is de Minister bereid de opvat-
tingen van Zimbabwe nader te verifië-
ren, bij voorbeeld op 7 juli a.s. bij het 
bezoek van twee ministers uit Zimbab-
we aan Nederland? Is de betekenis na-
getrokken van uitspraken van mevrouw 
Mugabe, geciteerd in Trouw van 20 juni 
Jl.7 

Indien men, zoals in de motie Schol-
ten, kiest voor een economische boy-
cot in de vorm van een olie-embargo, 
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dan rijst de vraag of het niet logisch 
was geweest als tegenhanger dit 
gepaard te laten gaan met een afzien 
door Nederland van de import van 
grondstoffen uit Zuid-Afrika, een dui-
delijk inconsequent moment in de mo-
tie, die hierover opvallend zwijgt. Het 
voordeel van een dergelijke maatre-
gel, die ook in plaats van een olie-em-
bargo had kunnen worden gekozen, 
zou zijn dat wij de rekening voor onze 
politieke stellingname direct zelf 
betalen. Zou deze 'omgekeerde boy-
cot' ook niet effectiever te controleren 
zijn, of valt de rekening (handelsbelan-
gen) dan te hoog uit? Wellicht kan de 
heer Scholten, die enig economisch 
denken niet vreemd is, hierover nader 
uitsluitsel verschaffen. Ik citeer hem; 
zie in dit verband Elseviers Weekblad 
van 28 juni : 

'Maar als je ti jdig inspeelt op de ge-
voelens bij de zwarte staten, schep je 
op langere termijn nieuwe economi-
sche mogelijkheden. Als die verhalen 
van: het kost geld, de cost gaat toch 
voorde baet uit.'. 

Voor Nederland dreigt in zijn stel-
lingname op dit moment het gevaar 
dat hij zijn hand overspeelt, het gevoe-
lige proces rond Namibië gaat door-
kruisen, een sanctie wi l bevorderen 
zonder effect, en als het effect zou heb-
ben, de zwarte bevolking er de reke-
ning van laten betalen. Wij moeten de 
lasten van onze stellingname zelf dra-
gen. Dat zou consequent zijn. Wij drei-
gen ons nu te isoleren, waarmee de 
mogelijkheid om invloed uit te oefe-
nen komt te vervallen. 

Dit alles doet de vraag rijzen, waar 
wij nu eigenlijk over aan het debatte-
ren zijn: over binnen- of buitenlandse 
politiek. 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De Regering heeft zeer diep 
gebogen voor de principiële tekortko-
ming van de motie van de heer Schol-
ten. Zij antwoordt enerzijds precies 
hetzelfde als Minister Van der Stoel op 
30 september 1976 antwoordde op 
schriftelijke vragen van de PPR in deze 
Kamer, namelijk met de argumenten 
van gezamenlijkheid en effectiviteit. 
Anderzijds wil de Regering ter beveili-
ging van de omliggende staten een 
versnelde economische steunverle-
ning aan deze staten vooraf laten gaan 
aan een boycot. De Regering en de 
heer Scholten zijn het erover eens dat 
een signaal moet worden gegeven aan 
de Afrikaanse bevolking van Zuid-Afri-
ka, dat toont dat de Zuidafrikaanse re-
geringspolitiek onaanvaardbaar is 

voor Nederland. Het enige feit dat de 
heer Scholten en de Regering scheidt 
is dat zij het niet geheel eens zijn over 
de aard van het signaal. 

Eigenlijk is hier naar mijn gevoelen 
een typische lood-om-oud-ijzer situ-
atie ontstaan, waarin ik niets principi-
eels meer kan ontdekken. Mijn fractie 
maakt zich grote zorgen over de ver-
dringing van het christelijke stempel 
op het publieke leven in Zuid-Afrika 
door extreem-linkse en ook rechts-radi 
cale humanistische denkwijzen. Het 
gaat in Zuid-Afrika om een politiek 
conflict, maar ten diepste ook om een 
geestelijke strijd. 

Ik zou ontzettend blij zijn als de Re-
gering of de Tweede Kamer eens zou-
den zeggen dat degenen die in een 
blanke staat willen leven ook bereid 
moeten zijn als blanken het laagst be-
taalde en vuile werk te doen en dat, als 
zij dat niet wil len, zij op den duur ten 
onder zullen gaan. Ook het omgekeer-
de is waar: dat zij die de lager betaal-
de en eenvoudige arbeid verrichten 
over niet zo lange tijd zullen behoren 
tot de groep die invloed heeft op de re-
geermacht. Zou Zuid-Afrika dit erken-
nen, dan zou het met Gods hulp door 
een politiek van overleg en decentrali-
satie nog veel kunnen redden. 

Ik heb als voornaamste bezwaar te-
gen de voorstellen van de heer Schol-
ten en ook tegen die van de Regering 
dat zij geen enkele aanwijzing geven 
over wat positief moet gebeuren. Een 
boycot werkt op die manier net als de 
geallieerde eis van 'unconditional sur-
render' uit de Tweede Wereldoorlog. 
Juist die eis is koren op de propagan-
damolen van de As-mogendheden ge-
weest, die daardoor in staat waren aan 
hun onderdanen wijs te maken, dat de 
meest afschuwelijke toestanden zou-
den ontstaan als men aan de eis tot 
overgave van de geallieerden voldeed. 
Tegenover Japan heeft men toen de 
eis van unconditional surrender in zo-
verre verzacht, dat men de positie van 
de Japanse keizer ongemoeid liet, wat 
ertoe heeft bijgedragen dat Japan in-
derdaad politiek om ging en niet zoals 
Okinawa ten koste van rivieren van 
bloed tot de laatste man en de laatste 
schuttersput moest worden veroverd. 
De boycottherapie die hier wordt voor-
gesteld lijkt mij nu het meest op de 
verwerpelijke Okinawa-methode. 

Ik heb dan aanzienlijk meer waarde-
ring voor het geheel van de stellingen 
van CNV-voorzitter Van der Meulen, 
die erop wijst dat het olie-embargo 
niet het springende punt kan zijn en 
onder andere aandringt op maatrege-
len die een bijdrage leveren voor bete-
re en volwaardige arbeidsverhoudin-

gen voor de Afrikaanse werknemers in 
Zuid-Afrika. Hij bepleit dat de Afrikaan-
se vakbonden weer financiële steun 
mogen ontvangen. Ik vind maatrege-
len die daarop zijn gericht effectief. 

Als het levenspeil van de Afrikaanse 
werknemers van dezelfde hoogte 
wordt als dat van de Zuidafrikaanse 
werknemers, zal de Zuidafrikaanse re-
gering te meer doordrongen worden 
van de noodzaak een oplossing te vin-
den. Ook als de Regering zou doen wat 
zij kan om aan te dringen op goed on-
derwijs voor de Afrikaanse volksdelen 
en kleurlingen in Zuid-Afrika, zou ik dit 
als een positieve maatregel toejui-
chen, maar ik heb geen waardering 
voor de negativistische signalenwed-
strijd waarin de Regering en de heer 
Scholten zich nu uitputten. 

Mijnheer de Voorzitter! Samenvat-
tend merk ik op dat noch het door de 
heer Scholten beoogde, noch de plan-
nen van de Regering mij kunnen ver-
heugen. Ik geef daarbij echter de voor-
keur aan een beleid dat ons zo weinig 
mogelijk van de westelijke bondgeno-
ten verwijdert en ik meen dat dit tot nu 
toe het beleid van de Regering is. 

• 
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Zoals zo vaak in de poli-
tiek, verschillen de meningen niet over 
de doelstellingen, maar over de mid-
delen. Het doel is duidelijk: afschaffing 
van de apartheidspolitiek. Mijn fractie 
veroordeelt die politiek volstrekt en ten 
enen male. Ook de Regering doet dat. 
Wij doen dat allen. De meningen over 
het middel lopen uiteen, in het bijzon-
der over het middel van een olieboy-
cot. 

Is een olieboycot een doelmatig 
middel? Mijn fractie meent van niet. 
De vorige week heb ik uiteengezet 
waarom. Ik zal nu niet meerterugko-
men op de argumenten. Zij komen er 
in hoofdzaak op neer, dat ik betwijfel of 
in een situatie als die van Zuid-Afrika 
een isolement, waar een olieboycot 
toch toe bijdraagt, een goede uitwer-
king heeft. Verder zou ik nog eens wi l -
len wijzen op onze visie dat apartheid 
en onderdrukking gedijen in een cul-
tuur van armoede. Economische groei 
werkt in Zuid-Afrika daarentegen als 
een sociaal smeermiddel, heb ik ge-
zegd. Het artikel van David Halber-
stamm, dat zojuist is geciteerd door de 
heer Nijhof, wijst op dezelfde feiten. 
Daarom is Zuid-Afrika ook een van de 
weinige landen waar de industrie meer 
hervormingsgezind is dan de regering. 

Het is absoluut noodzakelijk dat een 
vorm van medezeggenschap wordt 
ontworpen vóór en tezamen met de 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 Olie-embargo Zuid-Afrika 5789 



Bolkestein 

niet-blanke Zuid-Afrikanen. Het is ab-
soluut noodzakelijk dat deze twee be-
ginselen daartot gelding komen: een 
deling van de macht en een staatkun-
dige verscheidenheid. Maar om dat te 
bereiken achten wi j een olieboycot 
geen doelmatig middel. 

In deze bezwaren staan wi j niet al-
leen. Als wi j het Friesch Dagblad van 
18 juni mogen geloven, heeft de socia-
listische fractie in het Europese Parle-
ment 'impliciet laten blijken zelf ook 
geen voorstander te zijn van economi-
sche dwangmaatregelen tegen Zuid-
Afrika'. In hun persverklaring spreken 
de Europese socialisten in ieder geval 
met geen woord over een olieboycot 
tegen Zuid-Afrika. 

In haar brief schenk de Regering te-
recht veel aandacht aan de invloed van 
een olieboycot op de nabuurlanden 
van Zuid-Afrika. Mijn fractie deelt het 
ongeduld van hen die een spoedig ein-
de willen zien aan de onrechtmatige 
aanwezigheid van Zuid-Afrika in Nami-
bië. Maar zoals uit de bijgevoegde zeer 
recente brief van de secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties aan de 
regering van Zuid-Afrika blijkt, hebben 
de onderhandelingen nu een stadium 
bereikt waar zij door het weinig subtie-
le middel van een olieboycot zouden 
worden doorkruist. 

Bovenal is daar het belang van Zim-
babwe. Minister-President Moegabe 
heeft de olie-voorziening van zijn land 
veilig gesteld door een overeenkomst 
aan te gaan met Zuid-Afrikaanse olie-
maatschappijen. Hij wordt daartoe ge-
dwongen door de toestand van de ha-
vens van Mozambique, die van onvol-
doende capaciteit zijn om het vervoer 
van olieprodukten aan te kunnen. Ne-
derland wi l Zimbabwe terecht helpen. 
Past het in dat streven, de slagader van 
dat land te trachten door te snijden? 

Met een week of zo zal Minister 
Chidzero van Zimbabwe ons land be-
zoeken. Waarom nodigt de Minister 
hem niet uit voor een gesprek, om te 
horen hoe hij aankijkt tegen een olie-
boycot van Zuid-Afrika? 

Bij de behandeling van de Sanctie-
wet in de Eerste Kamer heeft de Rege-
ring gesteld, 'dat het politiek ondenk-
baar is dat niet-mandatoire santies 
zouden worden ingesteld zonder over-
eenstemming daarover met de EEG-
partners'. De Regering herhaalt die 
stelling in haar brief. Wij onderschrij-
ven haar geheel en al. 

Ten slotte de signaalfunctie. Mij 
dunkt dat de rookpluimen boven de 
SASO-raffinaderijen een krachtiger 
signaal vormen dan alles wat wi j in de-
ze Kamer kunnen zeggen. Mij dunkt 

ook dat het Nederlandse standpunt ten 
opzichte van het apartheidsbeleid bij 
niet-blanke Zuid-Afrikanen reeds zeer 
algemeen bekend is. Ook als signaal 
lijkt mi j een olieboycot derhalve niet 
doelmatig. Ten slotte waag ik te be-
twijfelen of dat signaal ook als geloof-
waardig overkomt, want wi j zouden te 
kennen geven, risico's voor anderen te 
wil len scheppen, terwijl wi j zelf veilig 
buiten schot bli jven. 

Indien men toch een signaal wi l , is 
dan de visumplicht die de Regering in 
het vooruitzicht stelt, niet doeltreffen-
der dan een boycot van de handel in 
olieprodukten ten bedrage van een 
paar miljoen gulden per jaar? 

Het lijkt mij dat de Regering in haar 
brief in ruime mate is tegemoet geko-
men aan de wensen van het CDA, 
vooral wat betreft de hulp aan de na-
buurlanden van Zuid-Afrika. Het lijkt 
mij dat het samenstel van middelen dat 
de Regering in haar brief voorstelt, 
juist is afgwogen en ondersteuning 
verdient. Het gaat nu immers om de 
middelen, niet om de doelstelling, 
want daarover zijn allen het eens. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij spreken nu over de re-
actie van de Regering op een duidelijk 
standpunt dat door de meerderheid 
van de Tweede Kamer is ingenomen. 
Deze reactie van de Regering moet on-
zes inziens ten krachtigste van de hand 
worden gewezen. 

In de eerste plaats vlucht de Minsis-
ter andermaal weg achter de stelling 
dat de olieboycot zo slecht is voor Zim-
babwe en voor andere staten daar in 
de buurt, waarmee hij dus andermaal 
- zoals ik het de vorige keer al heb ge-
noemd - probeert die staten in be-
scherming te nemen tegen de Tweede 
Kamer. Die stelling is op pure fantasie 
gebaseerd. Ondanks de aandrang, met 
name door de heer Scholten in de af-
gelopen dagen uitgeoefend, om nog 
eens nadere gegevens op dat punt op 
tafel te brengen, is er geen enkele ver-
dere argumentatie aan toegevoegd. 

In de tweede plaats heeft het stand-
punt van de Regering in de brief een 
ietwat karikaturale vorm gekregen. Ik 
mag erop wijzen dat op de blzz. 1, 2 en 
3 van de brief nadrukkelijk wordt uit-
eengezet, hoe slecht een olieboycot 
zou zijn voor de toekomst van de aan 
Zuid-Afrika grenzende staten. Vervol-
gens wordt op blz. 4 met dezelfde na-
druk verteld, hoe een sterk verdediger 
de Nederlandse Regering is van een 
olieboycot. 

Ik citeer: 'Overigens twijfelt de Rege-
ring er niet aan dat de voortdurende 

dreiging van een internationaal olie-
embargo een nuttige functie kan ver-
vullen met betrekking tot de proble-
men in Zuidelijk Afrika.'. Verderop 
staat: 'Daarom wil de Regering naar 
een effectief internationaal olie-embar-
go blijven streven'. En aan het slot van 
die blz.: 'Ik wil binnen dit beraad' - dat 
is de EEG - 'steun blijven zoeken voor 
een olie-embargo tegen Zuid-Afrika.'. 
Wanneer wij dat dan gehad hebben, 
krijgen wij op blz. 5 de mededeling: 
'Een effectief olie-embargo jegens 
Zuid-Afrika zou immers ook de gewen-
ste economische ontplooiing van de 
Zuid-Afrika omringende landen in ge-
vaar brengen, waarmee een gunstige 
ontwikkeling in geheel Zuidelijk Afrika 
teniet zou worden gedaan.'. Bij elkaar 
genomen, noem ik dat eerlijk gezegd 
complete nonsens. 

De kern van de brief is natuurlijk, dat 
de Regering weigert te luisteren naar 
het standpunt van de Tweede Kamer. 
Nu wil ik er wel op wijzen, dat dit een 
standpunt is dat tot stand gekomen is 
in een lang proces, door een langduri-
ge gedachtenwisseling. Het is niet de 
bekende 'waan van de dag'; het is een 
geworteld standpunt. Daaraan heeft 
de Kamer dan ten slotte een politiek 
gewichtige uitspraak verbonden. Ik 
meen, dat wi j daarmee op een punt 
zijn aangeland, dat binnen ons sy-
steem een kernmoment aangeeft. Zou 
de Kamermeerderheid nu voor de brief 
van de Minister door de knieën gaan, 
zou zij daarmee min of meer de abso-
lute suprematie van de Regering er-
kennen, zou zij accepteren dat de Re-
gering ongestraft tegen de politieke 
opvatting van de Kamer ingaat, dan 
legt de Kamer daarmee zich zelf lam, 
dan maakt zij zich zelf tot een stoei-
poes. Dat is naar mijn mening het veel 
verder strekkende belang van dit debat 
en het zal goed zijn, wanneer de Kamer 
dit in het oog houdt. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie dankt de Rege-
ring voor de brief die mede aan ons 
was gericht en waarin wi j het ant-
woord op vele vragen en bezwaren die 
wij in eerste termijn hadden geuit, be-
vestigd vonden. Er was speciaal onze 
beduchtheid voor de met zo veel zeker-
heid geponeerde stelling dat een Ne-
derlandse alleingang effectief zou zijn. 
Voorts was er de bevestiging voor wat 
wi j opperden, namelijk dat het door-
zetten van de boycot voor Zimbabwe 
desastreus kan zijn. 'Desastreus' is een 
sterk woord; misschien niet alleen 
voor Zimbabwe, maar ook elders, ver 
en nabij. 
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Wij onderschrijven de opsomming 
van het regeringsbesluit, te weten het 
vijfde punt, dat het instellen van een 
olie-embargo op dit moment niet in 
het belang is van de gewenste ontwik-
kelingen in zuidelijk Afrika. Vandaag is 
al eerder gezegd dat het zich vastbijten 
in een letter - los van de context - de 
vraag doet rijzen wat de zin en beteke-
nis van zo'n context is. Louter franje 
misschien? 

Met instemming worden in de brief 
de woorden van president Kaunda van 
Zambia geciteerd. Geldt dat ook voor 
de laatste woorden van die hele uit-
spraak, dus voor de bevrijding van de 
gehele regio? Onder het woord 'bevrij-
ding' kan een hele en soms bedenkelij-
ke lading schuilgaan. 

De Kamer is unaniem in haar oor-
deel dat het eigenlijk gaat om een sym-
bolisch signaal, een leeg gebaar. Daar-
over is iedereen het eens, ondanks de 
diepe verschillen. De betekenis van de 
woorden 'losse flodders' is algemeen 
bekend. Ik laat in het midden of deze 
uitdrukking in dit existentiële geschil 
op de voorgestelde maatregel van toe-
passing is, maar de maatregel is in ie-
der geval een onderneming die in de 
eerste plaats los staat van de totale si-
tuatie in het hele gebied en die eventu-
ele ernstige repercussies van radicali-
serende aard - extern en intern - kan 
oproepen. 

Het is ook een onderneming waar-
aan men achteloos voorbijgaat en die 
gevolgen kan hebben - indien effectief 
- voor juist degenen die deze schok 
het minst kunnen opvangen. Het is in 
de tweede plaats een onderneming die 
wordt opgezet, los van mogelijke deel-
name van diverse internationale ver-
banden. Met is in de derde plaats een 
onderneming die wordt opgezet, los 
van afschuwelijke gebeurtenissen el-
ders in de wereld. Ik meen dat de waar-
schuwing voor bedrijfsblindheid en 
gezichtverenging op haar plaats is. 

De Regering heeft er zich op toege-
legd, zo veel mogelijk te handelen in 
de geest van de motie. Zijn - wat die 
tegemoetkomingen betreft - dezelfde 
criteria wel voldoende aangelegd die 
golden voor de afwijzing van de boy-
cot zelf? 

De Minister schrijft dat veranderin-
gen tijdens het bewind van de huidige 
minister in Zuid-Afrika marginaal zijn 
in relatie met de diepgaande hervor-
mingen die noodzakelijk zijn. Al eerder 
werd een discussie gevoerd aan de 
hand van de uitdrukking 'een wolkje 
als een mans hand'. Die kan volgens 
ons met evenveel recht worden gebe-
zigd bij bedoelde marginale wijzigin-

gen. Blijkt uit de historie niet - de Mi-
nister kan dat wellicht veel beter uit-
eenzetten dan ik - dat in een vrij vast-
gelopen toestand het juist die kleine 
marginale veranderingen zijn die het 
moeilijkst zijn om te beginnen, dus om 
op vreedzame wijze opening en bewe-
ging te brengen, en die tegelijkertijd 
ook gelegenheid bieden om waarde-
volle verworvenheden te integreren in 
Zuid-Afrika in de situatie die uiteinde-
lijk moet ontstaan? Veracht niet de dag 
van de kleine dingen. 

Er wordt opgemerkt dat het zoge-
naamde experiment van Zimbabwe 
moet slagen. In welke zin wordt dit be-
doeld? Moet Zimbabwe te been wor-
den gezet met het doel, Zimbabwe de 
kastanjes daarginds uit het vuur te la-
ten halen? Is dit de wezenlijke intentie 
of verkrijgt Zimbabwe steun voor de 
bestwil van het land zelf? Door alle 
eeuwen heen bestaat het risico dat, 
wanneer het in een land niet naar 
wens verloopt, men een uitweg en af-
leiding zoekt in controversiële ontwik-
kelingen met aangrenzende landen. 
Dit kan in Zimbabwee ook gebeuren. 
De uiterste voorzichtigheid en zorgvul-
digheid blijven geboden. 

Wij kunnen ons vinden in de hoofd-
strekking van de brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken, namelijk af-
wijzing van de olieboycot: geen los 
gebaar waarmee wi j los maken wat wi j 
wensen noch bedoelen. Nog altijd 
geldt dat het middel erger kan zijn dan 
de kwaal. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De afgelopen tijd is soms 
gehoord dat wi j , Regering en parle-
ment, ons buiten de internationale 
werkelijkheid stellen door ons zo druk 
te maken over en zoveel aandacht te 
besteden aan de strijd tegen de apart-
heid. Ik bestrijd dit. Ook verwerp ik de 
gedachte dat de vraag van het olie-em-
bargo eigenlijk onbelangrijk is, verge-
leken met zoveel grotere vraagstukken 
van economische en sociale aard. Het 
is mijn stellige overtuiging dat de wijze 
waarop wij de strijd tegen de apart-
heid wil len en kunnen steunen, beslis-
send is voor het voorkomen van een 
bloedbad in Zuid-Afrika. 

In Zuid-Afrika - wie denkt hierbij niet 
aan Sharpeville, Soweto en Kaapstad 
- is sprake van een heilloze geweldspi-
raal. Het al of niet hanteren van het 
boycotwapen raakt onze diepste waar-
den, omdat het het laatste vreedzame 
middel is tot vreedzame verandering 
in Zuid-Afrika. Het alternatief is niet 
anders dan dat van het geweld. Dit 
stelt ons voor de vraag of wij steun 

weten te geven aan de hoop en ver-
wachting van de onderdrukten in Zui-
delijk Afrika. Verder stelt het ons voor 
de vraag of Nederland herkenbaar zal 
zijn in een wereld van onverschillig-
heid en dadenloosheid, als het gaat 
om te dwingen tot beëindiging van de 
apartheid. 

Tegen deze achtergrond is hette-
leurstellend dat de Regering geen uit-
voering heeft willen geven aan de 
overtuiging van een brede meerder-
heid van deze Kamer dat thans een 
olie-embargo tegen Zuid-Afrika nood-
zakelijk is. Dat de Regering dit niet wi l , 
wordt in de brief in alle duidelijkheid 
vermeld. Hierover wordt de Kamer 
niet in onzekerheid gelaten, wordt 
geen mist aangebracht en wordt geen 
verwarring gezaaid. Als het echter 
gaat om de argumentatie tegen het 
olie-embargo, maakt de brief wèl een 
verwarrende en warrige indruk, omdat 
het de ene keer gaat over het internati-
onale embargo en de andere keer over 
een Nederlands olie-embargo. Het is 
echter wel weer duidelijk dat de Rege-
ring tegen beide soorten van embargo 
opd i t moment is. 

Samenvattend, zijn de bezwaren te-
gen dat olie-embargo eigenlijk deze 
dat men een Nederlands embargo niet 
wenst omdat het niet effectief is en 
een internationaal embargo niet wenst 
omdat het wel effectief is. 

Met betrekking tot het internationale 
embargo wordt wederom de positie 
van een aantal zwart-Afrikaanse 
staten ten tonele gevoerd om het 'neen' 
van de Regering tegen het olie-embar-
go te onderbouwen. Dat gebeurt niet 
meer op dezelfde manier als verleden 
week. Verleden week zei Minister Van 
der Klaauw, toen hij zei dat Nederland 
geen medestanders kon vinden voor 
het olie-embargo: 

'Niet alleen in de westelijke wereld 
maar ook in zwart Afrika - ik vind het 
uitstel van de sanctieconferentie ook 
een uitermate belangrijk signaal -
worden op dit moment geen sancties 
gewenst'. Die opvatting hebben wij 
verleden week al bestreden. De afgelo-
pen dagen is de Minister gecorrigeerd 
door een aantal Afrikaanse staten. 
Krantekoppen uit de NRC, het Alge-
meen Dagblad en Trouw spreken wat 
dat betreft duidelijke taal: 'Zwarte lei-
ders in Zuid-Afrika oneens met Van 
der Klaauw'; 'Zwart Afrika: 'embargo 
helpt"; 'Mevrouw Mugabe: 'vóór olie-
boycot Zuid-Afrika". 

Er is echter meer. Er is ook het tele-
gram van de Nigeriaanse ambassa-
deur Clark, voorzitter van de VN-anti-
apartheidscommissie, die heel uit-
drukkelijk naar voren brengt dat men 
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wel degelijk wenst te blijven vasthou-
den aan de sanctieconferentie en ook 
aan het olie-embargo. Er zijn ook de 
besluiten van de Organisatie van Afri-
kaanse Eenheid vóór een olie-embar-
go; zelfs het besluit, een delegatie 
naar Europa af te vaardigen om het 
pleidooi daarvoor te houden en tegelij-
kertijd een olievoorzieningsprogranv 
ma op te zetten om de afhankelijkheid 
van een aantal nabuurlanden van 
Zuid-Afrika te doen verminderen. 

Tegen die achtergrond doet het ook 
enigszins overdreven aan dat de Mi-
nister schrijft in zijn brief dat Neder-
land bereid is, 'het voortouw te nemen 
in internationaal verband bij het opzet-
ten van een olievoorzieningsprogram-
ma'. Dat is uitstekend; ik wijs erop dat 
het voortouw in feite al is genomen, 
door de zwart-Afrikaanse staten. Die 
afhankelijkheidsrelatie is er natuurli jk; 
die wordt ook niet ontkend. Juist toch 
wordt er een voortdurend pleidooi ge-
houden van die kant vóór zo'n olie-em-
bargo. De OAE heeft dat unaniem ge-
daan, inclusief Zimbabwe. Dat moet 
de Minister toch te denken geven! Zijn 
uitspraak van verleden week heeft hij 
in ieder geval duidelijk teruggeno-
men; die vinden wi j niet meer terug in 
de brief. 

Op een ander punt heeft de Minister 
kennelijk niet de correctie aan de 
zwart-Afrikaanse staten wil len overla-
ten en dit zelf gedaan. Verleden week 
heeft hij gesuggereerd dat de regering 
van Zimbabwe hem had benaderd met 
bepaalde feiten. Daaraan kende hij dan 
ook grote politieke betekenis toe. Ik 
lees nog even voor wat hij daarover 
heeft gezegd: 

'Ik stel vast dat de regering van Zim-
babwe het voor dit debat nodig heeft 
geoordeeld, mij een aantal feitelijke 
gegevens te laten weten. Ik weeg dit 
politiek zwaar'. Aldus de Minister ver-
leden week. Nu blijkt uit de brief dat 
het initiatief niet van Zimbabwe maar 
van de Minister is uitgegaan; immers, 
hij schrijft, dat enkele dagen voor het 
plaatsvinden van het debat 'heb ik de 
tijdelijk zaakgelastigde te Salisbury op-
dracht gegeven zich op het met het 
oog op het belang van de zaak vereiste 
niveau te vergewissen van de positie 
van Zimbabwe met betrekking tot zijn 
olievoorziening'. 

De politieke conclusie waarom het in 
dit verband gaat, is dat ook de rege-
ring van Zimbabwe, getuige haar op-
stelling op de OAE-ministersconferen-
tie van het vorig weekeinde, vóór een 
internationaal embargo is. 

Nederland wijst niet alleen nu een 
internationaal olie-embargo van de 

hand maar ook een Nederlands em-
bargo. Het wil geen aansluiting bij het 
al bestaande internationale embargo. 
Wederom wordt daarover in zwart-
•Afrika totaal anders gedacht. Ik wijs 
weer op het telegram van ambassadeur 
Clark, waarin hij de motie van het Ne-
derlandse parlement verwelkomt. Ik 
wijs ook op de verheugde reacties van 
de anti-apartheidsbewegingen, van de 
verzetsbewegingen in Zuid-Afrika. De 
Minister zet echter een domper op die 
vreugde. Hij acht het Nederlandse em-
bargo niet effectief. 

Over de marginale betekenis van de 
economische effectiviteit van een em-
bargo door Nederland hebben wi j het 
al een aantal malen gehad. Dat wordt 
ook niet bestreden. Het gaat echter om 
de politieke effectiviteit. Kennelijk is 
ook de Minister zich wel bewust van 
die politieke effectiviteit, maar dan in 
omgekeerde zin. Een Nederlands em-
bargo zou immers, zo staat in de brief, 
de realisatie van twee andere doelstel-
lingen in gevaar kunnen brengen, na-
melijk het krachtig streven naar een 
spoedige oplossing van de kwestie-
Namibië en de bevordering binnen de 
EG van vergroting, intensivering en 
coördinatie van hulp aan Zuid-Afrika 
omringende landen. Juist voor die 
twee stellingen echter wordt geen en-
kele bewijsvoering aangeleverd. 

De brief die ons nu heeft bereikt, 
heeft in feite een herhaling opgeleverd 
van de argumenten van de vorige 
week. En vergeleken met de vorige 
week heeft de Minister zelfs een aantal 
argumenten moeten laten vallen, om-
dat ze niet vol te houden waren. De vo-
rige week hebben wij hier een uitvoeri-
ge afweging gepleegd van de voors en 
tegens van een embargo. De Kamer 
heeft gekozen voor een politiek sig-
naal. Uit de brief valt niet anders te 
concluderen dan dat er geen feitelijke, 
met deze keuze zelf samenhangende 
redenen en overwegingen zijn om 
vandaag tot een andere afweging te 
komen. Integendeel, de feiten hebben 
de Kamer in het gelijk gesteld en het 
ongelijk van de Minister bevestigd. 

Als het dan gaat om een politiek sig-
naal, dan zou ik nog het volgende wi l-
len opmerken. Indien de Kamer haar 
overtuiging van de vorige week nu zou 
prijsgeven, zou dat ook een politiek 
signaal opleveren, maar dan wel een 
signaal in de verkeerde richting, een 
signaal dat een brede meerderheid 
van deze Kamer juist niet wenst. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van de Regering 
veroordeelt de apartheid krachtig. De 

Regering constateert vervolgens dat in 
Zuid-Afrika de laatste tijd alleen margi-
nale veranderingen hebben plaatsge-
vonden en dat de crisissituatie in 
Zuid-Afrika in een stroomversnelling is 
terechtgekomen. Bij die constatering 
van een ernstige situatie zou een be-
reidheid moeten passen om van Ne-
derlandse zijde geen marginale, maar 
wezenlijke politieke keuzen te doen. 
Dat vereist durf en het innemen van 
een voorhoedepositie. In die zin is dit 
debat misschien van symbolische 
aard. De vraag is of er in dit land een 
politieke doorbraak met betrekking tot 
het soort van politiek dat moet worden 
gevoerd, kan worden bereikt. 

De Regering gebruikt drie argumen-
ten in haar brief die deels tegenstrijdig 
zijn. In de eerste plaats Zimbabwe als 
voorwerp van zorg. De Regering be-
roept zich op een aantal feitelijke me-
dedelingen. Waarom niet één politieke 
uitspraak van een politiek leider uit 
één van de frontlijnstaten aange-
voerd? De heer Scholten wees al op de 
uitspraak van de ministers van buiten-
landse zaken van de Organisatie van 
Afrikaanse Eenheid, die juist uitdruk-
kelijk kiezen vóór een olie-embargo. 
De heer Lubbers heeft de vorige week 
gezegd, geheel terecht, dat het nu gaat 
om de vraag of één van de westelijke 
landen bereid is het eenheidsfront van 
het Westen te doorbreken en te voor-
komen dat er weer schablones komen 
van rijke landen versus derde-wereld-
landen. 

Juist degenen die in de afgelopen ja-
ren altijd geweigerd hebben concrete 
maatregelen te treffen, zouden er goed 
aan doen thans niet Zimbabwe als 
kroongetuige aan te voeren, maar inte-
gendeel zich te realiseren dat het gaat 
om de bereidheid ook eens de derde-
wereld-landen te volgen. 

Het is op zijn minst huichelachtig en 
bevoogdend om op dit ogenblik Zim-
babwe en de noden van Zimbabwe 
aan te voeren als men in het verleden 
niet de concrete bereidheid heeft ge-
had bevrijdingsbewegingen en derge-
lijke te steunen. 

Er is ook een tegenstrijdigheid. Als 
men het argument aanvoert dat er ter 
wil le van Zimbabwe geen olie-embar-
go zou moeten plaatsvinden, zou men 
ten principale iedere gedachte aan 
sancties moeten uitbannen. Dat doet 
de Regering echter niet. Zij zegt niet 
dat zij ten principale tegen sancties is. 
Zij zegt dat zij ervoor is bij een geza-
menlijke internationale inspanning. 
Natuurlijk, mijn fractie geeft graag toe 
dat hier sprake is van een dilemma, 
waarbij de voorkeur uitgaat naar een 
gezamenlijke internationale inspan-
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ning. De vraag is, bij het ontbreken van 
die concrete gezamenlijke internati-
onale inspanning, welke politieke keu-
ze men nu doet. Kiest men voor ont-
houding of voor een voorbeeldfunc-
tie? Het laatste kan drukverhogend 
werken op andere industrielanden en 
past in een dubbelstrategie die is ge-
richt op het verhogen van de druk op 
Zuid-Afrika en het vermeerderen van 
de steun aan Zimbabwe en de front-
lijnstaten. 

Het derde argument van de Rege-
ring is de signaalfunctie. De Regering 
zegt - ik vraag of het werkelijk zo is -
dat sprake kan zijn van een signaal-
functie, zelfs als sprake zou zijn van 
een symbolische signaalfunctie. De 
derde apotheose van de Regering is 
echter: geen isolement ten opzichte 
van de EEG-partners. Mijn fractie staat 
bekend als een fractie die graag tot 
versterking van de Europese samen-
werking komt. Ik constateer drie zaken. 

Nederland heeft een eigen positie 
ten opzichte van Zuid-Afrika, zoals alle 
andere landen binnen de Gemeen-
schap ten opzichte van andere delen 
van de wereld een eigen positie inne-
men, Zolang er geen gezamenlijke bui-
tenlandse politiek is - ik herhaal de 
woorden van de Minister bij verschil-
lende debatten - dient Nederland op 
bepaalde ogenblikken een eigen posi-
tie in te nemen, zoals Frankrijk, Enge-
land en Duitsland dat ook doen. Ten 
aanzien van Zuid-Afrika hebben wi j een 
speciale positie. 

De komende periode zal cruciaal 
zijn. De ontwikkelingen in de afgelo-
pen paar weken rond Soweto, Kaap-
stad en andere plaatsen wijzen erop. 
Opdat punt kan een doorbraak wor-
den bereikt, ook politiek binnen de lan-
den van de Gemeenschap. 

Binnen de andere landen van de Ge-
meenschap zijn er velen die wachten 
op uitspraken van Nederland, die kij-
ken naar de mogelijkheid tot drukver-
hoging te komen. 

Wij denken dat de maatregelen die 
de Regering aankondigt op zich zelf 
niet slecht zijn. Zij zijn echter niet erg 
effectief. Bij stroomversnelling past 
niet de maatregel van een traag voort-
kabbelend beekje. Dat is wat met be-
trekking tot een cultureel akkoord of de 
visumplicht het geval is. Daarvoor is 
een andere aanpak nodig. Wij komen 
tot een andere conclusie dan de Rege-
ring en dan de fractie van de VVD. De 
heer Bolkestein sprak over doel en 
middel, over economische groei als 
sociaal smeermiddel. In de afgelopen 
jaren is economische groei in Zuid-Af-
rika een politiek wurgmiddel geweest. 

Daarvoor past een ander soort van be-
leid dan thans wordt voorgesteld. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! In zijn brief van 24 juni 
stelt de Minister van Buitenlandse Za-
ken weer de positie van Zimbabwe 
centraal. Hij verschaft daarover twee 
mededelingen. In de eerste plaats dat 
de tijdelijk zaakgelastigde van Neder-
land in Salisbury van de regering in 
Zimbabwe heeft gehoord, dat een olie-
embargo tegenover Zuid-Afrika desa-
streuze gevolgen voor Zimbabwe zou 
hebben. De ervaring leert dat Neder-
landse diplomaten, niet alleen tijdelij-
ke, zich wel eens vergissen, soms zelfs 
aanzienlijk. Ik herinner aan het lran-de-
bat. 

De Regering heeft ten tweede op 
haar verzoek de bevestiging ontvan-
gen dat Zimbabwe stappen heeft ge-
nomen om de olievoorziening vanuit 
Zuid-Afrika te verzekeren zolang de al-
ternatieve aanvoerlijn nog niet in orde 
is. Van wie heeft de Regering die be-
vestiging ontvangen? Om welke stap-
pen van de zijde van Zimbabwe gaat 
het? Het curieuze is, dat Zimbabwe des-
ondanks voor een olieboycot van 
Zuid-Afrika is en dat desondanks de 
OAE zich unaniem voor een dergelijke 
boycot heeft uitgesproken. 

De Minister zegt verder in zijn brief 
dat iets moet worden gedaan aan het 
veiligstellen van de olievoorziening 
van Zimbabwe en andere in een verge-
lijkbare positie verkerende staten in 
Zuidelijk Afrika. Hij is zelfs bereid het 
initiatief te nemen voor een dergelijk 
olievoorzieningsprogramma. Dat bete-
kent dat er wel degelijk alternatieven 
zijn waaraan gewerkt wordt. 

De Minister spitst dan de redenering 
toe op het standpunt dat de andere 
EG-landen niet willen en dat Neder-
land, als het alleen dit olie-embargo 
zou afkondigen, zich in een geïsoleer-
de positie zou manoeuvreren. Daarvan 
zou dan het gevolg zijn dat niet meer 
naar Nederland zou worden geluisterd 
in het voortgaande beraad over Zuid-
Afrika. Toen ik dat las, dacht ik, waar 
heb ik dat eerder gehoord. En ja hoor, 
ik wist het weer. Het is een redenering 
die wij natuurlijk weleens meer horen, 
maar die ik mij vooral goed herinner 
van het vorige kabinet en de neutro-
nenbom. Toen was de redenering ook: 
wi j moeten niet naar de NAVO gaan 
met het standpunt dat Nederland er te-
gen is, want dan luistert niemand meer 
naar ons. Ook nu is de redenering blijk-
baar: er zijn acht landen tegen en er is 
er één voor. Als dat ene land nu ook 
zegt dat het tegen het embargo is, dan 

zal het embargo er wel komen. Dit is 
naar mijn mening een volstrekt onzin-
nige redenering. Je kunt alleen maar 
stellen dat als Nederland niet serieus 
meer genomen wordt, wanneer het 
het embargo zou afkondigen, Neder-
land dan dus in de discussie met de 
andere landen door hen als verleren 
zou worden beschouwd. De andere 
landen zijn tegen het embargo, met 
andere woorden: Nederland is verloren 
voor de zaak van het afwijzen van het 
embargo. Dat is dan ook juist. 

Het omgekeerde lijkt mij waar. Het 
effect van een standpunt van Neder-
land tegen het embargo zal eerder zijn 
dat Nederland niet serieus genomen 
wordt bij de vorige mededeling van de 
Minister, namelijk dat hij het voortouw 
zou willen nemen voor de alternatieve 
olievoorziening voor Zimbabwe en 
vergelijkbare in Zuidelijk Afrika liggen-
de staten. 

De Minister heeft in punt 5 boven-
dien naar voren gebracht dat als Ne-
derland het olie-embargo zou afkondi-
gen twee andere besluiten van de mi-
nisterraad niet zo goed gerealiseerd 
zouden kunnen worden. Het gaat dan 
om het streven naar een spoedige op-
lossing in de Namibiëzaak en het ver-
groten van de hulp van de EG aan de 
Zuid-Afrika omringende landen. Ik 
vind dit een onbegrijpelijke opmer-
king, tenzij je vraagtekens moet plaat-
sen bij wat voor oplossing men dan 
voor Namibië bedoelt en wat voor EG-
hulp aan die landen rond Zuid-Afrika 
bedoeld wordt. 

Mijn conclusie is dat de motie-Schol-
ten integraal moet worden uitgevoerd. 
Ik nodig de Regering uit dat nu ook 
maarte besluiten. 

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft ons giste-
ren een waardevolle brief gestuurd. 
Toch schrijven de kranten: 'Kabinet 
wijst motie Kamer inzake Zuid-Afrika 
af'. Daarom wil ik in mijn verantwoor-
delijkheid - het gaat hier om een motie 
die gesteund wordt door een meerder-
heid van mijn fractie - het kabinet op 
het volgende wijzen. 

Het verkeer tussen kabinet en mijn 
fractie is de laatste tijd stroef verlopen. 
Toch kan het kabinet alleen doorgaan 
bij een voldoende parlementaire basis. 
Ik dreig niet, ik constateer. 

Het gaat nu inderdaad om een sym-
bolische zaak. Shelltankers varen al 
niet op Zuid-Afrika, niet uit respect 
voor dit parlement, maar op gezag van 
onder meer Saoedi Arabië, dat zulks 
verbiedt. Het is dus een symbolische 
zaak. 
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Is het uitlegbaar in onze eigen Wes-
terse wereld? Ik dacht het wel. Het 
moet begrijpelijk en invoelbaar zijn. De 
rassenwetten in Zuid-Afrika zijn in on-
ze taal geschreven. Velen in mijn frac-
tie weten dat de grondslag van onze 
politieke beweging in diezelfde taal in 
Zuid-Afrika voor rechtvaardiging van 
apartheid misbruikt is, al nemen nu ge-
lukkig steeds meer kerken daar een an-
dere houding aan. Ik herhaal, de ras-
senwetten ginds zijn nog steeds in on-
ze taal geschreven. 

Wij hebben in de motie een brede 
benadering bepleit. De Regering is 
daarop ingegaan. Dank daarvoor! 
Waarom dan toch ook een olie-embar-
go? Omdat juist dit instrument een ele-
ment van herkenning is tussen hen die 
zich deze zaak aantrekken, element van 
herkenning ook voor de gekleurde vol-
keren. 

In de jongste brief van de Regering 
wordt nadruk gelegd op de noodzake-
lijke internationale basis van de toe-
passing van de Sanctiewet; men leze 
er de Handelingen van de Eerste Ka-
mer op na. Dat is een begrijpelijk, een 
zeer begrijpelijk punt. 

De Sanctiewet heeft immers extra 
territoriale werking. Dat bij naleving 
van die wet waar te maken, is inder-
daad zeer moeilijk, als het om een een-
zijdige boycot gaat. Als dit nu ineens 
hoofdargument van het kabinet wordt, 
waarom dit dan niet vorige week door 
de Minister in dezelfde krasse bewoor-
dingen gezegd? Ik voeg hieraan toe: 
Dit bezwaar kan niet gelden voor een 
toepassing van de ln- en Uitvoerwet. 
Als men echt wi l , kan men die toepas-
sen. Natuurlijk, de werking daarvan is 
beperkter: geen olie uit Nederland, 
maar de politieke strekking blijft de-
zelfde. 

Ik herhaal hier, wat ik elders heb ge-
zegd. De Regering is het aan zich zelf 
verplicht, geen crisis te riskeren, niet 
dat de zaak het niet waard is en ik 
spreek nu heel bijzonder tot de chris-
ten-democraten in en buiten hetkabi-
net. Wel zeg ik het zo: geen crisis, om-
dat wij bij onze actie tegen de apart-
heid niet tot zelfverbranding mogen 
overgaan. 

Het hele kabinet staat voor zware 
problemen. Daar is veel moed voor no-
dig. Die zelfde moed zal in het kabinet 
nodig zijn om een crisis te vermijden, 
een crisis die ik met klem ontraad, een 
crisis die ik het heersende regime in 
Zuid-Afrika niet gun. Kabinet, bezin u! 
Wat is echte moed? 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, na de diner-
pauze eerst de stemmingen te houden 
over de andere geagendeerde onder-
werpen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 18.15 uur 
tot 19.50 uur geschorst. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de uitgebreide vergadering 
van de vaste Commissie voor Onder-
wijs en Wetenschappen over de stuk-
ken betreffende de oprichting van een 
Open Universiteit in Nederland inge-
diende moties, 

te weten: 
de motie-Dees c.s. over het vaststel-

len van de minimumleefti jd op 18 jaar 
voor toelating tot de Open Universiteit 
(14400, nr. 11); 

de motie-Van Kemenade c.s. over 
het uitblijven van de toegezegde Nota 
Volwassenen-educatie (14400, nr. 12); 

de motie-Mertens c.s. over het met 
de grootst mogelijke spoed bij de Ka-
mer indienen van de Nota Volwasse-
nen-educatie (14400, nr. 13). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
deze moties voldoende worden onder-
steund. 

De motie-Dees c.s. (14400, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van het 
CDA alsmede het lid Wessel-Tuinstra 
tegen deze motie hebben gestemd en 
dat de fracties van de PPR en de BP af-
wezig zijn. 

De motie-Van Kemenade c.s. (14 400, 
nr. 12) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de CPN en de PSP vóór deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Mertens c.s. (14 400, nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de CPN en de PSP vóór 
deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de Nota Open Universi-
teit in Nederland (14 400) voor kennis-
geving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de uitgebreide vergadering 
van de vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
over het sportbeleid ingediende mo-
ties, 

te weten: 
de motie-Worrell c.s. over het sy-

steem van verdeling van toto/lottogel-
den (15870, nr. 6); 

de motie-Worrell c.s. over het vergoe-
dingensysteem in het betaald voetbal 
(15870, nr. 7). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken dat 
deze moties voldoende worden onder-
steund. 

Mij is gevraagd om opening van de 
beraadslaging. Ik stel voor, aan dit ver-
zoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een tweetal moties 
wijzigen. In de oorspronkelijke tekst 
van de eerste motie, nr. 6, werd de 
vraag opengelaten of de Kamer zich 
bij motie had uitgesproken over een 
grote betrokkenheid van de Kamer bij 
het bestemmingsplan van de Stichting 
Nationale Sporttotalisator. Mij is ge-
bleken dat dit niet bij motie is gebeurd, 
maar dat deze wens van de meerder-
heid van de Kamer nadrukkelijk bij de 
Regering is gedeponeerd. 

De tweede wijziging heeft betrekking 
op de vraag, of de vorige minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk aan de bevoegdheden om het 
bestemmingsplan goed te keuren de 
voorwaarde van tijdelijkheid heeft ver-
bonden. Voor ons was en is belangrijk, 
dat na een aantal jaren het thans gel-
dende systeem van de verdeling van 
toto- en lottogelden wordt geëvalu-
eerd en zo nodig bijgesteld. Ik hoop op 
dit punt de twijfels te hebben wegge-
nomen door de motie aan te passen. 

Mijnheer de Voorzitter! Motie nr. 7 is 
gewijzigd omdat naar ons oordeel in 
de UCV over het sportbeleid van 4 juni 
j l . de Staatssecretaris de vraag heeft 
opengelaten of hij het huidige vergoe-
dingensysteem wenst af te schaffen. 

Hij heeft het opengelaten, omdat hij 
het overleg in het BBI vrij wil ingaan. In 
dat gesprek wil hij beslissen of dit sy-
steem voor de toekomst moet worden 
afgeschaft. In de motie-De Boer heeft 
de Kamer zich al nadrukkelijk uitge-
sproken voor de afschaffing van het 
vergoedingensysteem. Is de Staatsse-
cretaris bereid, de Kamer zodanig t i j-
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dig voor het innemen van een defini-
tief standpunt over het vergoedingen-
systeem te informeren, dat hierover 
vooraf nog overleg kan worden ge-
pleegd? Als de Staatssecretaris bereid 
is, die ruimte te geven, ben ik bereid 
mijn motie aan te houden. 

Moties 

De Voorzitter: De heer Worrell heeft 
zijn motie 15 870, nr. 6 in die zin gewij-
zigd, dat in de eerste overweging de 
woorden 'als haar mening heeft uitge-
sproken' worden vervangen door 'het 
wenselijk achtte,'. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(15 870). 

De heer Worrell heeft zijn motie 
15 870, nr. 7, in die zin gewijzigd, dat 
deze thans als volgt luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door het Budget Be-
wakings Instituut (BBI) een studie is 
verricht naar het huidige vergoedin-
gensysteem in het Betaald Voetbal; 

voorts overwegende, dat de Kamer in 
het kader van het Rapport Gezonder 
Betaald Voetbal door het aanvaarden 
van de motie-H. A. de Boer c.s. 
(14 994, nr. 6) als één van de voorwaar-
den voor subsidiëring door de rijks-
overheid heeft gesteld dat het huidige 
vergoedingensysteem geleidelijk dient 
te worden afgeschaft; 

van oordeel, dat de Regering in het 
overleg met de meest betrokkenen in 
het Betaald Voetbal over het vergoe-
dingensysteem met een eigen stand-
punt dient te komen; 

spreekt als haar mening uit, dat de Re-
gering in het overleg naar aanleiding 
van het interimrapport van het BBI in-
zake het bestaande vergoedingen-
systeem, het standpunt dient in te ne-
men dat dit vergoedingensysteem zal 
worden afgeschaft, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De motie is mede-ondertekend door 
mevrouw Wuthrich-van der Vlist. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9(15 870). 

D 
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijn-
heer de Voorzitter! De motie betreffen-
de de evaluatie van de gelden van de 
Stichting Nederlandse Sporttotalisator 
is voor mij ook na wijziging niet zoda-

nig geworden dat ik mijn standpunt 
verander. Ik blijf aan deze motie geen 
behoefte hebben. 

Ik wil dan ingaan op de gewijzigde 
motie betreffende het vergoedingen-
stelsel. De overwegingen lijken mij 
niet volledig juist. In de aangehaalde 
motie van 29 juni 1978 op stuk 14994 
wordt gesproken over het aanbieden 
van een beleidsbrief, gericht op de af-
schaffing van het vergoedingensy-
steem met alle consequenties daarvan 
In dat proces ben ik thans nog doende. 
Ik kan nog geen afgewogen standpunt 
innemen, maar wel kan ik de Kamer 
toezeggen dat ik, voordat ik hierover 
een definitief standpunt inneem, de 
Kamer zal informeren, ook over de 
daarbij behorende consequenties. De 
motie als zodanig ontmoet bij mij wel 
bezwaren. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu de Staatssecretaris ons 
de gevraagde toezegging heeft ge-
daan, verzoek ik u, mijn gewijzigde 
motie onder 15870, nr. 7, van de agen-
da af te voeren. 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van de heer Worrell stel ik 
voor, zijn gewijzigde motie 15 870, nr. 
9, van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de Kamer er geen bezwaar tegen heeft, 
nu over de andere gewijzigde motie te 
stemmen. 

De gewijzigde motie-Worrell c.s. 
(15870, nr. 8) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PSP, de CPN en DS'70 
vóór deze motie hebben gestemd en 
dat nu alleen de fractie van de PPR af-
wezig is. 

Ik stel voor, de stukken over topsport 
en de Rijksoverheid (15870) voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de uitgebreide vergadering 
van de vaste Commissie voor Econo-
mische Zaken over de Nota Consu-
ment en Consumptie ingediende mo 
ties, 

te weten: 

de motie-Kolthoff c.s. overeen alge-
meen plan tot wettelijke regeling met 
betrekking tot ' informatieve etikette-
ring'(15716, nr. 6); 

de motie-Kolthoff c.s. over een wets-
ontwerp inzake behandeling van con-
sumentenklachten (15716, nr. 7); 

de motie-Kolthoff c.s. over de rol van 
de consument in de besluitvorming 
over het aanbod van goederen en 
diensten (15716, nr. 8); 

de motie-Epema-Brugman c.s. over 
bevordering van energiebesparing en 
vermindering van huishoudelijk afval 
(15716, nr.9); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
verlenging van de levensduur van ge-
bruiksgoederen (15716, nr. 10); 

de motie-Engwirda c.s. over het in-
stellen van een consumptie-effectrap-
portage (15716, nr. 11); 

de motie-Engwirda c.s. over de sa-
menstelling van de SER (15716, nr. 
12); 

de motie-Van lersel c.s. over het pro-
gramma van maatregelen tot consu-
mentenbescherming (15716, nr. 13); 

de motie-Van lersel c.s. over herzie-
ning van de wettelijke bepalingen inza-
ke het consumptief krediet (15 716, nr. 
14); 

de motie-Van lersel c.s. overcoördi-
natie van de consumentenvoorlichting 
(15716, nr. 15); 

de motie-Van Muiden c.s. over een 
verbod van prijsdiscriminatie (15716, 
nr. 16); 

de motie-Van Muiden c.s. over af-
handeling van het wetsontwerp tot 
wijziging van de Wet Economische 
Mededinging (15716, nr. 17). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
deze moties voldoende worden onder-
steund. 

De motie-Kolthoff c.s. (15716, nr. 6) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, het GPV en de BP te-
gen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Kolthoff c.s. (15716, nr. 7) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de CPN, DS'70 en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Kolthoff c.s. (15716, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen, 

De motie-Epema-Brugman c.s. (15716, 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de CPN, DS'70 en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
(15 716, nr. 10) wordt bij zitten en op-
staan met algemene stemmen aange-
nomen. 

De motie-Engwirda c.s. (15716, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-Engwirda c.s. (15716, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, DS'70 en de 
PSP vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van lersel c.s. (15716, nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De motie-Van lersel c.s. (15716, nr. 14) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de PPR en de CPN tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Van lersel c.s. (15716, nr. 15) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66 en de PPR tegen deze mo-
tie hebben gestemd. 

De motie-Van Muiden c.s. (15716, nr. 
16) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

De motie-Van Muiden c.s. (15716, nr. 
17) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

Ik stel voor, de Nota Consument en 
Consumptie (15 716) voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij het debat over de inflatieneutra-
le belastingheffing ingediende moties, 

te weten: 

de motie-Van Rooijen c.s. over een 
studie met betrekking tot vernieuwing 
van de inkomstenbelasting (14932, nr. 
7); 

de gewijzigde motie-Engwirda c.s. 
over voorstellen voor een vereenvou-
digd systeem van inflatieneutrale be-
lastingheffing (14932, nr. 9); 

de motie-Nypels c.s. over een com-
binatie van inflatieneutrale woningf i-
nanciering en inflatieneutrale belas-
tingheffing (14932, nr. 10); 

de motie-Wöltgens c.s. over een 
eenvoudiger systeem ter voorkoming 
van stijging van de reële belastingdruk 
als gevolg van de inflatie (14932, nr. 
11); 

de motie-Kombrink c.s. over het op-
nemen van een voorstel tot beperking 
van de aftrek van hypotheekrente voor 
de eigen woning in het belastingplan 
1981 (14932, nr. 12); 

de motie-Kombrink c.s. over beper-
king van de aftrek van betaalde rente 
en verruiming van de vrijstelling voor 
ontvangen rente (14932, nr. 13). 

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

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben een derde 
termijn gevraagd wegens een wijzi-
ging in de motie die vanochtend al is 
rondgedeeld. De heer Portheine en ik, 
als ondertekenaars van de motie op 
stuk nr. 7, zijn naar aanleiding van de 
beraadslaging in eerste en tweede ter-
mijn gekomen tot een wijziging van de 
motie. In die wijziging hebben wij nog 
duidelijker de prioriteit tot uitdrukking 
gebracht van een permanente bijzon-
dere winstaftrek en een permanente 
zelfstandigenaftrek waarvoor ook geen 
extra budgettaire middelen nodig zijn, 
omdat die regelingen thans reeds be-
staan. 

Naarmate er budgettaire middelen 
voorhanden komen, zouden wi j ook 
aanvullend daaraan een voorraadaf-
trek wil len bepleiten. Ten slotte hebben 
wi j in de gewijzigde motie tot uitdruk-
king gebracht, dat wi j een onderzoek 
naar indexatie van afschrijvingen op 
nieuwe investeringen gewenst vinden. 

Tevens is ons pleidooi voor het ver-
hogen van de spaarvrijstelling van 
f 700 tot f 1000 in de motie opgenomen 
Daarboven blijft mijn fractie de vrijstel-
ling van het inflatiedeel van ontvangen 
rente wenselijk achten, evenals een 
beperking van het inflatiedeel van de 
overige betaalde rente. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de mo-
tie zelve merk ik nog het volgende op. 
k stel vast dat door de fracties die dit 
«b ine t dragen, een gezamenlijke mo-
:ie is ingediend. Die motie is helder. Er 

o I ij kt uit dat tussen de fracties over-
eenstemming bestaat over de volgen-
de punten: - e r komen een breed opge-
zette aanpak en herbezinning van zo-
wel de hoogte als de 'steilte' van de ta-
rieven en op veelheid en omvang van 
aftrekposten, beogende een doorlich-
ting en vermindering van aftrekposten 
in samenhang met een verlaging van 
de tariefl i jn; - de contouren van deze 
brede aanpak zullen in de Miljoenen-
nota 1981 worden geschetst; - in het 
dekkingsplan voor 1981 komen ten-
minste op wel bepaalde onderdelen 
voorstellen van wet voor bijzondere 
winstaftrek, zelfstandigenaftrek, rente-
aftrek van de eigen woning en overige 
rente. Deze voorstellen zullen tenmin-
ste - en zo mogelijk met andere voor-
stellen - dienen te passen in een brede 
aanpak en herbezinning, die in de mil-
joenennota is geschetst. 

De Minister van Financiën heeft - ui-
teraard namens de Regering - gezegd, 
zich voor uitvoering van die motie te 
zullen inzetten. Wij hebben ons echter 
afgevraagd op welke wijze de helder-
heid nog kan worden vergroot. Som-
mige collega's in deze Kamer - en ook 
daarbuiten - lopen dan wel niet met 
het hoofd in de wolken, maar verkeren, 
naar hun zeggen, toch in de mist. Wel-
nu, het stemmen vóór de moties van 
de heer Kombrink (stukken nrs. 12 en 
13) lijkt ons geen middel die helder-
heid te verschaffen, integendeel. Dat 
brengt ons tot de volgende conclusie. 

Indien het kabinet onverhoopt en, 
gezien de opstelling van de VVD- en 
CDA-fractie, onverwachts niet tijdig 
besluiten zou nemen die uitvoering 
van de motie mogelijk maken, dan zal 
zulks bij indiening van het dekkings-
plan blijken, in alle openheid en open-
baarheid. Dat is het moment van toet-
sing. De motie-Van Rooijen/Portheine 
is dan het middel van toetsing. 

Ik voeg hieraan toe dat wij de hoop 
en verwachting hebben dat die toet-
sing zal aantonen dat de eensgezind-
heid tussen de VVD- en CDA-fractie en 
het kabinet daadwerkelijk vruchten zal 
hebben afgeworpen. Mocht echter blij-
ken dat ook op basis van overeenstem-
ming tussen beide fracties geen rege-
ling te verkrijgen is, dan zal de CDA-
fractie niet aarzelen, terug te vallen op 
de eigen eerder getrokken lijn die is 
neergelegd in de motie-Van Amels-
voort. De met de VVD-fractie overeen-
gekomen poging om er met het kabi-
net uit te komen, zou dan immers mis-
lukt zijn. Ik zeg nogmaals dat wij dit 
niet hopen. Wij menen ook, dit niette 
hoeven verwachten. De zuiverheid ge-
biedt echter nu te zeggen dat in zulk 
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Van Rooijen 

een onverhoopt geval de eigen beken-
de weg weer aan de orde komt, gericht 
op inwerkingtreding per 1 januari. 
Daar is het dan nog tijdig genoeg voor. 

Motie 

januari 1981 voorzieningen tot stand te 
brengen in de vorm van een perma-
nente bijzondere winstaftrek en zelf-
standigenaftrek, alsmede aanvullend 
een voorraadaftrek naarmate zulks 
budgettair mogelijk is, en tevens een 
onderzoek in te stellen naar indexering 
van afschrijvingen op nieuwe investe-
ringen; 

dat het evenzeer wenselijk is te ko-
men tot een verder gaande vrijstelling 
voor sparen dan reeds voorgesteld 
(f 700) en wel naar f 1000); 

dat eveneens mede in het kader van 
de fraudebestrijding en vereenvoudi-
ging in de inkomstenbelasting een 
echte vernieuwing van deze belasting 
noodzakelijk is, zoals reeds bepleit in 
de aanvaarde motie-Van Rooijen c.s. 
(15 516, nr. 23); 

dat aan andere knelpunten, zoals bij 
ontvangen en betaalde rente, des te 
beter aandacht kan worden geschon-
ken in een bredere aanpak van echte 
vernieuwing van de inkomstenbelas-
t ing; 

dat daarvoor de gedachte van een 
herbezinning op het huidige systeem 
van aftrekposten onder gelijktijdige 
belangrijke verlaging van het tarief in-
komstenbelasting het meest aangewe-
zen is; 

verzoekt de Regering, deze studie met 
betrekking tot de inkomstenbelasting 
ter hand te nemen en daarbij tevens de 
elementen van inflatieneutraliteit voor 
ontvangen en betaalde rente te betrek-
ken en hierover beleidslijnen in de Mil-
joenennota 1981 op te nemen; 

verzoekt de Regering tevens, tenmin-
ste op de in de eerste overweging ge-
noemde punten in winst- en privé-
sfeer, waaronder de bijzonder winstaf-
trek, de renteaftrekproblematiek van 
de eigen woning en de beperking van 
de overige rente, binnen het kader van 
de genoemde herbezinning reeds bij 
het Belastingplan 1981 tot de indiening 
van wetsvoorstellen ter zake te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund en is de 
Kamer bereid er onmiddellijk over te 
stemmen. 

Zij krijgt nr. 14(14932). 

D 
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb aan de woorden van 
de heer Van Rooijen niet zo veel toe te 
voegen. Ik zeg nog eens dat wij onze 
motie hebben aangescherpt en heb-
ben aangepast aan datgene wat ik in 
eerste instantie heb gezegd in het de-
bat, namelijk dat onze voorstellen als 
pakket moeten worden aangepast aan 
de budgettaire mogelijkheden. 

Wij hebben nu een concrete sugges-
tie toegevoegd - die in eerste instan-
tie in onze betogen was opgenomen -
over de stimulering van het sparen. 

Ik zal alleen nog ingaan op het slot 
van onze motie. Daarin staat dat de be-
doelde wetsontwerpen moeten wor-
den bezien in het kader van de ge-
noemde herbezinning. Daarover zou 
taalkundig een misverstand kunnen rij-
zen. Er zijn vandaag in dit Huis immers 
al meer misverstanden gerezen. 

Met nadruk zeg ik dat uit mijn be-
toog in eerste instantie - de heer Van 
Rooijen heeft dit zojuist onderstreept -
duidelijk is gebleken dat wij deze her-
bezinning zien in de zin van de gehele 
zesde alinea van onze motie, dus bin-
nen het kader van het tweeluik van af-
trekposten en belangrijke verlaging 
van de inkomstenbelasting. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil beginnen met het 
recht trekken van een redactionele 
misstelling in de eerste alinea van mijn 
motie op stuk nr. 13. De heer Van der 
Spek was zo vriendelijk, mij erop te 
wijzen dat de woorden 'wenselijk is' 
zijn weggevallen na het woord 'gron-
den' in de tweede regel. 

De Voorzitter: Van de verbeterde mo-
tie zal een herdruk verschijnen. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had na berichten die 

in een aantal bladen de ronde hebben 
gedaan, verwacht dat de CDA-fractie, 
alvorens over de moties werd ge-
stemd, haar ontevredenheid had uitge-
sproken over de mate waarin zij tijdens 
het verloop van het Hofstra-debat toe-
zeggingen van de kant van het kabinet 
heeft gekregen. Nu het uitspreken van 
deze ontevredenheid achterwege is 
gebleven - op de slotpassage van het 
betoog van de heer Van Rooijen kom ik 
straks terug - wi js ik erop dat van de 
kant van de Regering een eindoordeel 
over de door de heren Van Rooijen en 
Portheine ingediende motie achterwe-
ge is gebleken. Ik nodig de Regering 
ertoe uit, dit oordeel alsnog uit te spre-
ken. 

Wanneer ik op een rij zet wat over di-
verse onderdelen van de motie van de 
kant van de Regering is gezegd en hoe 
hierop is gereageerd, kan ik onmoge-
lijk tot de conclusie komen dat de mo-
tie een warme ontvangst heeft gekre-
gen. Er is een grote reserve van de Re-
gering aan het daglicht getreden tegen-
over de voorstellen die de heer Van 
Rooijen inzake de beperking van de 
overige rente onder woorden heeft ge-
bracht. Men is elkaar op dit punt be-
paald niet genaderd. 

Verder is van de kant van de Rege-
ring bij monde van de Staatssecretaris 
vastgehouden aan een voorkeur voor 
een voorraadaftrek boven een bijzon-
dere winstaftrek, terwijl met name van 
de kant van de CDA-fractie de voorkeur 
geheel omgekeerd is geformuleerd. 
Ook in de motie is deze omgekeerde 
voorkeur tot uitdrukking gebracht. Dit 
staat diametraal tegenover datgene 
wat de Regering voor ogen is blijven 
staan tot en met de tweede termijn. 

De heer Van Rooijen heeft zojuist 
een concessie gedaan door niet meer 
uitdrukkelijk per 1 januari 1981 een 
maatregel te vragen voor de indexe-
ring van afschrijvingen op nieuwe in-
vesteringen. Hij vraagt nu nog slechts 
een onderzoek. Ik wijs er echter op dat 
van de kant van de Regering ernstige 
bezwaren tegen het voorstel van de 
heer Van Rooijen zijn ingebracht. Ik 
moet de Regering dan ook vragen, 
mee te delen of zij het zinvol acht, een 
onderzoek in te stellen naar iets waar-
tegen zij ernstige bezwaren heeft. De 
motie vraagt immers zo'n onderzoek. 

Voor het totaal van de voorstellen 
die in de motie worden gedaan, heeft 
de Regering geen enkele financiële ga-
rantie wil len geven. Integendeel, finan-
ciële argumenten zijn gebruikt om niet 
een bijzondere winstaftrek en een 
voorraadaftrek te combineren. Zij zijn 
verder gebruikt tegen de indexering 
van afschrijvingen en tegen het ter be-

De Voorzitter: De heer Van Rooijen 
heeft zijn motie 14932, nr. 7, in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende: 
dat de door de Regering aangekon-

digde voorstellen in de winst- en pri-
vésfeer ter zake van het oplossen van 
knelpunten in de belastingheffing in 
verband met de inflatie een uitwerking 
hebben gekregen als antwoord op die 
problematiek die onvolledig is wat be-
treft o.a. de bijzondere winstaftrek en 
de renteaftrek van de eigen woning en 
die onbevredigend is waar het betreft 
de beperking van de overige rente tot 
in beginsel f 5000; 

dat het gewenst is met ingang van 1 
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Kombrink 

schikking stellen van een deel van de 
aardgasbaten voor realisering van dat-
gene wat de heer Van Rooijen voor 
ogen stond. 

Als ik dit bij elkaar optel, is het oor-
deel van de Regering in de winstsfeer 
negatief geweest. Het belangrijkste as-
pect van het debat was evenwel de pri-
vésfeer. 

De heer Portheine heeft zojuist ge-
zegd dat het slot van de motie die hij 
samen met de heer Van Rooijen heeft 
ingediend een taalkundig misverstand 
zou kunnen oproepen. Dat is niet waar. 
Er is ook geen sprake van een inhoude-
lijk misverstand maar van een inhou-
delijk meningsverschil. Ik heb het ste-
nogram van het debat nog eens uit-
voerig nagelezen. De heer Van Rooijen 
kwam in dat debat tot de volgende uit-
spraak: 

'In het dictum staat dat, los van wat 
in de Miljoenennota staat of komt te 
staan, bij het belastingplan de ge-
noemde voorstellen moeten worden 
gedaan. Dat staat los van de vraag in 
hoeverre in de Miljoenennota de con-
touren van de brede studie zijn inge-
vuld.'. Welnu, dat standpunt, waarbij 
de heer Van Rooijen zelfstandig de 
concreet per 1 januari 1981 in te voe-
ren maatregelen eruit heeft gelicht, is 
een uitleg van de motie die diametraal 
staat tegenover die welke de heer Por-
theine ervan heeft gegeven en ook te-
genover die welke de Minister van Fi-
nanciën in het debat ervan heeft gege-
ven. De Minister gaf daarmee te ken-
nen, veel dichter bij de heer Portheine 
dan bij de heer Van Rooijen te staan in 
zijn uitleg. 

Hij zei namelijk niet alleen dat de be-
lastingherziening, waarom in het eer-
ste deel van het dictum wordt ge-
vraagd, grote problemen oproept en 
geruime tijd vergt en dat er geen ga-
rantie voor is te geven dat in de Miljoe-
nennota niet alleen een beschouwing 
kan worden opgenomen maar ook be-
leidsconclusies kunnen worden ge-
trokken; hij heeft ook gezegd dat hij 
grote waarde hecht aan het woordje 
'ten minste' in het tweede deel van het 
dictum en dat naast de in de motie ge-
noemde maatregelen ten minste ook 
andere maatregelen moeten worden 
getroffen die samenhangen met die 
grote belastinghervorming, wi l de af-
trekbaarheid van de hypotheekrente 
bespreekbaar kunnen zijn. 

Welnu, dat is het standpunt van de 
Regering; dat is het standpunt van de 
heer Portheine; het is niet het stand-
punt, zoals in het debat verwoord door 
de heer Van Rooijen. Dit kon ook niet 
zijn standpunt zijn. Immers, vanaf het 

moment dat hij dit standpunt zou heb-
ben betrokken, zou hij in grote onze-
kerheid zijn komen te verkeren om-
trent het ti jdstip waarop de aftrek van 
de hypotheekrente zou kunnen wor-
den beperkt. Hij zou dan zijn overgele-
verd aan het tempo waarin de Rege-
ring haar conclusies over een belas-
t inghervorming zou trekken. 

Ik signaleer en constateer dat. Het 
betekent da t , ook al is de motie gewij-
zigd, vooral ten aanzien van de winst-
sfeer, zo dadelijk zal worden gestemd 
over onderdelen, over uitspraken ten 
aanzien van de privésfeer, van de af-
trekbeperking van de hypotheekrente, 
waarbij een ernstig verschil van inzicht 
bestaat tussen de regeringspartijen 
over de uitleg van die passage en 
waarbij het CDA de forse concessie 
heeft gedaan dat maatregelen zijn uit-
gesteld en dat in het najaar opnieuw 
moet worden bezien in hoeverre er 
echt overeenstemming bleek te zijn, 
een overeenstemming die volstrekt 
kan wegvallen vanaf het moment dat 
het het kabinet niet zal gelukken, niet 
alleen beschouwingen op te nemen 
over de brede belastinghervorming 
maar bovendien, heel concreet, maat-
regelen per 1 januari 1981 te doen in-
voeren. Ik durf er vergif op in te nemen 
dat het kabinet in de positie zal komen 
- onafhankelijk van de verdere afloop 
van vanavond - waarin het die voor-
stellen niet zal doen. Dan zal de opera-
tie die de heer Van Rooijen voorstond 
geen enkele zin en betekenis hebben 
gehad, behalve die van uitstel en onze-
kerheid. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! De motie die is 
ingediend door de leden Engwirda en 
Nypels over wenselijke wijzigingen in 
het belastingsysteem in de richting 
van een inflatieneutrale belastinghef-
fing veroorzaakt naar de mening van 
de Regering dezelfde bezwaren van 
sociaal-economische aard en dezelfde 
ingewikkeldheden in de wetgeving als 
die voor de Regering hebben gegol-
den tegen invoering van de methodiek 
die is ontwikkeld door prof. Hofstra. 
Dat blijft het bezwaar ook na de wijzi-
ging die de heer Engwirda in de motie 
heeft aangebracht. 

De heer Engwirda (D'66): Ik begrijp dat 
niet. Ik heb in mijn motie gevraagd 
voor de winstsfeer het bestaande 
systeem van de bijzondere winstaftrek 
dat al twee jaar geldig is ui t te bouwen 
om op die manier de belasting over 
schijnwinsten op te heffen. Ik zie niet 
in wat voor sociaal-economische be-

zwaren daaraan zitten. Sterker nog, ik 
zie daarin alleen maar voordelen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
vind het geen inflatieneutrale belas-
tingheffing als er alleen iets wordt ge-
daan aan de schijnwinsten en niets 
wordt gedaan aan wat ik gemakshalve 
noem de schijnverliezen. Bovendien 
geldt het bezwaar onverkort tegen de 
voorstellen die in deze motie zijn op-
genomen voor de privé-sfeer, waarin 
wel inflatieneutraliteit met alle inge-
wikkeldheden van dien onder woor-
den is gebracht. 

De bezwaren tegen de motie van de 
leden Nypels en Engwirda over index-
hypotheken zijn in het debat wellicht al 
voldoende tot uiting gekomen. Ik her-
inner eraan dat deze techniek op de ka-
pitaalmarkt een olievlekwerking kan 
betekenen, dat zij de werking van de 
normale kapitaalmarkt zal kunnen ver-
storen en dat zij in elk geval in het bui-
ten deze techniek blijvende deel - naar 
wi j voorshands verwachten het groot-
ste deel - van de kapitaalmarkt een 
verhogende werking op het renteni-
veau zal kunnen uitoefenen. 

De motie van de leden Wöltgens en 
Kombrink zou ik willen typeren als een 
semi-Hofstramethodiek waartegen 
niet dezelfde, maar overeenkomstige 
bezwaren kunnen worden aangevoerd 
als tegen de methodiek van Hofstra. Ik 
wijs er bovendien op dat in het laatste 
deel van de motie een te ver gaande 
conclusie wordt getrokken, namelijk 
een conclusie alsof de volledige voor-
stellen van het rapport van professor 
Hofstra zouden zijn ingevoerd. Ik moet 
daarom aanvaarding van deze motie 
evenals aanvaarding van de twee 
voorgaande ontraden. 

Over de moties op de stukken nrs. 12 
en 13 heeft de Minister zijn oordeel al 
gegeven. 

Ik kom ten slotte tot de gewijzigde 
motie van de leden Van Rooijen en 
Portheine. Ik erken dat deze motie de 
gedachte van de indieners duidelijker 
maakt. Ik blijf vinden dat met verlen-
ging van de bijzondere winstaftrek 
geen knelpunt met betrekking tot de 
belastingheffing wordt opgelost. Ik 
blijf vinden dat met de invoering van 
een voorraadaftrek wel een knelpunt 
in de belastingheffing zou worden op-
gelost. 

Mijn voorkeur voor wat de volgorde 
betreft is dus niet dezelfde als die wel-
ke in de motie is neergelegd. Boven-
dien vind ik dat invoering van een 
voorraadaftrek tot op zekere hoogte 
zou cumuleren met de verlenging van 
de bijzondere winstaftrek. 
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Van Amelsvoort 

Dan iets wat niet in de motie staat, 
maar wat ik wel op zijn minst gesugge-
reerd vond in de bijdrage van de heer 
Van Rooijen aan het debat, namelijk 
dat een beperking van de hypotheek-
rente-aftrek zou kunnen worden inge-
voerd zonder een algemene rente-
maatregel. Daarvan ben ik voorshands 
niet overtuigd. 

Ik zeg dan nog aan het adres van de 
heer Kombrink dat ik geen bezwaar zie 
tegen een onderzoek naar indexering 
van afschrijvingen op nieuwe investe-
ringen. Ik verwacht dat dit onderzoek 
zal bevestigen dat het geen geschikte 
methode is. 

De motie zoals de heren Van Rooijen 
en Portheine die gewijzigd hebben in-
gediend, gaat een eind in de richting 
die de Regering wil inslaan. Ik vind de 
motie nog steeds niet geheel even-
wichtig. Ik constateer evenwel, dat de 
bewoordingen van de motie ruimte la-
ten voor uitvoeringsmodaliteiten, be-
houdens de koppeling die de heer Por-
theine zojuist nog heeft onderstreept. 
Ik laat derhalve het oordeel over de 
motie aan de Kamer over. 

De heer Kombrink (PvdA): DeStaats-
secretaris volhardt in zijn oordeel dat 
voorraadaftrek voorkeur verdient bo-
ven bijzondere winstaftrek. Hij heeft in 
het debat gezegd dat, gezien de be-
perkte budgettaire mogelijkheden, bei-
de niet tegelijkertijd zouden moeten 
worden ingevoerd, aangezien het ver-
snippering in de aanwending van f i -
nanciële middelen zou inhouden. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Het 
laatste heb ik zeker gezegd. Van het 
eerste betwijfel ik dat. De strekking van 
uw opmerking is echter juist. 

De heer Kombrink (PvdA): De vraag 
die ik nu ga stellen wordt gewoonlijk 
pas gesteld nadat over een motie is 
gestemd. Nu zij echter zal worden aan-
genomen doordat beide regeringspar-
tijen ervoor zijn, stel ik de Staatssecre-
taris thans reeds de vraag wat voor 
wetsontwerp hij zal indienen, een ten 
aanzien van de voorraadaftrek of een 
met een bijzondere winstaftrek. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
zal mij in de plannen voor de belas-
tingheffing in de nabije toekomst zo 
ver mogelijk richten naar hetgeen in 
de motie als wenselijk tot uitdrukking 
wordt gebracht. Ik heb al gezegd, dat ik 
niet verrukt ben van de motie. Ik vind 
het niet de meest gewenste prioritei-
tenvolgorde. Ik heb er echter niet zo-
veel moeite mee, dat ik aanneming 
van de motie ontraad. 

De heer Van Rooijen (CDA): De Staats-
secretaris zei dat ik iets had gesugge-
reerd wat niet in de tekst stond. Als wi j 
pleiten voor beperking van de hypo-
theekrente boven de vier ton, waarbo-
ven gedeeltelijke aftrek geldt, betekent 
dat niet dat wi j niet vinden dat in de 
overige rente geen beperking zou 
moeten worden aangebracht. Wij 
staan echter een andere beperking dan 
de Regering voor. Wij wil len namelijk 
het inflatiedeel bij de overige rente eli-
mineren, al dan niet met een bodem. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik 
noteer met vreugde dat de heer Van 
Rooijen deze koppeling uitdrukkelijk 
voor ogen heeft. Hij kent mijn bezwa-
ren tegen het begrip 'elimineren van 
het inflatiedeel'. 

De heer Engwirda (D'66): De Staats-
secretaris heeft gezegd dat er verschil-
lende modaliteiten zijn om de motie 
uit te voeren. Wij hebben zojuist van 
de heren Van Rooijen en Portheine 
twee modaliteiten gehoord. Er zijn ook 
nog andere denkbaar. Aan welke mo-
daliteit van uitvoer geeft de Staats-
secretaris de voorkeur? 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Mijn 
voorkeur is nog zo pril, dat het mij be-
ter lijkt haar nog enige tijd te laten rij-
pen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. 
(14 932, nr. 14) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de BP 
tegen deze motie hebben gestemd en 
dat de fractie van de PSP thans afwezig 
is. 

De gewijzigde motie-Engwirda c.s. 
(14 932, nr. 9) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en het GPV vóór deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Nypels c.s. (14932, nr. 10) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, DS'70, de PPR en het GPV vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens c.s. (14 932, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR en de CPN vóór de-
ze motie hebben gestemd. 

De motie-Kombrink c.s. (14932, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Kombrink c.s. (14 932, nr. 13) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de PPR, de CPN en de PSP vóór 
deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de nota inzake het rege-
ringsstandpunt over het rapport infla-
tieneutrale belastingheffing (14 932, 
nrs. 4-6) voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij het debat over de sociale mini-
ma in gediende moties, te weten: 

de gewijzigde motie-Van der Doet c.s. 
over het handhaven van de koopkracht 
van mensen met het minimumloon en 
sociale minima (16 212, nr. 10); 

de motie-Van der Doef c.s. over het 
niveau van de sociale uitkeringen 
(16 212, nr. 7); 

de motie-B. de Vries c.s. over het 
handhaven van de koopkracht van de 
minimumgezinsinkomens in 1980 
(16212, nr.8). 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van een stemverklaring vooraf. 

D 
De heer Van der Doef (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! U zult zich herinne-
ren dat wi j tot tweemaal toe een uitstel 
van de stemming over deze moties 
hebben gevraagd, niet in de laatste 
plaats om op het moment van stenv 
ming zekerheid te krijgen niet alleen 
over de regeringsvoorstellen over de 
ambtelijke topinkomens, maar ook 
over de opvattingen van de Kamer 
daarover. Dat moment is zelfs nu niet 
bereikt, maar ik acht nader verder uit-
stel niet veel bij te dragen aan de onze-
kerheid die ook op dat punt zelfs nu 
nog bestaat. 

Zeker nadat een kamermeerderheid 
zich verenigd heeft met het voorstel 
van de Regering een deel van de wet-
telijke verhoging voor het minimum-
loon en de sociale minima uit te schui-
ven van 1 juli naar 1 januari, is er, juist 
omdat de koopkrachtontwikkeling van 
deze groepen daarmee zeer onzeker is 
geworden, alle aanleiding uiterst mini-
tieus naar de moties te kijken. Dat is 
dan vooral van belang voor de motie-
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Van der Doef 

De Vries-de Korte waarbij uit de toelich-
t ing blijkt dat men de intentie heeft die 
koopkracht zeker te stellen. 

Ondanks een dringend verzoek van 
mijn fractie is de tekst van deze motie 
niet aangepast aan de bedoeling die 
tenminste een van,de ondertekenaars 
zegt te hebben met het vragen van de-
ze uitspraak. De motie vraagt niet om 
de zekerheid dat wettelijke maatrege-
len zo tijdig worden genomen dat deze 
per 1 oktober in werking kunnen tre-
den. De motie kan dan ook, gemeten 
naar de tekst, niet gezien worden als 
de zekerstelling dat in 1980 de mensen 
met het minimumloon en de sociale 
minima hun koopkracht zullen behou-
den. Voor mijn fractie is dat al de on-
dergrens. Voor 1980 zou een garantie 
tot een hoger niveau binnen het kader 
van een ander sociaal-economisch be-
leid mogelijk zijn geweest. 

De motie-De Vries-De Korte spreekt 
dan van gezinsinkomens en laat de ze-
kerstelling voor andere groepen, niet 
gezinnen, met minimumlonen en mi-
nimumuitkeringen vallen. Tegen dit 
aspect van de motie heeft mijn fractie 
overwegend bezwaar. 

De motie vraagt dan vervolgens het 
maximaal mogelijke te doen, maar 
concretiseert dat niet. In dit Huis heet 
een dergelijke motie een 'slappe mo-
tie'. 

Als wij desondanks deze motie uit-
eindelijk zullen steunen is dat omdat 
zelfs deze Kameruitspraak de Regering 
ui tnodigttot meer dan de Regering tot 
op heden bereid was toe te zeggen. 
Onze eigen opvatting wordt weergege-
ven in de gewijzigde motie op stuk nr. 
10, mede ingediend namens D'66 en 
de PPR. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Heb ik goed begrepen dat 
een stemverklaring was? 

De Voorzitter: Jazeker, ik heb het niet 
anders begrepen. 

De gewijzigde motie-Van der Doef c.s. 
(16 212, nr. 10) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en 
de BP vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van der Doef c.s. (16 212, nr. 
7) wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
VVD, de SGP, het GPV en de BP tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-B, de Vries c.s. (16 212, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
wezige leden van de fracties van de 
PPR en de CPN tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij de interpellatie-M.P.A. van Dam 
ingediende moties, te weten: 

de motie-M.P.A. van Dam c.s. over 
de huurlast voor mensen met een mi-
nimuminkomen (16 261, nr. 1); 

de motie-M.P.A. van Dam c.s. over 
een hernieuwde herziening van deta-
bel voor individuele huursubsidie 
(16 261, nr. 2); 

de motie-Nypels c.s., over de effec-
ten van belastingmaatregelen bij toe-
passing van het systeem van individu-
ele huursubsidie (16 261, nr. 3). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
Staatssecretaris Brokx, die het heeft 
gevraagd. 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! In verband met het feit dat 
de geachte afgevaardigde de heer Ny-
pels, hoewel hij uiteraard om hem mo-
verende redenen geen aanleiding 
heeft gevonden deel te nemen aan het 
debat in eerste en tweede termijn, bij 
heropening van de beraadslaging in 
derde termijn deze week een motie 
heeft ingediend, hecht ik eraan, mede 
kennis genomen hebbende van het 
verlangen van de geachte afgevaardig-
de de heer Van Dam naar de opvatting 
van de Regering op dit stuk, daarover 
iets te zeggen. 

De overwegingen in de motie van de 
geachte afgevaardigde de heer Nypels 
naar aanleiding van de discussie over 
de tabel voor de individuele huursub-
sidie ondersteunen mijn stelling, dat 
de aanpassingen de nagestreefde ont-
wikkeling in de koopkracht niet door-
kruisen. De strekking evenwel van de 
motie gaat veel verder. Daarin wordt 
de Regering verzocht, een zodanig f i -
nancieel-economisch en budgettair ka-
der voor 1981 en de daaropvolgende 
jaren uit een te zetten, dat daarin een 
handhaving van de minimuminko-
mens is voorzien. De Regering beraadt 
zich - niet exact op dit ogenblik, naar ik 
aanneem, maar in ieder geval dezer 
dagen - over de vraag, in hoeverre het 
handhaven van de koopkracht van de 
minimuminkomens in die jaren moge-
lijk is binnen de grenzen van het aan-

vaardbare, waar de hoogte van het f i -
nancieringstekort, de collectieve las-
tendruk en de hoogte van de werkloos-
heid mede in het geding zijn. 

Dat beraad zal zich in de komende 
weken naar verwachting verder voort-
zetten en is uiteraard nog niet afge-
rond. Gelet daarop acht ik de motie 
prematuur. De draagwijdte van de mo-
tie overstijgt verre naar mijn mening 
het onderwerp, dat in het debat in ver-
band met de interpellatie van de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Dam 
aan de orde was. Derhalve moet ik dan 
ook aanvaarding van de desbetreffen-
de motie ontraden. 

De motie-M.P.A. van Dam c.s. (16 261, 
nr. 1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de PPR, de CPN en de PSP vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-M.P.A. van Dam c.s. (16 261, 
nr. 2) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Nypels c.s. (16 261, nr. 3) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN en de PSP vóór deze mo-
tie hebben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over de 
tijdens de openbare vergadering van 
de vaste Commissie voor Milieuhygië-
ne over het indicatief meerjarenplan 
geluid (15860) voorgestelde gewijzig-
de motie-Hartmeijer c.s. over grens-
overschrijdende geluidshinder van mili 
taire vliegvelden (15 860, nr. 8). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken dat 
deze motie voldoende wordt onder-
steund. 

De heer Hartmeijer vraagt opening van 
de beraadslaging. Ik stel voor, hem 
daartoe de gelegenheid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is erg vervelend dat 
de bewindsman niet aanwezig is, maar 
hij heeft een brief gestuurd in verband 
met zijn opstelling, terwijl hij twee-
maal een stemming in de Kamer geen 
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Hartmeijer 

doorgang heeft laten vinden. Dat is 
een kwalijke zaak en ik vind dat tegen-
over het parlement onjuist. 

De Voorzitter: Ik vind dat u iets te ver 
gaat. De Kamer heeft zelf besloten, de 
stemming uit te stellen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Dat is niet 
waar, mijnheer de Voorzitter. Dat is ge-
beurd op verzoek van de Staatssecre-
taris. 

De Voorzitter: Dat is wat anders. De 
Kamer heeft het besloten, zodat ik het 
een beetje kwalijk vind erop terug te 
komen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): De Staats-
secretaris zou dan aanwezig zijn, maar 
hij is er nu niet. U kunt zeggen wat u 
wilt, mijnheer de Voorzitter, maar als 
de Kamer op een bepaald ogenblik een 
stemming uitstelt, omdat later de 
Staatssecretaris aanwezig zal zijn, dan 
staat het parlement voor Piet Snot, als 
hij niet aanwezig is. 

De Voorzitter: Wilt u de stemming uit-
stellen? 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik wil de 
stemming niet uitstellen, omdat de 
Staatssecretaris in een brief heeft ver-
teld, waar het om gaat. 

De Voorzitter: En u weet dat ik de 
Staatssecretaris heb geëxcuseerd, om-
dat hij in het buitenland is. Dat wist u 
van tevoren. Als u dat fout vindt van 
mij , neem ik dat standje in ontvangst. 
Ik constateer echter, dat wi j nu over-
gaan tot stemming en tot eventuele 
stemverklaringen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vind dat u volkomen 
gelijk hebt. De Voorzitter van de Ka-
mer, wie doet die man wat! Ik zou het 
niet graag doen, ook op dit moment 
niet! 

Wel wil ik nog zeggen dat de brief 
van de Staatssecretaris die later is ge-
komen precies getuigt wat wi j wil len. 
De vorige keer moesten wij allen op-
staan. Ik heb ook gezien dat de VVD 
opstond. Ik behoef daarom nu niets 
meer toe te voegen. Ik zeg tegen de 
VVD: Sta nu opnieuw op! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

D 
DeheerBraams(VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In onze fractie leven grote 
zorgen over de mogelijkheden tot wo-
ningbouw in de gebieden die in de 

motie worden genoemd. Er blijkt nu 
echter een verschil van inzicht tussen 
de indieners van de motie en de 
Staatssecretaris. De indieners stellen 
dat vliegbewegingen beperkt kunnen 
worden. De Staatssecretaris stelt dat 
er voorwaarden aan vliegbewegingen 
kunnen worden gesteld. Jammer ge-
noeg kunnen wi j daarover thans geen 
uitsluitsel krijgen. 

De Staatssecretaris heeft in zijn 
schrijven duidelijk gemaakt, dat langs 
de weg van overleg aanmerkelijke ver-
beteringen te bereiken zullen zijn. Hij 
heeft daartoe een aantal stappen on-
dernomen en verwacht nog meer posi-
tieve resultaten te kunnen bereiken. 

Wij menen nu dat wi j de Staats-
secretaris die kans moeten geven. Wij 
zouden er de voorkeur aan hebben ge-
geven dat de motie werd aangehou-
den tot het najaar, zodat wi j de resulta-
ten van de Staatssecretaris mede had-
den kunnen toetsen. Nu dit niet moge-
lijk blijkt, zullen wi j onze stem aan de 
motie moeten onthouden. Dit najaar 
verwachten wi j de nieuwe berekenin-
gen die de Staatssecretaris ons heeft 
toegezegd. Dan zullen wi j ons op-
nieuw over de situatie beraden. 

D 
Mevrouw Van Heel-Kasteel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook de CDA-
fractie zal tegen de motie stemmen en 
wel omdat zij begrip heeft voor de be-
zwaren van de Staatssecretaris, zoals 
uiteengezet in zijn brief van 24 juni. De 
Staatssecretaris heeft toegezegd, dat 
hij in overleg met de Engelse en Duitse 
autoriteiten zal trachten, een zo gun-
stig mogelijk vliegprofiel te bereiken. 
Hierdoor zullen, naar wi j verwachten, 
de bebouwde gebieden in Limburg zo-
veel mogelijk kunnen worden ontzien 
en de bestemmingsplannen zoveel 
mogelijk kunnen worden uitgevoerd. 

De CDA-fractie vertrouwt erop, dat 
dit overleg tot positieve resultaten zal 
leiden, mede omdat uit een persbe-
richt van 20 juni van de interimcom-
missie AWACS blijkt, dat na overleg de 
definitieve geluidsbelastingskaart van 
de vliegbasis Geilenkirchen uitwijst, 
dat het geluidsbelaste gebied binnen 
de 35 Ke-contour in vergelijking met 
de oude kaart ongeveer gehalveerd is. 
De CDA-fractie heeft tevens met vol-
doening kennis genomen van de aan-
kondiging van de Staatssecretaris, dat 
een internationale overlegcommissie 
zal worden ingesteld. Zij rekent erop, 
dat zodra de resultaten van dit overleg 
bekend zijn de Staatssecretaris deze 
zal meedelen aan de vaste Commissie 
voor Milieuhygiëne. Wij zullen hem 
aan die toezegging houden. 

De gewijzigde motie-Hartmeijer c.s. 
(15 860, nr. 8) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de PSP, de CPN en 
DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

Ik stel voor, de stukken over het indi-
catief meerjarenplan geluid (15 860) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Thans zouden aan de 
orde zijn de stemmingen over de mo-
ties, ingediend bij het debat over de 
Oost-West-verhouding en bij het debat 
over de Voorjaarsnota en de ombui-
gingen. Ik stel voor, deze stemmingen 
uit te stellen totdat de Ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Financiën 
aanwezig kunnen zijn. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de Raming der voor de Tweede Kamer 
in 1981 benodigde uitgaven, alsmede 
aanwijzing en raming van de middelen 
(16 203) 
en over: 

de gewijzigde motie-Faber c.s. over 
het aanbod van het Parlementair Do-
cumentatie Centrum (16 203, nr. 14); 

de motie-Van Kemendade c.s. over 
een openbaar-vervoerjaarkaart als on-
derdeel van de reiskostenvergoeding 
van leden der Kamer (16 203, nr. 13). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd om her-
opening van de beraadslaging. Ik stel 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter van het Presidium! ... 

De Voorzitter: Als u de Voorzitter van 
het Presidium wilt aanspreken, zal ik 
de voorzittersstoel moeten verlaten. 

De heer Faber (CDA): Dat zou mij best 
aanstaan af en toe. 

De Voorzitter: Goed, zegt u het maar. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn twee amendemen-
ten ingediend op artikel 11. Ons 
amendement heeft betrekking op 
een sub-post, namelijk de persoonlijke 
bewerktuiging van de kamer-
leden. De heer Van Kamenade 
heeft later het algemene artikel met 
hetzelfde bedrag verhoogd. Een nor-
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Faber 

male gang van zaken zou zijn dat beide 
amendementen aanvaard zouden wor-
den. Ik kan mij echter voorstellen dat 
door enige ongerechtigheden slechts 
één van de amendementen er door 
komt, vandaar dat ik eraan hecht om 
hier te beklemtonen dat, mocht onver-
hoopt het amendement van het groot-
ste deel van onze fractie het niet halen, 
bij een nadere gedachtenwisseling 
over de begroting van de Hoge Colle-
ges van Staat in het najaar het amen-
dement Van Kemanade naar ons ge-
voel alleen kan worden ingevuld op de 
wijze, zoals nu door ons is voorge-
steld. Het moet worden gezocht in een 
verbetering van de persoonlijke be-
werktuiging van de kamerleden. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de motie-Van Kemenade over het 
openbaar vervoer. Gisteren heeft de 
Voorzitter van het Presidium gezegd 
dat deze motie, ongeacht het feit of ze 
wel of niet wordt aangenomen, zal 
worden uitgevoerd. Met erkentelijk-
heid hebben wi j hiervan kennis geno-
men. Ik hecht eraan om te stipuleren 
dat onze fractie de uitkomsten van het 
onderzoek van het Presidium op eigen 
merites zal beoordelen. Met andere 
woorden: dan zullen wi j de zaken echt 
tegen het licht houden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De automatisering is een 
voor de Kamer zeer belangrijke aange-
legenheid. Wij vinden dat er overleg 
moet komen tussen beide systemen, 
tussen PARAC en PDC. Dit moet door 
het Presidium worden gestimuleerd. 
Juist omdat het overleg noodzakelijk 
is, moet de Kamer zichzelf thans niet 
voor een voldongen feit stellen, door 
in een motie te vragen om een termi-
nal in de Kamer te plaatsen, met een 
daaraan gekoppelde uitbreiding van 
het personeel met twee personen. Dit 
zou juist moeten voortvloeien uit het 
overleg. Wij dreigen met twee syste-
men te gaan werken en dan handelt de 
Kamer volledig in strijd met het beleid 
dat in 1978 op dit punt is gestart. Wij 
moeten de nodige voorzichtigheid be-
trachten en daarom zullen wij stern-
men tegen de rhotie-Faber (16 203, nr. 
14). 

In stemmTng komt de Raming der voor 
de Tweede Kamer in 1981 benodigde 
uitgaven (16 203, nr. 2). 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 

De artikelen 8,9 en 10 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Faber c.s. (stuk nr. 
10) wordt met 82 tegen 62 stemmen 
verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden: Gin-
jaar-Maas, Haas-Berger, De Hamer, 
Hartmeijer, Hennekam, Hermans, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Joekes, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, Van Ke-
menade, Keuning, Knol, Koekoek, Kolt-
hoff, Kombrink, Konings, Korte-van 
Hemel, De Korte, Kosto, Krijnen, Lan-
gedijk-de Jong, lauxtermann, Van Lei-
enhorst, Meijer, Moor, Müller-van Ast, 
Nijpels, Van Ooijen, Ploeg, Poppe, Por-
theine, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Van Rooijen, 
Van der Sanden, Schaapman, Schakel, 
Scherpenhuizen, Stoffelen, Van Thijn, 
Toussaint, Tripels, Den Uyl, Veldhoen, 
Van de Ven, Verkerk-Terpstra, Voogd, 
De Voogd, Waalkens, Wisselink, Wor-
rell, Wuthrich-Van der Vlist, Aarts, An-
dela-Baur, Van den Anker, Van Baars, 
De Beer, Blaauw, J . J. P. de Boer, Bol-
kestein, Borm-Luijkx, Braams, Bremen, 
Van den Broek, Van der Burg, Buur-
meijer, Castricum, G. M. P. Cornelis-
sen, G. C. van Dam, Dees, Deetman, 
Van der Doef, Duinker, Van Erp, Even-
huis, Evenhuis-van Essen en de Voor-
zitter. 

Vóór hebben gestemd de leden: Evers-
dijk, Faber, Frinking, Gerritse, De 
Graaf, Gualthérie Van Weezel, Van 
Heel-Kasteel, Van der Hek, Hermsen, 
Van Houwelingen, Jansen, De Kwaad-
steniet, Lambers-Hacquebard, Lan-
sink. Van der Linden, Lubbers, Mate-
man, Mertens, Mommersteeg, Van 
Muiden, Nijhof, Nypels, Patijn, Pronk, 
Roethof, Salomons, Scholten, Van der 
Spek, Spieker, Stemerdink, Van der 
Stoel, Terlouw, Veerman, Verbrugh, 
Voortman, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Weijers, Wessel-Tuinstra, Wolff, Wölt-
gens, Van Zeil, Zijlstra, Abma, M. Bak-
ker, Ter Beek, Beinema, Van den Bergh, 
Bischoff van Heemskerck, H. A. de 
Boer, De Boois, Borgman, Brinkhorst, 
Buikema, P. A. M. Cornelissen, Cou-
prie, M. P. A. van Dam, Van Dijk, Dijk-
man. Van Dis, Engwirda en Epema-
Brugman. 

Het amendement-Van Kemenade c.s. 
(stuk nr. 15) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
SGP, het GPV, de BP en de VVD, met 
uitzondering van mevrouw Krijnen, 
alsmede de leden G. M. P. Cornelissen, 
Van Leijenhorst, Van den Broek, Veer-
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man, Borm-Luijkx, H. A. de Boer, Cou-
prie, Aarts, Deetman, Van den Burg, J . 
J . P. de Boer, Evenhuis-van Essen, Van 
lersel, Schakel, Van der Sanden, Hen-
nekam, G. C. van Dam, Wisselink, Bre-
men, Andela-Baur, Mateman, Borg-
man en Van Rooijen tegen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Kemenade c.s. (stuk nr. 15), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 12 en 15 tot en met 22 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De raming wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Aanwijzing en raming der voor de 
Tweede Kamer in 1981 benodigde 
middelen (16 203, nr. 3) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De gewijzigde motie-Faber c.s. (stuk 
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
VVD, de PSP en de BP, alsmede het lid 
Dolman tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van Kemenade c.s. (stuk nr. 
13) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
VVD, de CPN en de BP, alsmede de le-
den Van Muiden, Bremen, Hennekam, 
J. J. P. de Boer, B. de Vries, Hermsen, 
Schakel, G. C. van Dam, Andela-Baur, 
Borgman, Van Rooijen, Mateman, Dijk-
man en Roethof tegen deze motie heb-
ben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Salomons c.s. over een evalua 
tie met betrekking tot hetfunctione-
ren van bedrijfshuurcommissies 
(16 182, nr. 8). 

De motie wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP en de BP tegen deze 
motie hebben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Den Uyl c.s. over de benoeming 
van de Vice-President van de Raad van 
State (16 263, nr. 1). 
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De motie wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en 
de BP, alsmede het lid Faber vóór deze 
motie hebben gestemd. 

Ik stel voor de brief van de Minister 
van Binnenlandse Zaken (16 263, nr. 2) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie van de vaste Commissie voor 
Ambtenarenzaken en Pensioenen over 
een eenmalige uitkering aan voorma-
lig geïnterneerden-kostwinners of hun 
weduwen (15 840, nr. 4). 

De motie wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken 
over niet-genoten inkomsten tijdens 
gevangenschap in Nederlands-lndië 
(15 840) voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel mee dat ik de le-
den Abma, Verbrugh, Wolff en Van der 
Spek op hun verzoek heb ontheven 
van hun lidmaatschap van de vaste 
Commissie voor Ambtenarenzaken en 
Pensioenen. 

Verder deel ik mee dat ik het lid Ab-
ma heb benoemd tot plaatsvervan-
gend lid van deze vaste commissie. 

Aan de orde is de stemming over de 
Motie-Van den Anker c.s. over de toela-
ting tot het wetenschappelijk onder-
wijs (16 209, nr. 5). 

De motie wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR' de CPN en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de overige stemmen in 
verband met wetsontwerpen over het 
wetenschappelijk onderwijs tot een la-
ter tijdstip op de avond uit te stellen. 
De reden hiervoor is, dat heropening 
van de beraadslaging is gevraagd en 
de minister, zoals bekend, niet aanwe-
zigis. 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Coupriec.s. overeen onderzoek 
van de Planologische Werkcommissie 
naar de winningsmogelijkheden op 
Ameland (13 933, nr. 52). 

De motie wordt bij ziten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
SGP en de BP, alsmede de leden Van 
Muiden en Van der Linden tegen deze 
motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, het verslag van een mon-
deling overleg over mogelijke borin-
gen naar aardgas op Ameland (13 933 
nr. 51), voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens de uitgebreide vergadering 
van de vaste Commissie voor Econo-
mische Zaken over Textiel (16 222), 
KRL (16 019) en VMF-Stork (14 969, nr. 
55) voorgestelde moties, te weten: 

de motie-Gerritse c.s. over het binnen 
een jaar tot stand komen van een de 
gehele textielsector omvattend plan 
(16 222, nr. 6); 

de motie-Rienks c.s. over het be-
houd van produktiecapaciteit en werk-
gelegenheid in de textiel- en confectie-
industrie (16 222, nr. 7); 

de motie-Engwirda c.s. over het op-
stellen van een beleidsplan voor de 
textiel-industrie (16 222, nr. 8); 

de motie-Rienks c.s. over de loon-
veredelingsactiviteiten van industrie 
en handel (16 222, nr. 9, herdruk); 

de motie-Van der Hek c.s. over het 
voeren van overleg met het VMF-
Storkconcern en de betrokken vakver-
enigingen (14 969, nr. 56). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
deze moties voldoende worden onder-
steund. 

De motie-Gerritse c.s. (16 222, nr. 6) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PvdA tegen deze motie hebben ge-
stem d. 
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De motie-Rienks c.s. (16 222, nr. 7) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de PPR, de CPN en de PSP vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Engwirda c.s. (16 222, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de BP tegen deze motie 
heeft gestemd. 

De motie-Rienks c.s. (16 222, nr. 9, her-
druk) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en 
DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Van der Hek c.s. (14 969, nr. 
56) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
fractie van de BP tegen deze motie 
heeft gestemd. 

Ik stel voor de stukken over Textiel 
(16 222, nr. 3 t /m 5) en over VMF-Stork 
(14 969, nr. 54 en 55) voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de moties, ingediend bij de behande-
ling van het Urgentieprogramma 
Twente (16 165), te weten: 

de motie-Van der Linden c.s. over 
specifieke maatregelen voor Twente 
(16 165, nr. 3); 

de motie-Wöltgens c.s. over een be-
leidsplan voor Twente (16 165, nr. 4). 

De motie-Van der Linden c.s. (16 165, 
nr. 3) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de PPR en de CPN tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens c.s. (16 165, nr. 4) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en 
DS'70 vóór deze motie hebben ge-
stemd. 
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Voorzitter 

Ik stel voor, de stukken over het Urgen-
tieprogramma Twente (16 165, nrs. 1 
en 2) voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de moties, ingediend bij het debat 
over de ambtelijke en politieke topsa-
larissen te weten: 

de motie-Van den Anker c.s. over het 
feit, dat nog geen maatregelen zijn ge-
nomen om de te hoge topsalarissen te 
herstructureren (16 193, nr. 17); 

de motie-Van den Anker c.s. over het 
onverwijld nemen van maatregelen ter 
zake van de ambtelijke en politieke 
topsalarissen (16 193, nr. 18). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
voor stemverklaringen vooraf. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie op stuk nr. 18 acht 
mijn fractie na het antwoord van de 
Minister overbodig; de motie op stuk 
nr. 17 hoort, dunkt ons, thuis in de ca-
tegorie 'demagogie'. 

De motie-Van den Anker c.s. (16 193, 
nr. 17) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP, 
DS'70 en de BP vóór deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Van den Anker c.s. (16 193, 
nr. 18) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

Ik stel voor, de brief van de Minister 
van Binnenlandse Zaken over de sala-
risstructuur van de ambtelijke, politie-
keensemi-pol i t ieketop(16 193, nr. 16) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
het wetsontwerp Wijziging van de 
Wet Herstructurering wetenschappe-
lijk onderwijs (Wet nader uitstel toe-
passing herstructurering w.o.) 
(16 231) en over: 
de motie-Mertens c.s. over de invoe-
ring van de geherprogrammeerde pro-
paedeuses (16 231, nr. 6). 

De Voorzitter: Mij is verzocht om her-
opening van de beraadslaging. Ik stel 
voor, aan dat verzoek te voldoen. 
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Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft na het 
korte debat van gisteren over de Wijzi-
ging van de Wet op het wetenschappe-
lijk onderwijs, ten aanzien van de af-
schaffing vrijstelling na een bepaald 
aantal jaren van de betaling van colle-
gegeld, een tweetal nota's van wijzi-
gingen aan de Kamer doen toekomen. 
De derde is nu feitelijk aan de orde en 
gaat over de tweede heen. 

Bij nadere lezing van die nota van 
wijzigingen is mijn fractie van oordeel 
dat het voorgestelde feitelijk een paar-
demiddel is, omdat de rechtskracht, 
verleend bij inschrijving, wordt terug-
genomen wanneer niet ti jdig aan de 
betaling van het collegegeld is vol-
daan. Wij achten dat geen goede gang 
van zaken; dit is juridisch-technisch 
zeer aanvechtbaar. Vandaar dat mijn 
fractie de voorkeur geeft aan het voor-
stel dat de Minister heeft ingediend bij 
tweede nota van wijziging. Mijn ver-
zoek is dan ook of hij het voorstel dat 
hij eerder heeft ingediend bij tweede 
nota van wijziging, op stuk nr. 10, op-
nieuw wil indienen en het voorstel bij 
derde nota van wijziging wi l intrekken. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook wij hadden gevraagd 
om heropening van de beraadslaging, 
vooral omdat de derde nota van wijzi-
gingen ons nog geen uur geleden in 
handen is gesteld. Dat betekent dat 
zeer ernstig de vraag moet worden 
gesteld in hoeverre een afweging van 
de overwegingen, zoals hier geplaatst 
heeft kunnen plaatsvinden. Tot op dit 
moment heb ik nog niet aan mijn frac-
tie kunnen adviseren, op welke wijze te 
stemmen. Gehoord de bijdrage van de 
heer Lansink van zoeven, komt het mij 
voor dat zijn voorkeur voor de tweede 
nota van wijzigingen, te vinden op stuk 
nr. 10, zeer de moeite waard is. Mijn 
vraag aan de Minister is hoe het, voor 
den drommel, komt dat wij zo vlak 
vóór het reces en onder zulk een grote 
tijdsdruk worden geplaagd, op de 
avond van de behandeling zelve, met 
een derde nota van wijzigingen, waar 
de gehele invoeringsproblematiek van 
de maatregel die hier aan de orde is al 
zodanig onder de aandacht van de Mi-
nister is gebracht in zijn gecompli-
ceerdheid dat een tekst zoals die hier 
voorl igt en zoals de heer Lansink deze 
terecht aanvecht, op een volstrekt on-
voorbereide wijze hier in discussie 
komt. 

Twente 
Ambtelijke en politieke topsalarissen 
Wetenschappelijk onderwijs 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zou graag olie op de golven wil len 
werpen en positief wil len reageren op 
het verzoek dat de heer Lansink heeft 
gedaan en dienovereenkomstig han-
delen. Ik hoop dat ik daarmee ook een 
deel van de bezwaren van de heer 
Mertens heb weggenomen. 

D 
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Als nu naar ik be-
grijp niet meer de derde nota van wijzi-
ging, maar de tweede nota van wijzi-
ging aan de orde is, dan zou ik de Mi-
nister over deze tweede nota van wijzi-
ging wil len vragen in hoeverre de nier-
in voorgestelde wijziging concrete 
rechtskracht heeft en in hoeverre wat 
hierin wordt voorgesteld iets afdoet 
van of toedoet aan de rechtskracht van 
de inschrijving. Mijns inziens heeft de 
Minister de derde nota van wijziging 
ingediend om die rechtskracht te be-
vorderen. Nu hij de tweede nota van 
wijziging weer aan de orde heeft, ver-
valt het element van rechtskracht en ik 
denk dat dan geconcludeerd moet 
worden dat weliswaar gevraagd wordt 
om alsnog het collegegeld te overleg-
gen, maar dat, als men dat niet doet, 
dit niets afdoet aan de rechtskracht 
van de inschrijving. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Materieel gezien komen de tweede en 
de derde nota van wijziging op hetzelf-
de neer. De tweede nota van wijziging 
is in dier voege te verkiezen boven de 
derde, omdat een element van wetge-
ving dat in de ogen van de heer Lan-
sink en anderen minder geslaagd was 
is weggenomen. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik 
moet constateren dat ik volstrekt geen 
antwoord heb gekregen op de vraag 
die ik gesteld heb. Ik heb gesproken 
over de rechtsgevolgen van de tweede 
nota van wijziging. De Minister heeft 
blijkbaar geconstateerd dat het politiek 
aantrekkelijk is de tweede nota van 
wijziging te hebben, maar juridisch 
heeft hij niet op mijn vraag geant-
woord. 

Minister Pais: Ik kan toch het stand-
punt van de heer Van Kemenade niet 
delen. Materieel komen volgens mij de 
tweede en de derde versie op hetzelf-
de neer. De tweede versie wordt door 
een aantal leden geprefereerd en door 
mij niet onaanvaardbaar verklaard. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, de PPR, de CPN en de BP tegen 
dit wetsontwerp hebben gestemd. 

De motie-Mertens c.s. (16 231, stuk nr. 
6) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA en de PPR vóór deze 
motie hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in ver-
band met het wetsontwerp Wijziging 
van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs (inschrijvingsgeld) (16 244). 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, trekken 
de indieners van de amendementen 
op artikel II (stukken nrs. 8, 9 en 10) de-
ze in, aangezien zij overbodig zijn ge-
worden door de Tweede nota van wi j -
zigingen (stuk nr. 11). Zij maken der-
halve geen onderwerp van beraadsla-
ging meer uit. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De fracties van de CPN 
en de PSP wordt, op hun verzoek, aan-
tekening verleend, dat zij geacht wen-
sen te worden tegen het wetsontwerp 
te hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Wijzi-
ging van de Wet op het wetenschap-
pelijk onderwijs (afschaffing vrijstel-
ling na een bepaald aantal jaren van 
de betaling van collegegeld) (16 245). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende onder-
steund. 

Het amendement-Mertens c.s. (stuk nr. 
9,1) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN en de 
PSP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 
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Naar ik aanneem, mag als gevolg van 
het verwerpen van dit amendement 
het amendement op stuk nr. 9, onder 
II, als vervallen worden beschouwd. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Van den Anker c.s. 
(stuk nr. 8) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de 
PSP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Artikel II wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De beweegreden wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de PSP 
tegen dit wetsontwerp hebben ge-
stemd. 

Wij zijn nu zover gekomen als wij kon-
den komen: tot het antwoord van de 
Ministervan Buitenlandse Zaken. Ik 
heb twee stemmingen aangehouden 
waarbij de aanwezigheid van respec-
tievelijk de Minister van Buitenlandse 
Zaken en de Minister van Financiën 
wenselijk is. De Minister van Buiten-
landse Zaken heeft mij laten weten dat 
het kabinetsberaad nog voortduurt. 
Dat kan nog wel een uur duren. Ik 
schors de vergadering tot nader order. 

De vergadering wordt van 21.18 uur 
tot 0.32 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor de vergade-
ring ook na 23.00 uur voort te zetten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de brief van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken over een 
eventueel olie-embargo jegens Zuid-
Afrika(15 800V,nr. 118). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! U hebt zoeven aan de Kamer voor-
gesteld de vergadering na 23.00 uur 
voortgang te doen vinden. U kon ook 
moeilijk anders, gelet op het tijdstip 
waarop wij feitelijk leven. Het is het 
langdurige beraad van de minister-
raad geweest dat tot gevolg had dat de 
beraadslaging nu pas kan worden 

Wetenschappelijk onderwijs 
Olie-embargo Zuid-Afrika 

voortgezet. Ik verontschuldig mij er-
voor dat uw Kamer zo lang op de uit-
komst van die beraadslaging heeft 
moeten wachten. Het belang van de 
zaak zelf, zowel inhoudelijk als politiek, 
heeft het naar onze mening gerecht-
vaardigd hierover met de grootste 
zorgvuldigheid en daarvoor de tijd ne-
mend die het vergde, bezig te zijn en te 
blijven. 

Het kabinet heeft in alle tot dusver 
gehouden debatten daaromtrent in de 
Tweede Kamer en in de Eerste Kamer 
duidelijk zijn veroordeling, afkeuring 
en verontwaardiging uitgesproken 
over de politiek van apartheid in Zuid-
Afrika alsook, en in toenemende mate, 
uiting gegeven aan zijn verontrusting 
en bezorgdheid over wat zich in dat 
land voltrekt. Wij hebben in de Staten-
Generaal steeds verkaard en beargu-
menteerd dat het treffen van economi-
sche sancties tegen Zuid-Afrika, waar-
van het instellen van een olie-embargo 
een voorbeeld is, slechts in aanmer-
king kan komen in het kader van de 
Negen van de Europese Economische 
Gemeenschap. 

Mijnheer de Voorzitter! U weet dat 
mijn collega van Buitenlandse Zaken 
zich heeft ingespannen tijdens allerlei 
consultaties in het kader van de Ne-
gen, om de overige lid-staten van de 
Europese Gemeenschap bereid te vin-
den tot het ondernemen van zulk een 
gezamenlijke stap jegens Zuid-Afrika. 

Het is verontrustend wat zich in 
Zuid-Afrika, het lijkt wel in een toene-
mend tempo van escalatie, voltrekt. 
Het kabinet vindt daarin aanleiding 
een nieuw initiatief te ontwikkelen. 

Wij geven in het licht van de ernst 
van de situatie aldaar de stelling prijs, 
dat slechts in het kader van de negen 
landen van de Europese Gemeen-
schap het nemen van economische 
sancties, zoals een olie-embargo, je-
gens Zuid-Afrika in aanmerking kan 
komen. Wij wil len aanstonds ons uiter-
ste best ervoor doen om elders, bij an-
dere landen, voor een olie-embargo 
steun te verwerven. 

Meer concreet, wi j zullen aanstonds 
initiatieven ondernemen, zowel bij de 
partners van de Benelux alsook bij de 
Scandinaviërs, om steun te vinden 
voor een gezamenlijk optreden in de 
door de Kamer gewenste zin tegen 
Zuid-Afrika. 

Het spreekt vanzelf, maar niemand 
in deze Kamer zal anders verlangen, 
dat wi j bij het ondernemen van onze 
démarches en bij het nemen van onze 
besluiten in acht zullen hebben te ne-
men de verdragen waaraan Neder-
land is gebonden. Wij zullen dus niet 
mogen treden buiten de grenzen van 
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het Benelux unie-verdrag, noch van 
het verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Economische Gemeenschap. Wij 
zullen ons dadelijk, met inachtneming 
van die verdragen, wenden tot België 
en Luxemburg enerzijds, tot de Scan-
dinavische landen anderzijds, in een 
uiterste poging om bij die landen zo-
veel mogelijk deelname aan een olie-
embargo te verkrijgen. Wij proberen 
dus dadelijk om die steun te verwer-
ven, hetzij bij België en Luxemburg, 
landen waarmee wi j krachtens het Be-
nelux unie-verdrag een bijzondere eco-
nomische band onderhouden, hetzij 
bij Scandinavische landen, landen dus 
waarvan bekend is en waarvan in deze 
Kamer bij herhaling is betoogd, dat zij 
een ver boven gemiddeld besef heb-
ben van de ernst van de misstanden 
die zich in Zuid-Afrika voordoen en die 
voor en na hebben getoond een ver 
boven gemiddelde bereidheid te bezit-
ten om daartegen iets reëels te onder-
nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat is wat 
wij hebben besloten na een, gelet op 
het ti jdsverloop, duidelijk moeizaam 
beraad. Dat is wat wi j hebben besloten 
in een onzerzijds uiterste poging om 
niet alleen zoveel mogelijk tegemoet 
te komen aan de wensen die in deze 
Kamer leven, maar ook om een zo re-
eel mogelijke reactie te geven op het-
geen zich in Zuid-Afrika voordoet. Ik 
herhaal nog eens: Wat voor het kabi-
net tot dusver bijna een dogma was, 
geen economische sanctie dan binnen 
de Negen van de Europese Gemeen-
schap, geven wij hierbij prijs. 

Wij wi l len daar een nieuw, een an-
der, een meer uitzicht biedend initia-
tief naast zetten. Wij zullen ons uiterste 
best doen om, hetzij bij de landen van 
de Benelux, hetzij bij Scandinavische 
landen, steun te vinden voor een geza-
menlijk optreden jegens Zuid-Afrika. 
Het spreekt vanzelf dat dit optreden 
meer zou betekenen naar mate meer 
van de door ons te benaderen landen 
uit de Benelux en uit Scandinavië met 
ons zouden wil len meedoen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit nieuwe 
besluit voegt zich bij hetgeen in onze 
laatste brief aan de Kamer over de be-
sluitvorming van de Ministerraad al 
was gemeld. Mag ik toch nog even, zij 
het kort op dit late uur, in herinnering 
roepen dat aan de werkelijke inhoud 
van onze brief aan de Kamer niet door 
iedereen volledig recht is gedaan. Ik 
bedoel daarmee dat onze brief 
reeds tot inhoud had dat wij ons bereid 
verklaarden 

a. gevolg te geven aan het eerste en 
aan het tweede onderdeel van de mo-
t ieen dat wi j 

b. naar aanleiding van het gestelde 
in het laatste deel van de motie een 
drietal besluiten hebben genomen , 
die ik nu nog even releveer. 

Het eerste daarvan is het invoeren 
van een visumplicht voor Zuidafrika-
nen. Gevraagd is in deze Kamer-daar-
voor hebben wi j begrip - om een sig-
naal aan de onderdrukten in dat land, 
een signaal ook aan degenen die de 
macht hebben in dat land en van die 
macht niet op een verantwoorde wijze 
gebruik maken. Wil men een signaal -

en wij begrijpen d a t - dan is het instel-
len van een visumplicht jegens Zuid-
Afrika een duidelijk en onmiskenbaar 
signaal, dat ginds ook als zodanig zal 
worden verstaan en dat in zijn feitelijke 
effecten op het leven van een aantal 
Zuidafrikanen gevoeliger zal uitwerken 
dan een Nederlands olie-embargo, ge-
geven het feit dat de hoeveelheid olie 
die uit Nederland naar Zuid-Afrika 
wordt getransporteerd uiterst minus-
cuul is op het totaal aan olieproduk-
ten dat Zuid-Afrika per dag uit alle de-
len van de wereld invoert. Wij willen 
een signaal geven op een andere wi j-
ze en wel door het instellen van een vi-
sumplicht. 

Onze brief bevat nog een ander ele-
ment dat evenzeer in de publiciteit 
over de brief weinig - naar ik meen te 
weinig - aandacht heeft gekregen. Wij 
zullen aanstonds, in 1980 en 1981, een 
additionele inspanning van betekenis 
leveren, tot vermindering van de he-
laas nog aanwezige economische af-
hankelijkheid van een aantal zwarte 
buurstaten van Zuid-Afrika. Zimbabwe 
is in dit debat met name genoemd, 
maar ook in het vorige debat dat in de 
aanvaarding van de motie is uitge-
mond. 

Wij wil len een aanmerkelijk bedrag 
voteren, ertoe bestemd om de levens-
lijnen van de nu nog economisch ge-
heel of goeddeels afhankelijke landen 
hetzij te herstellen, hetzij, voor zover 
nodig, aan te leggen. Dat heeft in 
tweevoudig opzicht goede zin. Het ver-
stevigt de positie van die zwarte buur-
staten die pas in het nabije verleden 
hun onafhankelijkheid hebben verwor-
ven en die nog aan het begin staan van 
hun economische en politieke ont-
plooiing. Het heeft tevens tot gevolg 
dat Zuid-Afrika, wanneer en voor zover 
het project tot verhoging van de eco-
nomische onafhankelijkheid van de 
buurstaten slaagt, gaandeweg de posi-
tie verliest dat het de overige wereld 
kan confronteren - om geen ernstiger 
woord te gebruiken - met het feit dat 
de buurstaten toch in hoge mate van 
Zuid-Afrika afhankelijk zijn. 

Ten slotte hebben wij in onze brief 
beloofd, zeer snel - daaronder valt te 
verstaan, binnen enkele weken - de 
memorie van antwoord te zullen uit-
brengen op het wetsontwerp tot op-
zegging van het cultureel verdrag, zo-
dat het de Kamer mogelijk zal zijn om 
de parlementaire afdoening van die 
opzegging dadelijk na terugkeer van 
het zomerreces te verwezenlijken. 

Ik meen dat wij met deze besluiten 
op optimale wijze, naar de mate van 
het ons mogelijke, zijn tegemoetgeko-
men aan de wensen die in de Kamer 
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Van Agt 

leven en dat wi j hiermee recht hebben 
gedaan aan de ernst van de zaak. 

Ik recapituleer: de brief die wi j 
schreven houdt in een aanmerkelijke 
additionele inspanning ten behoeve 
van een zo groot en zo snel mogelijke 
economische onafhankelijkheid van 
Zimbabwe en andere buurstaten van 
Zuid-Afrika. Voorts de instelling van 
een visumplicht jegens Zuid-Afrika-
nen, een duidelijk en onmiskenbaar 
signaal. Onze brief houdt ten slotte in 
dat wij de Kamer in staat zullen stellen 
- zij zal er ongetwijfeld haar medewer-
king aan wil len verlenen - om het cul-
tureel verdrag met Zuid-Afrika spoedig 
opgezegd te krijgen. 

Afgezien van de zoeven opgesomde 
elementen, waarom in de motie niet 
werd gevraagd, zullen wij de motie in 
de onderdelen 1a en 1b aanstonds en 
naar ons beste vermogen uitvoeren. 
Wat het laatste deel van de motie be-
treft, zullen wij dadelijk een initiatief 
nemen om steun te zoeken bij andere 
landen, dan die waarbij zij tot dusverre 
meenden aansluiting te moeten zoe-
ken. Dit is een onderneming, waarvan 
wi j de overtuiging hebben dat die veel 
meer uitzicht op welslagen biedt dan 
de pogingen die tot dusverre in de 
groep van de Negen zijn ondernomen. 

De Voorzitter: Is het antwoord van de 
Regering hiermee ten einde gekomen? 

Minister Van Agt: U merkt dat collega 
Van der Klaauw en ik aarzelen. Er 
zijn door de Kamer een aantal concrete 
vragen gesteld en collega Van der 
Klaauw is uiteraard gaarne bereid om 

op al die vragen in te gaan, indien 
daaraan behoefte bestaat. Wij hielden 
het echter voor mogelijk - dit is echter 
geheel aan de Kamer om te beslissen -
dat de Kamer zich thans liever eerst 
zou wil len buigen over de essentie van 
hetgeen wi j hebben gemeld. Hetgeen 
de wens van de Kamer zal blijken te 
zijn, zal ten deze uiteraard gebeuren. 

De Voorzitter: Is er een van de spre-
kers van hedenmiddag die nu niet 
wenst te schorsen? 

Naar mij blijkt, is dit niet het geval. 

De vergadering wordt van 00.58 uur 
tot 02.01 uur geschorst. 

D 
De heerLubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft ons giste-
ren een waardevolle brief gestuurd. Zo 
begon ik 5 uur geleden. De Minister 
heeft zich toen natuurlijk afgevraagd 
wat daarop allemaal zou volgen. Ik heb 
die zin gemeend, zo zeg ik de Minister 
van Buitenlandse Zaken. Het is een 
waardevolle brief, omdat naar mijn 
oordeel, naar mijn taxatie een dergelij-
ke brief bij voorbeeld een jaar geleden 
voor het kabinet nog volstrekt ondenk-
baarwas. 

De brief was naar ons oordeel niet 
toereikend. De Minister-President 
heeft daaraan nu namens de Regering 
toegevoegd dat de stelling verlaten is 
dat men pas tot een olieembargo over-
gaat indien dat in EPS-verband zou 
kunnen. Wij geven die stelling prijs, zei 
hij. Hij voegde eraan toe dat hij zich 
voorstelde dat er initiatieven worden 
ontplooid in het kader van de Benelux 

De kamerleden Den Uyl (PvdA) en Lubbers (CDA) 

en met andere wellicht gelijkgezinde 
landen, zoals de Scandinavische lan-
den. Gezien vanuit de stellingen en op-
vattingen van het kabinet, is dat ander-
maal een stap voorwaarts. Die stap 
kan in dit debat leiden tot de logische 
vraag wat er gebeurt als die consulta-
ties zijn afgesloten. Die vraag is voor 
ons buitengewoon relevant in het licht 
van onze overtuiging dat een eenzijdi-
ge olieboycot op basis van de ln- en 
Uitvoerwet gerechtvaardigd is. 

Het is op zich zelf de moeite waard, 
met elkaar deze casuïstiek te bespre-
ken. Wij zitten dan in in het 'verpleeg-
stertjeseffect' van eerst van de EPS te-
rug naar een kleine groep van landen 
en de vraag wat er daarna gebeurt, te-
gen de achtergrond van de meerder-
heidsopvatting van mijn fractie dat 
zo'n eenzijdige olieboycot er moet ko-
men. 

Ik leg de Regering die vraag nu voor, 
maar ik vraag niet om een antwoord. Ik 
acht de Regering er eigenlijk niet goed 
toe in staat, zulks te doen na zes uur 
beraad. Ik neem aan dat het kabinet 
zijn uiterste posities die het op dit mo-
ment kan betrekken, ten diepste heeft 
onderzocht. Het met elkaar gaan in een 
casuïstiek van wat er gebeurt in de vol-
gende fase die zich nu aftekent - con-
sultaties in een kleinere kring van lan-
den - is hoogst belangrijk. Dat is 
voor ons niet als theoretische vraag, 
maar vanwege de feitelijke consequ-
enties die wi j dan natuurlijk hebben te 
wegen tegen de achtergrond van de 
opvatting van onze fractie. Dat mo-
ment, zo vertrouwen wij - wij nemen 
het kabinet volstrekt au sérieux ter za-
ke - komt uiteraard. Dat moment nu te 
situeren, heeft naar mijn oordeel geen 
zin. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermee 
kom ik tot een andere vraag die op dit 
moment van het debat beantwoording 
behoeft. Hoe beoordelen wij politiek 
het bereikte resultaat? Dat ligt ver-
deeld in onze fractie. Voor sommigen 
zal de brief die ik waardevol noemde 
en die een verscherping van het beleid 
jegens Zuid-Afrika tot uitdrukking 
brengt, er eigenlijk al een geweest zijn 
waarmee zij moeite hadden. Voor an-
deren zal de toevoeging die daaraan 
vandaag is gegeven, worden beschouwd 
als andermaal een stap in een richting 
waarbij zij vraagtekens zetten. Voor 
het overgrote deel van mijn fractie 
wordt die stap positief beoordeeld. De 
vraag blijft dan over of zij in een pro-
ces op weg naar die eenzijdige boycot 
toereikend is. 

In deze fase acht ik de beantwoor-
ding van deze vraag niet te scheiden 
van de politieke consequenties die 
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Lubbers 

men eraan verbindt. Van de zijde van 
mijn fractie zullen geen nadere moties 
worden ingediend. Ik verwacht dat in 
de Kamer wèl moties worden inge-
diend. Het is daarom goed, de politie-
ke stelling te verwoorden. 

Ik begin met mijn eigen standpunt. 
Ik releveer wat ik enkele uren geleden 
aan het einde van mijn betoog 
heb gezegd. De Regering is het aan 
zich zelf verplicht, geen crisis te riske-
ren. Het is niet zo dat deze zaak dit niet 
waard is. Ik spreek nu in het bijzonder 
tot de christen-democraten in en bui-
ten het kabinet. Ik wil echter geen cri-
sis, omdat wi j bij onze actie tegen de 
apartheid niet tot zelfverbranding mo-
gen overgaan. 

Hieraan heb ik toegevoegd dat het 
gehele kabinet voor zware problemen 
staat. Hiervoor is veel moed nodig. De-
zelfde moed zal in het kabinet nodig 
zijn om een crisis te vermijden. Deze 
crisis ontraad ik met klem. Deze crisis -
dit is een sleutelzin van mij - gun ik het 
heersende systeem in Zuid-Afrika niet. 
Ik heb dit afgesloten met de vraag aan 
het kabinet wat echte moed is. 

Voor mij is het antwoord op deze 
vraag duidelijk. Echte moed is door-
gaan met dit proces. Echte moed is 
voor mij niet zeggen: ik had nu meer 
wil len hebben, het is mij wel gedaan, 
het is te weinig, kabinet ga heen. Voor 
mij is echte moed doorgaan. Ik hoop 
dat een zo groot mogelijk deel van 
mijn fractiegenoten deze opvatting 
kan delen. 

D 
DeheerWaltmans(PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal u niet verbazen dat 
ik namens mijn gehele fractie spreek. 

De Minister-President heeft naar de 
mening van de PPR-f ractie niets wezen-
lijk nieuws aan de discussie toege-
voegd. Hij heeft een nieuw initiatief 
aangeduid, gezien de ernst van de si-
tuatie. Voor mijn fractie is het duidelijk 
dat de ernst van de situatie niet slaat 
op de situatie in Zuid-Afrika, maar op 
de binnenlandse politieke situatie. 

Er zullen initiatieven komen, zowel 
bij de Beneluxpartners als bij de Scan-
dinaviërs, zoals het werd gezegd, om 
steun te vinden voor een gezamenlijk 
optreden in de door de Kamer gewens-
te zin ten aanzien van het olie-embar-
go, met inachtneming van verdragen 
niet gaande buiten het Benelux- en het 
Europese-Gemeenschapsverdrag. 
Waarop doelt de Minister-President in 
dit geval? De buitenlandse politiek 
maakt toch geen onderdeel uit van het 
verdrag van Rome? 

De Minister-President heeft gezegd 
dat wi j ons tot de Benelux en Scandi-
naviërs zullen wenden voor deelne-
ming aan een sanctie. Welke Scandi-
naafse landen heeft de Regering op 
het oog? Gaat het om Noorwegen, De-
nemarken, Zweden, IJsland of Fin-
land? 

Ik stel vast dat dit zogenaamde 
initiatief niet is wat in de motie-Schol-
ten werd gevraagd, namelijk thans een 
olieembargo jegens Zuid-Afrika in te 
stellen. Ik stel vast dat het kabinet een 
uitweg heeft gezocht om deze kamer-
uitspraak niet uit te voeren. 

In de brief wordt gesteld dat thans 
geen van de EG-partners ertoe bereid 
is, aan een olie-embargo mee te doen. 
Welke nieuwe informatie heeft het ka-
binet verkregen om nu te verwachten 
dat Denemarken, België en Luxem-
burg - dit zijn immers EG-partners -
nu wèl willen meedoen aan een olie-
embargo jegens Zuid-Afrika? 

Ten slotte merk ik na de woorden 
van de heer Lubbers op: Parijs was 
wel een mis waard, maar het olie-em-
bargo geen crisis. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op de beschouwing 
van de Minister-President meen ik dat 
één van de eerste politieke feiten die 
wi j moeten constateren deze is dat het 
kabinet zijn stellingname heeft ver-
legd, als het ware van de Negen ener-
zijds naar de Benelux en scandinavi-
sche landen anderzijds. Ik meen dat dit 
een iets flexibeler kader kan zijn dan 
het meer formele EEG-kader. Tussen 
die twee heeft als het ware een ruil 
plaatsgevonden. 

Het is echter de vraag in hoeverre dit 
relevant is, omdat de Benelux op zich-
zelf reeds onderdeel uitmaakt van de 
EEG en een consultatie in die kring op 
zichzelf waarschijnlijk niet veel nieuws 
kan opleveren. Anders ligt dat - dit is 
dus wel een nieuw feit - met consulta-
tie in de kring van Scandinavische 
landen. Niet duidelijk uit de stellingna-
me van het kabinet is gebleken dat in-
geval uit die consultatie de bereidheid 
tot een boycot zou spreken, hoe ver 
deze moet gaan. Betreft dat alle scan-
dinavische landen of zou op zichzelf 
één Scandinavisch land al voldoende 
zijn om een solistische positie van Ne-
derland te vermijden? Wellicht is het 
zinvol dat op dit punt van de kant van 
de Minister-President nog nader uit-
sluitsel wordt gegeven. 

Ook is verwezen naar de betekenis 
van het Beneluxunie-verdrag zowel als 
van het EEG-verdrag. Ik kan niet be-

oordelen welke formele beletselen in 
dit kader zijn aan te voeren. Het zou 
wellicht interessant zijn, te vernemen 
wat de implicaties van deze verdragen 
precies zijn. Het zou ook interessant 
zijn, te vernemen wat de implicaties 
van deze verdragen precies zijn indien 
Nederland alleen tot een boycot zou 
besluiten, omdat dit een element is dat 
nieuw in de discussie is ingebracht en 
waarover wi j tot nu toe nog geen infor-
matie hebben mogen ontvangen. 
Wordt met de toezegging van de Mi-
nister-President dat ad a van de mo-
tie-Scholten is uitgevoerd bedoeld dat 
een link wordt gelegd met de situatie 
in Namibië? Eén van de meest bizarre 
onderdelen van discussie die wij heb-
ben gevoerd, tevens een tekort in de 
motie-Scholten, is dat doel en middel 
niet zijn aangegeven. In die motie is 
men tot een conclusie gekomen zon-
der dat men het doel, en het middel 
dat men daartoe wil hanteren, in de 
vorm van een geformuleerd en uitge-
werkt beleid heeft gegeven. De verkie-
zingen in Namibië hadden zo'n criteri-
um voor doel en middel van een uitge-
werkt beleid kunnen zijn. Het is jam-
mer dat daaraan niet is gedacht. 

Ik meen dat het dilemma waarin de 
Regering verkeert vooral datgene is 
wat zowel bij voor- als bij tegenstan-
ders van een olie-embargo onvrede 
oproept, namelijk dat het kabinet ei-
genlijk niet duidelijk kiest. Dat is ook te 
vinden in de brief van de Ministervan 
Buitenlandse Zaken op blz. 3, waar aan 
de ene kant een embargo wordt be-
streden omwil le van de negatieve ge-
volgen ervan zowel voor de zwarte be-
volking van Zuid-Afrika als voor die 
van Zimbabwe, terwijl aan de andere 
kant wordt gezegd dat de Regering be-
reid is tot een olie-embargo en tot het 
nemen van het voortouw in EEG-ver-
band. Die tegenstrijdigheid in de brief, 
en in de stellingname nu, van het kabi-
net is nog steeds niet opgelost. Ik te-
ken daarbij overigens aan dat ik op dit 
moment niet vóór een olie-embargo 
van Zuid-Afrika ben. 

Ik herhaal de suggestie die ik ook in 
eerste termijn naar voren heb ge-
bracht om met name de politieke stel-
lingname van Zimbabwe te toetsen op 
7 juli aanstaande, wanneer twee mi-
nisters van dat land Nederland zullen 
bezoeken. Naast de reeds verstrekte 
feitelijke informatie lijkt het mij dat het 
mogelijk moet zijn, in een informeel 
overleg zoals dat op dat moment 
plaatsvindt met twee ministers uit de 
regering van Zimbabwe, tot bevindin-
gen te komen die in de huidige situatie 
niet mogelijk zijn gebleken. 
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Het is jammer dat de Minister van 
Buitenlandse Zaken niet de vele in eer-
ste termijn gestelde vragen heeft be-
antwoord. Ik vraag uiteraard niet op dit 
late moment van hem, dat alsnog te 
doen. Het debat dat nu is gehouden, 
zal zeker niet het laatste zijn over dit 
onderwerp. Ik meen dat het toch wel 
van belang zou zijn geweest als met 
name een nadere concretisering zou 
zijn gegeven van de stelling in zijn 
brief wat de gevolgen van een olie-em-
bargo precies voor Zimbabwe zijn en 
over welke informatie hij precies be-
schikt wanneer hij verwijst naar het 
feit dat Zimbabwe haar olievoorzie-
ning in dezen heeft veilig gesteld via 
Zuid-Afrika. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik hoorde vandaag de heer 
Lubbers twee keer spreken. De eerste 
keer heb ik mij wat verbaasd. Ik moet 
van de gelegenheid gebruik maken om 
te zeggen dat ik mij niet kan herinne-
ren, dat een fractievoorzitter de partij-
genoten uit Harer Majesteits Regering 
en de leden van de eigen fracties sa-
men oproept zoals vanmiddag is ge-
beurd. Dit maakt de indruk van een 
nieuw soort staatsrechtelijke verhou-
ding waarbij het onderscheid tussen 
een regering die in Nederland bestaat 
uit Koning en Ministers en een rege-
ring die bestaat uit partijvertegen-
woordigers te ver weg is. Hoe dichter 
bij de Kroon, hoe minder partijman, 
zegt men in goed gereformeerde en 
onder andere ook christelijk-histori-
sche kring. 

Ik heb daarna ook de tweede keer de 
woorden gehoord van de heer Lub-
bers. Die hebben mij meertoegespro-
ken. Ik wil er wel bij zeggen dat voor 
mij het verschil tussen een boycot al-
leen door Nederland of samen met Us-
land het verschil van het gekloofde 
haar is. Door de consultatie van de 
Scandinavische landen en de Benelux-
landen wordt echter een uitstel van 
ver gaande beslissingen verkregen. 
Dat is verstandig. Er is hier vandaag 
onder hoge druk vergaderd. Het kabi-
net is ruim zes uur bij elkaar geweest. 
Bepaalde fracties hebben voortdurend 
in spanning gezeten. Het is ondenk-
baar dat de emoties niet een grote, bij 
deze of gene zelfs te grote rol gaan 
spelen. Dit zijn mijns inziens niet de 
omstandigheden waann wi j beslissin-
gen kunnen nemen, die een zeer ver 
gaande strekking hebben. 

Ik weet niet hoe een demissionair 
kabinet zich kan zetten aan de moeilijk-
ste begroting sinds 1945. Men kan 

haast niet van een kabinet dat het 
doodvonnis gekregen heeft verwach-
ten dat het nog kan werken aan een 
zaak die zeer veel meer betekent dan 
het blijven behandelen van de lopende 
zaken. De gehele bevolking van ons 
land zal de dupe zijn van een kabinets-
crisis als die deze ochtend zou plaats-
vinden. Daarom is het juist dat thans 
het stadium van de nieuwe consulta-
ties is ingegaan en dat daardoor ieder 
ook de gelegenheid heeft zich te bezin-
nen over de dingen die op deze dag 
zijn voorgesteld en gezegd. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben er de afgelopen 
weken geen misverstand over laten 
bestaan dat wi j steeds grote proble-
men hebben gehad met een eenzijdige 
boycot van Zuid-Afrika door Neder-
land. Wij vonden dat niet zinvol. Wij 
vonden dat niet effectief en meenden 
dat wij dan ons ook in menig opzicht 
internationaal zouden isoleren op een 
wijze die niet verstandig zou zijn. 

Met vele anderen zijn wij het erover 
eens dat een kwestie als deze niet tot 
een kabinetscrisis mag leiden. Het ka-
binet heeft in de brieven die het ons 
heeft doen geworden, een lijn getrok-
ken die wi j konden onderschrijven. Ik 
wil daar nog eens aan toevoegen dat 
wi j het eens zijn met de noodzaak zo-
wel door de CDA-fractie als door ande-
ren en het kabinet onderschreven, dat 
onder de omstandigheden zoals die 

zich nu in Zuid-Afrika voordoen verde-
re opvoering van de druk op Zuid-Afri-
ka vanuit Nederland aangewezen kan 
zijn. 

Ook het geven van signalen heeft 
onze instemming in dit verband. Het 
doel waarnaar wij streven, allen er al-
les aan doen om de apartheid te doen 
verdwijnen, is geen zaak van verschil 
van mening. 

Het kabinet heeft bij monde van de 
Minister-President meegedeeld, dat 
het van een belangrijk punt van zijn 
beleid is teruggekomen. Het heeft de 
stelling prijsgegeven dat boycotten sa-
men met de EEG-partners zou moeten 
plaatsvinden. Met dat prijsgeven van 
die stelling heb ik bepaald wel moeite. 
Ik voeg eraan toe, dat Zuid-Afrika een 
zeer uitzonderlijk geval is. Ik consta-
teer hierbij, dat het kabinet overigens 
heeft vastgehouden aan zijn stand-
punt, dat een eenzijdige boycot door 
Nederland op dit ogenblik niet verant-
woord zou zijn. Het heeft wel gesteld 
bereid te zijn met andere landen con-
sultaties te plegen. Ik geloof dat dit in 
ieder geval heel wat beter is dan alléén 
dit avontuur aan te gaan. 

Uit datgene wat het kabinet ons 
heeft meegedeeld, is duidelijk dat alle 
veronderstellingen die ik vanavond 
voor de televisie heb gehoord, dat het 
kabinet erop uit zou zijn, de meerder-
heid van de Kamer te bruskeren ten 
einde zich aan de zeer zware sociaal-
economische problemen die het heeft 
op te lossen, te onttrekken, een vol-

VVD-fractieleider Rietkerk 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 Olie-embargo Zuid-Afrika 5809 



Rietkerk 

strekt fabeltje zijn. Het kabinet heeft 
gesproken van moeizaam overleg. Het 
is tot een bepaald compromis geko-
men. Dit compromis is bepaald niet in 
alle opzichten datgene wat wi j zouden 
wil len. Wij zijn echter bereid het te ac-
cepteren, mede omdat wi j daardoor 
het kabinet de ruimte en de gelegen-
heid geven de problemen in dit land, 
die enorm groot zijn, zonder deze last 
aan te pakken. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister-President heeft 
verklaard, dat de Regering na haar be-
raad een aantal stellingen heeft prijs-
gegeven. Dat is uitstekend. Het waren 
slechte stellingen. 

De Regering is voornemens steun te 
zoeken bij de Belgische, Luxemburgse 
en Scandinavische regeringen om ge-
zamenlijk op te treden in de geest van 
de motie die de Kamer heeft aangeno-
men. Het lijkt ons duidelijk - het is 
trouwens ook al door de heer Lubbers 
geconstateerd - dat er twee kanten zit-
ten aan het antwoord. 

De eerste is dat de Regering punten 
heeft laten vallen die hier door haar 
Minister van Buitenlandse Zaken te 
vuur en te zwaard zijn verdedigd, die 
de hoekstenen hebben uitgemaakt van 
het hele optreden van de Ministervan 
Buitenlandse Zaken in deze debatten. 
Het ene punt is het volstrekt vaststaan 
van de noodzaak van optreden in geza-
menlijk EEG-verband. Ik haal een zin 
aan uit de brief van de Minister van 
Buitenlandse Zaken: 

'Het kabinet heeft herhaaldelijk ver-
klaard dat het politiek ondenkbaar is, 
dat niet-mandatoire sancties zouden 
worden ingesteld zonder overeen-
stemming met de EEG-partners.' 

Ik onderstreep: politiek ondenkbaar. 
Het is nu een politiek feit, volgens de 
Minister-President. Dat betekent dat 
de heilige eenheid van de Negen, die 
hier zo vaak ten tonele is gevoerd, op 
dit punt is doorbroken. Dat is een poli-
tieke stap van niet gering belang. 

De andere hoeksteen van het betoog 
van de Minister van Buitenlandse Za-
ken was het verhaal van de schade die 
aan Zimbabwe en andere landen zou 
worden aangebracht door een boycot. 
Dat verhaal is als een baksteen geval-
len, hoewel het een en andermaal het 
hoofdelement uit de betogen van de 
Minister is geweest. Dat betekent dat 
in dit debat de Ministervan Buiten-
landse Zaken volstrekt onderuit is ge-
haald en dat zijn belangrijkste secon-
dant in de Kamer, de heer Bolkestein, 
nu wel met garen en band langs de 
deuren kan. 

CPN-fractieleider Bakker 

De andere kant van het verhaal is dat 
nog steeds wegen zijn opengehouden 
om niet uit te voeren wat in de motie 
staat, namelijk niet als Nederlandse 
Staat de stappen te nemen die de Ka-
mer op zo'n duidelijke manier in meer-
derheid van de Regering heeft ver-
langd. De Regering gaat naar de Bel-
gen en Luxemburgers, maar dat ant-
woord heeft zij zelf al in haar brief ge-
geven. Nederland is in de EEG de eni-
ge, zo heeft ons de Minister van Bui-
tenlandse Zaken verzekerd. Blijven 
over de Noren of de Denen, die ver-
zocht moeten worden de motie van 
het Nederlandse parlement uit te voe-
ren. 

Er moet iets van over de grens bij en 
dat maakt dat het gebaar dat de Rege-
ring gemaakt heeft van een zeer groot 
vraagteken moet worden voorzien. De 
Regering blijft toch nog weigeren de 
motie, zoals die hier ligt, uit te voeren. 

Ik wil daar nog een algemene op-
merking aan vastknopen. Wij allen hier 
en het Nederlandse volk zijn getuigen 
geweest van de buitengewoon grote 
verwarring en van de tegenstellingen 
die zowel binnen het kabinet als tus-
sen de regeringspartijen bestaan. Het 
is de fractievoorzitter van de grootste 
regeringspartij geweest die hier in de-
ze zaal vandaag zoveel maal het woord 
'crisis' heeft gebruikt. Hij heeft het 
geïntroduceerd, mag ik wel zeggen. 

Het kabinet is tegenover de bevol-
king en daarmee tegenover een 
belangrijk deel van zijn eigen aanhang 
in een positie geraakt waarbij de te-
genstellingen onpeilbare dieptes heb-

ben bereikt. Er is een regelrechte lijn 
tussen de buitengewoon felle en om-
vangrijke beweging die de laatste ja-
ren vóór zo'n boycot is ontstaan, via 
de partijen, die de motie hebben on-
dersteund, naar de crisissfeer waarin 
wij op dit ogenblik in zekere zin nog 
staan. Het is duidelijk dat in die con-
frontatie exact de zwakte van dit kabi-
net zit. 

Deze confrontatie zal in werkelijk-
heid tien keer zo groot worden, juist nu 
die zwakte gebleken is, omdat achter 
de tegenstellingen die er nu zijn al 
weer de nieuwe opdoemen, die maken 
dat de gang van het kabinet steeds 
zwaarder zal zijn, dat het zand waar-
door het voortploegt steeds muller zal 
zijn. 

Het kabinet heeft geen werkelijk per-
spectief te bieden. Juist dit debat toont 
daardoor aan dat het steeds meer voor 
de hand ligt dat diegenen, die menen 
dat zij het wel hebben, elkaar daarbij 
ook moeten vinden. 

D 
DeheerAbma(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat de beraadsla-
ging ermee is gediend, een lang ver-
haal kort te maken en ons te beperken 
tot het meest essentiële. Het kabinet is 
langdurig en moeizaam in beraad ge-
weest om tot zijn standpunt te komen. 
Uit onze inbreng is wel gebleken, dat 
dit zo moeilijk voor ons niet hoefde. 

Geenszins hebben wij ons als plus 
que verdedigers van het systeem van 
gescheidenheid opgeworpen, maar 
wi j zien een parallel met de afschaffing 
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van het afschuwelijk kernwapen, af-
schaffing is geboden, doch niet eenzij-
dig. Ik dacht dat dit ook het standpunt 
van de Regering was. Ik bedoel dat 
door gemeenschappelijk optreden 
naar de beste oplossing moet worden 
gezocht. Wij staan een weg voor die 
op vreedzame wijze tot het gewen•• 
ste doel leidt. Het gaat in feite om een 
land waarmee een cultureel verdrag is 
gesloten, dat niet zo maar tot stand is 
gekomen destijds, een land dat ver-
worvenheden bezit, die het ten volle 
waard zijn om geïntegreerd te worden 
in de uiteindelijke oplossing. 

Het zou jammer zijn en grote schade 
betekenen, als juist dit zou worden 
gefrustreerd door een te ongeduldig 
optreden. Wij vragen ons af, of velen 
niet al te zeer zijn gebiologeerd door 
dit ene probleem onder de vele op de-
ze wereld en of velen het niet super-se-
lectief benaderen. Er bestaan in de we-
reld en dichterbij machtiger situaties, 
die schrijnen en vaak vanuit levensbe-
schouwelijke achtergronden, die ern-
stige dreigingen inhouden. 

Wat is de reden dat in die richtingen 
geen vergelijkbare initiatieven worden 
ontplooid? Daarom vroegen wi j ons 
eerder al af, of er niet een soort be-
drijfsblindheid dreigt. Wij hebben niet 
uitgesproken dat geen veranderingen 
nodig zijn en zelfs marginale hebben 
wij met ingenomenheid begroet. Wij 
hebben aangedrongen op een uitne-
mender weg, een weg in verbonden-
heid. Wat is de oorzaak, dat andere 
landen, waarop een beroep gedaan 
wordt en is, minder bereidheid aan de 
dag leggen om de weg van het embar-
go te volgen? Is het niet van belang dit 
te weten, en om ons dit te realiseren? 

De heer Lubbers noemde de 
gemeenschappelijke taal en hij had, 
als ik hem goed begreep, liever dat dit 
niet zo was. Over de apartheidsbena-
dering van de heer Lubbers ten aan-
zien van bepaalde leden van het kabi-
net heeft de heer Verbrugh reeds ge-
sproken. Ik onderschrijf dat en daarom 
behoef ik er slechts op te zinspelen. 

Is er niet veel meer gemeenschappe-
lijk dan de taal die de heer Lubbers 
noemde? Ik bedoel cultureel en nog 
veel meer levensbeschouwelijk. Legt 
dat niet de dure plicht op, methoden te 
zoeken, waarin juist dat gemeen-
schappelijke zinvol uitdrukking vindt? 
Wanneer hulp wordt geboden aan om-
ringende landen, moet dat dan per se 
de bedoeling hebben, deze landen 
sterker, weerbaarder, onafhankelijker 
te maken, of dient niet veeleer en veel 
meer het beleid erop gericht te zijn, 
aan te tonen en daartoe ook alles bij te 

dragen, dat een samenleving mogelijk 
is, waarin verschillende mensen in 
vrede en eendracht met elkaar verke-
ren? Dat is de uitnemender methode, 
waarop ik doelde, een vertrouwenwek-
kend patroon, niet de weg van dwang, 
maar van drang, niet de kracht zoeken 
in het negatieve, maar in het positieve. 
Een zelfde methode zou ik ook willen 
aanbevelen, wanneer hier eventueel 
crisisachtige toestanden zouden drei-
gen. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Soms zijn zaken in de poli-
tiek erg ingewikkeld, erg ondoorzich-
tig. Soms worden zaken erg ingewik-
keld gemaakt. Maar soms ook zijn zij 
verrassend eenvoudig en overzichte-
l i jken dat is hier vannacht aan de 
hand. Ik begin met de conclusie van 
mijn betoog en deze is dat de Regering 
in genen dele bereid is gebleken uit-
voering te geven aan de wil van een 
brede kamermeerderheid, namelijk 
om thans over te gaan tot de instelling 
van een olie-embargo tegen Zuid-Afri-
ka. Daarvan is geen sprake. 

De mededelingen van de Minister-
President, namens de Regering ge-
daan, komen er feitelijk op neer, dat de 
Nederlandse Regering opnieuw gaat 
praten, ten dele met dezelfde landen 
waarmee zij het afgelopen halfjaar ge-
sproken heeft,ten dele meteen aantal 
nieuwe landen. De Regering gaat het 
overleg met de Benelux-partners en 

met de Scandinavische landen ope-
nen. De Regering voegt daaraan toe, 
dat men meer uitzicht op welslagen 
verwacht dan de afgelopen periode is 
gebleken. 

Maar, zeg ik dan, de Regering heeft 
toch al met België gesproken, met 
Luxemburg gesproken en met Dene-
marken gesproken, binnen het kader 
van de EG? De Regering heeft toch 
moeten constateren dat op dit mo-
ment van die landen geen medewer-
king te verkrijgen viel? De Regering 
gaat met dit voornemen opnieuw een 
weg op die een kamermeerderheid de 
vorige week niet wilde. De kamer-
meerderheid heeft uitdrukkelijk geko-
zen voor een Nederlands olie-embar-
go thans. Deze keuze is vanmiddag in 
het debat opnieuw herhaald. De 
woordvoerder van het CDA, de heer 
Scholten, maakte uitdrukkelijk mei-
ding van het woord 'heden'. Met ande-
re woorden: het CDA hield vast aan 
een Nederlands olie-embargo nu. 

Het mag dan waar zijn dat de Rege-
ring het bijna-dogma, zoals de Minis-
ter-President dat noemde, van een ge-
zamenlijkheid binnen de EEG heeft 
verlaten, de Regering heeft die geza-
menlijkheid ingeruild voor een andere 
gezamenlijkheid, die namelijk van de 
Benelux en Scandinavië. Daarmee 
wordt voor de derde maal binnen tien 
dagen geweigerd, dat Nederland zelf-
standig een olie-embargo jegens 
Zuid-Afrika instelt. En dat was precies 

PvdA-woordvoerder de heer Ter Beek 
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waar de Kamer de vorige week in zo'n 
overduidelijke meerderheid om vroeg. 

De Minister-President verklaarde dat 
hij de overtuiging was toegedaan, dat 
de Regering op optimale wijze was te-
gemoetgekomen aan de wens van de 
Kamer. Mijnheer de Voorzitter! Zo is 
het niet. Wij zijn in feite weer terug in 
november van het vorig jaar. Want in 
november van het vorig jaar, toen al, 
heeft de Kamer als haar oordeel uitge-
sproken dat er een olie-embargo je-
gens Zuid-Afrika moest komen. 

De Kamer heeft toen van de Rege-
ring gevraagd om tot 1 juni met de 
EEG-landen over dit voornemen over-
leg te plegen. Wat doet de Regering 
nu? Opnieuw overleg aankondigen 
met voor een deel dezelfde landen en 
voor een deel nieuwe landen. In ieder 
geval wenst de Regering niet over te 
gaan tot de instelling van een olie-em-
bargo op dit moment. 

Verleden week heeft de Kamer een 
signaal gegeven. Het is mijn vaste 
overtuiging dat, indien de Kamer van-
nacht haar overtuiging van de vorige 
week zou prijsgeven, men opnieuw 
een politiek signaal afgeeft. Dan is het 
echter een signaal in de verkeerde 
richting, een signaal dat een brede 
meerderheid van deze Kamer juist niet 
wenst. Wij hebben hoop en verwach-
ting gewekt bij de verdrukten in Zuid-
Afrika. Alle reacties van zwart-Afri-
kaanse staten, van anti-apartheidsbe-
wegingen, verzetsbewegingen binnen 
Zuid-Afrika van de afgelopen dagen le-
veren daar een bewijs van. Wij mogen 
die verwachting van hen niet bedrie-
gen. Die hoop van hen mag niet wor-
den neergeslagen. Daarom mag deze 
Kamer geen stap terug zetten op wat 
zij verleden week van de Nederlandse 
Regering vroeg. Daarom heb ik de eer, 
u, mijnheer de Voorzitter, de volgende, 
mede door de heer Waltmans onderte-
kende motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ter Beek 
en Waltmans wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
brief van de ministervan Buitenlandse 
Zaken d.d. 24 juni 1980 inzake Zuid-
Afrika; 

nodigt de Regering uit de op 18 juni j l . 
door de Kamer aanvaarde motie 
Scholten in haar geheel ui t te voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 120 (15 800-V). 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze lange nacht dreigt de 
nacht van het grote theater te worden. 
De kern van de motie-Scholten was, 
dat er thans een olie-embargo tot 
stand moest worden gebracht. De re-
actie van de Minister-President, met 
zijn bekende welsprekendheid en een 
wat omfloerste stem voorgedraqen, 
komt in feite op precies het omgekeer-
de neer. Het is een wezenlijke afwij-
king van hetgeen verleden week door 
de Kamer is aangenomen. Er komt een 
initiatief in het kader van de Benelux 
en de overgebleven Scandinavische 
partners. Men zou zelfs kunnen zeggen 
dat een half ei is ingeruild voor een le-
ge dop. In feite is dit het meest ridicule 
voorstel dat de MinisterPresident had 
kunnen doen. Men had ofwel de harde 
weg van de heer Bolkestein moeten 
volgen, de weg van de machtspolitiek 
en de Europese Gemeenschap in welk 
kader alleen een economische vuist te 
maken zou zijn. 

Die stelling, verdedigd door de heer 
Bolkestein - niet de onze - is op zich-
zelf te verdedigen en heeft een zekere 
interne consequentie. Op korte termijn 
leidt het tot niets, dat weten we alle-
maal, maar gaat er in ieder geval van 
uit dat nadrukkelijk niet wordt gekozen 
voor een eigen signaal. De andere 
weg, die door mijn fractie werd voor-
gestaan en die door de grote meerder-
heid van de Kamer is aanvaard, is het 
geven van een concreet signaal van 
Nederland alleen. De betekenis van die 
maatregel is, dat het een eigen signaal 
is. Nu komt men met de slechtste com-
binatie van beide. 

De betekenis hiervan is uitsluitend 
dat de zaak over het reces is heenge-
ti ld. Er is t i jd gewonnen, maar de 
kracht van het signaal ontbreekt, even-
als de moed, gewenst door de VVD die 
pleit voor de weg van het gezamenlijk 
optreden. Het kabinet stelt dit voor als 
een marsroute die leidt tot het te berei-
ken resultaat. Ik geloof er niets van. 

Ik wil de Minister-President een paar 
concrete vragen stellen. Wat terloops 
zei hi j , dat een en ander uiteraard zal 
gebeuren met inachtneming van Be-
nelux- en EEG-verdragen. Wat houdt 
dat in? Betekent dit, dat het collectieve 
element toch in feite onversneden be-
houden moet blijven? Is het op grond 
van de Benelux-verdragen noodzake-
lijk, de overige Benelux-landen alsnog 
te consulteren? Dat is toch in feite al 

gedaan, doordat men in EEG-verband 
ook met de Belgen en de Luxembur-
gers heeft gesproken? Evenzeer trou-
wens als er met de Belgen en de 
Luxemburgers al gesproken is over 
het voorzitterschap van de Europese 
Commissie. Ook een soort consultatie 
waarvan wi j het resultaat kennen. 

In het kader van de EEG is er een be-
paling, die de mogelijkheid openlaat 
van unilaterale maatregelen: artikel 
224. Ik wijs erop, dat het kort geleden, 
toen de boycot jegens Iran werd uitge-
sproken, niet ging om een EEG-maat-
regel in het kader van de handelspoli-
tiek, hoezeer men dat misschien ook 
had mogen wensen, maar om een na-
tionale maatregel. In dit geval ging het 
om 9 parallelle nationale maatregelen. 
Het lijkt mij dus mogelijk. Vandaar 
mijn vraag, wat precies de betekenis is 
van: met inachtneming van de EEG-
en de Benelux-verdragen. 

Collega Lubbers heeft een mis-
schien wat pijnlijke vraag gesteld, 
maar hij heeft bij voorbaat gevraagd, 
daarop geen antwoord te geven. Het 
spijt me, dat ik daarop wel een ant-
woord wi l hebben, ook om te weten, 
wat de oprechtheid is van de uitkomst 
van het langdurige beraad, waarvan 
de Minister-President ons zoeven ver-
slag heeft gedaan. Het gaat om de 
vraag, wanneer het overleg met de Be-
nelux-partners en de Scandinaviërs 
naar verwachting zal zijn afgerond en 
of de Regering dan bereid is, eventu-
eel eenzijdig een olie-embargo af te 
kondigen. Als dat niet zo is, weten we 
nu al, dat we de Regering een nieuwe 
vluchttunnel zullen zien ingaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het spreekt 
vanzelf dat de motie, ingediend door 
collega Ter Beek, mede ondertekend 
door de heer Waltmans, de instem-
ming van mijn fractie heeft. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het kabinet heeft de stel-
ling prijsgegeven, dat alleen in het ka-
der van de Europese Gemeenschap-
pen een economische boycot mogelijk 
is. Dat is om meer dan één reden 
mooi, maar daarmee is de motie-Schol 
ten allerminst uitgevoerd. Ik wil alles 
eens op een rijtje zetten en - al valt het 
mij moe i l i j k - ik ga er dan van uit, dat 
wi j het nieuwe plan van de Regering 
serieus moeten nemen. 

Wanneer ik het begrip Scandinavië 
ruim interpreteer, dan zal er gepraat 
worden met zeven landen. Drie daar-
van zijn al in de consultaties betrokken 
geweest, België, Luxemburg, Dene-
marken, want zij zijn medeleden van 
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D'66-woordvoerder de heer Brinkhorst aan het woord 

de Europese Gemeenschappen. Die 
drie landen hebben al 'neen" gezegd. 
Waarop berust dan de gedachte, dat zij 
nu mogelijk ineens ' ja' gaan zeggen? 
Er zijn twee mogelijkheden. De eerste 
is dat die landen intussen van mening 
zijn veranderd, of dat vandaag of zo 
doen, bij voorbeeld omdat er een 
nieuw kabinet optreedt. Dat is echter 
allemaal niet het geval. De tweede mo-
gelijkheid is, dat degene die met ze 
praat een ander is, want het is de heer 
Van der Klaauw niet gelukt, die landen 
te overtuigen. Dan is er dus 03 moge-
lijkheid dat de Regering denkt aan een 
ander die met die landen gaat praten. 
Misschien denkt de Regering, dat de 
Raad van State weer bereid is om ie-
mand ui t te lenen. Je kunt echter toch 
moeilijk de Raad van State over een 
poosje met nog een vice-president op-
zadelen, lijkt mij. 

Daarnaast zijn er de vier landen die 
nog niet geconsulteerd zijn en waar-
voor niet het bezwaar geldt in mijn re-
denering, dat zij van mening zouden 
moeten zijn veranderd of dat zij door 

een ander zouden moeten worden 
overtuigd. Maar toch is het volstrekt 
onduidelijk , waarom verwacht wordt 
dat mogelijk bij die vier landen - Noor-
wegen, Zweden, IJsland en Finland -
een bereidheid zou worden uitgespro-
ken om samen met Nederland in zee te 
gaan. En vooral, wat gebeurt er als ze 
alle zeven 'neen' zeggen? De Minister-
President heeft daar niets over gezegd. 
Ik ben ervan overtuigd, dat in het uren-
lange beraad van het kabinet van van-
avond die vraag aan de orde geweest 
is en dat het feit, dat de Minister-Presi-
dent daar niets over gezegd heeft, 
maar één conclusie toelaat, namelijk 
dat het kabinet besloten heeft, zeker 
niet daarna eenzijdig tot een Neder-
landse olieboycot over te gaan. An-
ders zou daar nu vanavond door de 
Minister-President een aanduiding van 
gegeven zijn. 

Daarnaast is het vreemd, dat Zim-
babwe als centraal punt in de redene-
ring van de Minister van Buitenlandse 
Zaken ten aanzien van de afwijzing van 

de eenzijdige, door Nederland uitge-
voerde, olieboycot nu blijkbaar geen 
rol meer speelt. 

Wanneer wi j de plannen van de Re-
gering serieus nemen, dan zou een 
perspectief van een gezamenlijke olie-
boycot van een aantal landen aanwe-
zig zijn. Die zou dan toch een zekere ef-
fectiviteit hebben. Dan zou de econo-
mie van Zimbabwe desastreus worden 
getroffen. Wordt dat dan aanvaard? Ik 
moet aannemen dat, wanneer het ka-
binet dit zo ziet - en het kabinet heeft 
dit tot nu toe duidelijk gesteld - niet te 
verwachten is dat het kabinet, met 
welke vertegenwoordiger dan ook, 
met overtuiging de zojuist door de Mi-
nister-President aangekondigde zen-
dingsrol kan vervullen. Daarom is mijn 
conclusie dat de motie-Scholten niet 
alleen niet wordt uitgevoerd, maar 
door dit kabinet ook niet uitgevoerd zél 
worden. De Kamer moet daaruit naar 
mijn mening haar consequenties trek-
ken. 
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D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit het feit dat ik in dit sta-
dium van het debat het woord heb ge-
vraagd, moge blijken dat ik thans niet 
meer namens de meerderheid van de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer het 
woord kan voeren. 

De Minister-President heeft in een 
poging de Kamer tegemoet te komen, 
medegedeeld dat een dogma - het 
EG-dogma - is verlaten en dat aan-
stonds initiatieven zullen worden on-
dernomen, zowel bij de Benelux als bij 
Scandinavische landen, voor een ge-
zamenlijk optreden tegen Zuid-Afrika. 
Ik meen dat ik hiermee de Minister-
President vrijwel letterlijk, zo niet ge-
heel letterlijk citeer. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn vraag 
aan de Minister-President - die ik 
graag ronduit beantwoord zag - is: 
wordt hier het ene collectief ingele-
verd voor een ander collectief, name-
lijk de Benelux dan wel een combinatie 
van Scandinavische landen? Indien de 
Minister-President die vraag bevesti-
gend beantwoordt - hetgeen ik uit zijn 
woordkeus moet opmaken, daar hij 
het accent heeft gelegd op gezamenlijk 
optreden - lijkt mij de conclusie onont-
koombaar dat wat de Minister-Presi-
dent 'een uiterste poging' noemde om 
tegemoet te komen aan hetgeen in de 
Kamer leeft, iets geheel anders is dan 
wat de overgrote meerderheid van de 
volksvertegenwoordiging hier de vori-
ge week door de aanvaarding van mijn 
motie heeft uitgesproken. Ik heb de 
Minister-President op dit - naar het mij 
voorkomt - centrale punt een concrete 
vraag gesteld. Ik wacht het antwoord 
met interesse af. 

Mijn fractievoorzitter heeft heden-
middag het volgende verklaard: 'Het 
verkeer tussen kabinet en mijn fractie 
is de laatste tijd stroef verlopen. Toch 
kan het kabinet alleen doorgaan bij 
een voldoende parlementaire basis. Ik 
dreig niet, ik constateer.' Indien dat zo 
is, moet ik vaststellen - vanuit mijn 
verantwoordelijkheid als lid van deze 
volksvertegemwoordiging - dat de Re-
gering na deze dringende oproep van 
mijn fractievoorzitter een nieuw punt 
aan de verhouding tussen Regering en 
Staten-Generaal heeft toegevoegd. 
Dat kan, naar het mij voorkomt, in de 
slotconclusie van deze nacht niet bui-
ten beschouwing blijven. 

Ik moet, hoe laat het ook is, met een 
enkel woord op de zaak zelf ingaan. In 
de eerste plaats releveer ik dat ik de 
vorige week namens de meerderheid 
van mijn fractie heb meegedeeld dat 
wat de Tweede-Kamerfractie van het 
CDA betreft vóór het zomerreces tot 

een afhandeling van deze zaak diende 
te worden gekomen; niet tot een uit-
schuiving maar tot een afhandeling. 
Deze zaak dateert niet van gisteren, 
maar wij hebben hierover in novem-
ber jongstleden uitvoerig met de Re-
gering gediscussieerd. Bij deze gele-
genheid was het mogelijk geweest, 
reeds een motie van collega Ter Beek 
aanvaard te krijgen door een meerder-
heid van de volksvertegenwoordiging, 
indien de leden van de Tweede-Ka-
merfractie van het CDA die ook toen 
reeds dit standpunt hadden, de motie 
hadden wil len steunen. 

Deze leden hebben hiervan afgezien. 
Zij hebben een andere weg gekozen en 
zij hebben getracht, te zamen met de 
grote meerderheid van de Tweede-Ka-
merfractie van het CDA en te zamen 
met de Regering, die wi j tot dusver 
loyaal hebben gesteund, een andere 
weg te gaan. Deze weg was dat in de 
eerste plaats werd geprobeerd, met de 
landen van de EG tot een gezamenlijke 
boycot te komen, in de tweede plaats, 
mocht dit onverhoopt niet slagen, met 
enkele landen en, indien ook dit geen 
perspectief bood, in de derde plaats 
Nederland alleen, tenzij het beraad 
met de partners van de EG een beter 
en ander multilateraal instrument had 
opgeleverd. Ik moet vaststellen dat de 
Minister van Buitenlandse Zaken niet 
alleen geen enkele steun heeft gekre-
gen voor het olie-embargo, maar ook 
overigens met volstrekt lege handen 
uit het overleg is thuisgekomen. 

Begrijp ik het wel, dan wi l de Rege-
ring de tweede optie opnieuw bezien. 
Het lijkt mij dat dit een stadium is dat 
in de afgelopen periode is onderzocht. 
Ik had dit in november jongstleden al 
als tweede mogelijkheid genoemd. De 
resultaten van het onderzoek lijken mij 
negatief. Mijn vraag aan de Regering 
is welke indicaties zij heeft dat een 
initiatief in deze richting op korte ter-
mijn tot een ander resultaat kan leiden. 
Hoeveel ti jd gunt de Regering zich zelf 
voor de nadere consultatie? 

Ik heb in een serie debatten hierde 
betekenis van een Nederlands embar-
go aangegeven. Ik zie hierin grote be-
tekenis als signaal, als teken van soli-
dariteit met de zwarte bevolking van 
Zuid-Afrika. Vanmiddag heb ik nog 
eens betoogd dat het embargo in we-
zen een onderdeel is van een veel gro-
tere strijd tegen het racisme. Een 
meerderheid van de volksvertegen-
woordiging heeft deze gedachte de vo-
rige week onderschreven door de aan-
vaarding van mijn motie, waarin overi-
gens ook voor andere zaken werd ge-
pleit. De Minister-President heeft nier-
op ook gewezen. 

De signalen die ik heb ontvangen, 
wijzen erop dat deze meerderheidsbe-
slissing van de Nederlandse volksver-
tegenwoordiging inderdaad is overge-
komen als signaal van hoop en als te-
ken van solidariteit. Ik vrees dat ik 
moet vaststellen dat het niet uitvoeren 
van deze meerderheidsbeslissing door 
de Regering bij hen die hoop uit onze 
opstelling hadden geput, zal overko-
men als een in de steek laten, als een 
gemis aan solidariteit. 

Er is gesproken over moed. Met na-
me mijn fractievoorzitter heeft het ele-
ment 'moed' in de discussie geïntro-
duceerd. Ik heb op dat punt geen pre-
tentie. Ik meen dat het tot de wezens-
kenmerken behoort van een inhouds-
volle politiek dat men een principiële 
lijn waarvoor men eenmaal heeft ge-
kozen niet opoffert aan partijpolitieke 
verhoudingen in het eigen land. Wat 
mij betreft: ik heb in eerste termijn in 
november en in tweede termijn de vo-
rige week namens de overgrote meer-
derheid van de CDA Tweede Kamer-
fractie op goede gronden dat eenzijdi-
ge olie-embargo door Nederland be-
pleit. Ik zie het als werkelijk positie kie-
zen in de strijd tegen het racisme. Ik 
ben niet bereid, als ik moet kiezen tus-
sen het voortbestaan van het kabinet 
en dit duidelijke signaal voor de onder-
drukte mensen op de wereld, het kabi-
net voorrang te verlenen. Dat is in 
strijd met mijn wezenlijke overtuiging. 
Ik heb de Minister-President dit reeds 
enige weken geleden meegedeeld. 

De vergadering wordt van 3.00 uur tot 
3.17 uur geschorst. 

D 
MinisterVan Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde de heer 
Lubbers is zijn tweede termijn begon-
nen met te zeggen dat zulk een waar-
devolle brief een jaar geleden niet of 
waarschijnlijk niet geschreven zou zijn. 
Nu is het altijd moeilijk om met zeker-
heid te zeggen wat gebeurd zou zijn 
op enig tijdstip, liggende achter ons of 
voor ons, maar zoveel is wel zeker dat 
de brief die wi j geschreven hebben en 
de besluiten die deze brief bevat zijn 
geïnspireerd door onze verontrusting 
en bezorgdheid over de verslechtering 
van de situatie in Zuid-Afrika ten op-
zichte van ongeveer een jaar geleden. 
Die beide zaken staan met elkaar in 
duidelijk verband. 

Wat - hebben verschillende geachte 
afgevaardigden gevraagd - staat nu te 
gebeuren indien uw gesprekken met 
België en Luxemburg enerzijds, met 
de Scandinavische landen anderzijds 
tot geen enkel resultaat zouden lei-
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Van Agt 

den? Aan de beantwoording van die 
vraag dient vooraf te gaan een motive-
ring, waarom wij zekere verwachtin-
gen hebben van die gesprekken. De 
vraag is van diverse zijden opgeko-
men: 

Waarop baseert u toch uw verwach-
tingen van die te voeren gesprekken? 
Immers, zo werd betoogd, België en 
Luxemburg zijn al geconsulteerd in het 
kader van de Negen van de Europese 
Gemeenschap. Inderdaad, gesprekken 
met Scandinavische landen zijn nieuw, 
maar met de Benelux-partners hebben 
deze al plaatsgevonden. 

De heer Ter Beek (PvdA): Denemarken 
is ook lid van de EG. 

MinisterVan Agt: En Denemarken. De 
heer Ter Beek heeft gelijk. De gesprek-
ken met de twee Benelux-partners en 
Denemarken zijn tot dusverre zonder 
resultaat gebleven. 

De gesprekken tot dusverre gevoerd 
hebben inderdaad wel duidelijk ge-
maakt dat er bij de regeringen in Brus-
sel, in Luxemburg en ook in Kopenha-
gen geen overgrote animo bestaat om 
aan een olie-embargo mee te doen. Ik 
moet er echter wel bij zeggen dat na-
dere gesprekken, anders dan in het 
verband van de Negen gevoerd en niet 
meer liggende onder het beslag dat 
het alleen zou kunnen worden een 
olie-embargo van de Negen, in een an-
der perspectief komen te staan en 
meer kanshebbend zijn en meer uit-
zichtbiedend. 

Daaraan voeg ik toe dat ons voorne-
men om n u - ik herhaal: dadel i jk -ge-
sprekken te openen met de Scandina-
viërs volstrekt nieuw is , dat nog niet 
uit enige consultatie of peiling is ge-
bleken dat daar de bereidheid om mee 
te doen eveneens zou ontbreken. 

Het is zeer wel mogelijk dat een land 
als Denemarken, indien het wordt be-
trokken in gesprekken in een ander 
verband dan dat van de Negen, in het 
vertrouwde verband van Noorwegen 
en Zweden waarmee dit land, histo-
risch en tot op de dag van vandaag, in-
tense contacten onderhoudt, zich an-
ders zal opstellen. 

De heer Scholten (CDA): De Minister 
van Buitenlandse Zaken heeft onlangs 
in de Kamer medegedeeld dat zijn in-
spanningen niet alleen in het EG-kader 
plaats hebben gevonden, maar ook in 
bilaterale contacten. Het antwoord van 
Denemarken was ook toen negatief. 
Hoe spoort dat met de gedachten-
gang die de Minister-President nu ont-
wikkeld? 

MinisterVan Agt: Het feit blijft staan 
dat bij alle tot dusver gevoerde ge-
sprekken, waarbij onder andere Dene-
marken betrokken was, de gespreks-
partner wist dat zij door ons werden 
gevoerd vanuit de vooropgezette stel-
ling dat er gewerkt werd naar een olie-
embargo door de Negen. 

De heer Bakker (CPN): Komt dat dan 
hierop neer dat deze landen zeggen: 
als het binnen de Negen is, dan begin-
nen wi j er niet aan, maar als het niet 
binnen de Negen is, zijn wi j misschien 
bereid? 

Minister Van Agt: Ik heb betoogd het 
verre van denkbeeldig te achten dat 
een land als Denemarken zich anders 
gaat gedragen wanneer het wordt aan-
gesproken anders dan als lid van de 
gemeenschap van de Negen. Ik grond 
die hoop en verwachting mede op het 
gegeven dat de Scandinaviërs, zoals ik 
in eerste termijn al heb gezegd, zich de 
jaren door ver boven gemiddeld ont-
vankelijk hebben getoond voor de 
noodzaak tot het bestrijden van mis-
standen als die in Zuid-Afrika. Zij heb-
ben een ver boven gemiddelde ont-
vankelijkheid getoond voor het opko-
men voor mensenrechten alom ter we-
reld. Niet voor niets is in deze Kamer 
bij diverse gelegenheden gepleit voor 
het zoeken van aansluiten bij de Scan-
dinaviërs, omdat men van hun gezind-
heid terzake weet had. 

Dan kom ik nu bij de vraag wat te 
doen wanneer die gesprekken geen 
enkel resultaat zouden opleveren. Ik 
stel voorop dat ik er niet van uit wi l 
gaan dat die gesprekken geen enkel re-
sultaat zullen opleveren. Ik wil die ge-
sprekken niet ingaan met het te voren 
al uitspreken van de veronderstelling 
dat er waarschijnlijk of wellicht niets 
van terecht zal komen. 

Als de gesprekken, die wi j in de zeer 
nabije toekomst wil len voeren met 
enerzijds België en Luxemburg en met 
anderzijds ook de Scandinavische lan-
den tot geen resultaat zouden voeren, 
wat dan? Wij hebben daarstraks in de 
ministerraad ons uiteraard ook over 
die vraag gebogen en voor onszelf 
daarop het volgende antwoord gege-
ven: wij besluiten niet nu reeds dat in 
dat geval zeker een eenzijdig olie-em-
bargo door Nederland zal volgen. Wij 
besluiten - dat is het complement -
evenmin nu reeds dat wi j hoe dan ook 
een eenzijdige olieboycot zullen ver-
mijden. Wij wil len de gesprekken die 
zullen worden gevoerd niet van meet 
af aan belasten met de aankondiging 
dat zij bij eventuele mislukking zeker 
zullen uitmonden in een eenzijdig 
embargo door Nederland. 

De heer Brinkhorst (D'66): Geeft de 
Minister-President daarmee niet aan, 
dat de Regering niet bereid is de mo-
tie-Scholten uit te voeren, omdat het 
wezenlijke daarvan was, wat er op een 
bepaald ogenblik ook gebeurt, de 
mentale bereidheid om een eenzijdig 
olie-embargo in te voeren? 

Minister Van Agt: Ik ontken dat ten 
stelligste. Dat zou alleen waar zijn, als 
ik als bestanddeel van de besluitvor-
ming van vandaag zou hebben te mei-
den, dat het kabinet heeft besloten om, 
hoe dan ook, nimmer te komen tot een 
eenzijdige olie-embargo door Neder-
land. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Waltmans heeft gezegd, dat ik niets 
wezenlijks heb toegevoegd aan het-
geen in de brief al was geschreven. Ik 
vind dat een grove miskenning van het 
initiatief dat wi j wil len ontwikkelen, 
van de wending die wi j in ons beleid, 
dat wi j jarenlang met overtuiging heb-
ben gevoerd, hebben gebracht. Deze 
wending bestaat hierin dat wij niet lan-
ger vasthouden aan het eventueel af-
kondigen van een olie-embargo uit-
sluitend in het raam van de landen van 
de Europese Gemeenschap, maar dat 
wi j ons nu wenden tot ten dele daar-
buiten liggende landen, daarbij een 
geheel nieuw terrein voor consultatie 
openend. Dat zijn landen waarvan wi j 
weten dat het beraad met hen een 
goede kans op heeft.elslagen 

Het is niet zo dat men de contacten 
die tot dusver hebben plaatsgevon-
den, zonder meer mag leggen naast de 
gesprekken, die vanaf morgen met de 
landen die ik heb opgesomd zullen 
worden geopend. Immers, vanaf van-
daag is het een publiek feit, niet alleen 
in ons land, maar in de betrokken lan-
den evenzo, dat deze landen - denk bij 
voorbeeld aan de Scandinaviërs-door 
Nederland zullen worden benaderd 
met de uitdrukkelijke vraag: Zijt gij wel 
of niet bereid met ons mee te doen aan 
een olie-embargo jegens Zuid-Afrika? 
Hetfeit dat dit vanaf heden een publiek 
gegeven is, heeft natuurlijk zijn beteke-
nis voor de parlementaire en publieke 
discussies, ook in die landen en zal op 
die wijze een aanmerkelijke invloed 
kunnen uitoefenen op de positie, die 
de regeringen van die landen in de ge-
sprekken met ons zullen innemen. Aan 
welke landen denk ik? Ik heb de Scan-
dinavische landen genoemd; dat zijn 
Denemarken, Noorwegen en Zweden. 
Te overwegen valt om daarbij een 
noords land als Finland eventueel ook 
te betrekken. 

Enkele geachte afgevaardigden, zo-
als de heren Nijhof en Brinkhorst, heb-
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ben geïnformeerd naar de betekenis 
van mijn verwijzing naar verdragen 
waarbij Nederland partij is, inzonder-
heid het Benelux-verdrag en het ver-
drag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap. Met die 
verwijzing heb ik geen andere bedoe-
ling gehad dan iets uit te spreken, wat 
ook onuitgesproken vanzelfsprekend 
zou zijn, namelijk dat, voor zover de 
betrokken verdragen ons zekere be-
perkingen in ons handelspolitiek ope-
reren zouden opleggen, wi j die uiter-
aard in acht hebben te nemen. Dat is 
op zich zelf voor de te maken beleids-
keuze hoe in deze zaak verder moet 
worden gegaan geen nieuw gegeven. 
Welke beleidskeuze ook wordt gedaan, 
altijd zal bij de uitvoering daarvan 
moeten worden gehandeld in over-
eenstemming met verdragen waarbij 
Nederland partij is. 

De heer Lubbers (CDA): Kan de Minis-
ter-President iets meer licht op dit punt 
laten schijnen? Ik begrijp hem niet he-
lemaal. Ik kan mij voorstellen dat Ne-
derland, betrokken bij de Europese Ge-
meenschap en bij bijzondere akkoor-
den met de Benelux, bij het toepassen 
van olie-embargo's en uitvoerverbo-
den heeft te maken met procedures 
met andere landen. Die zijn opgesla-
gen in de afspraken in de Europese 
Gemeenschap en vinden verder hun 
uitvloeisel in de ln- en uitvoerwet. Die 
vraag kan alleen relevant worden als 
Nederland een dergelijke actie onder-
neemt. De Minister-President herhaalt 
dat hij alles wat het kabinet wil gaan 
doen belegt met dat voorbehoud. Dat 
voorbehoud kan echter alleen relevan-
tie krijgen op het moment dat het kabi-
net bereid is tot het nemen van eenzij-
dige maatregelen. Het kabinet ver-
schaft zich uit overtuiging een pad om 
met andere landen te gaan praten. De 
politiek relevante vraag lijkt mij te zijn 
- ik dacht dat die wel kwam maar de 
Minister-President is er al een halfuur 
over bezig - wat de beleidsintentie van 
het kabinet is als het dat pad heeft be-
wandeld. Het kabinet heeft zich van-
avond kennelijk over die vraag gebo-
gen, anders zou niet bij herhaling zijn 
gezegd dat het kabinet rekening wi l 
houden met internationale verplichtin-
gen die voortvloeien uit eenzijdig op-
treden van Nederland. Ik stel de klip en 
klare vraag, afgezien van het feit dat er 
nu geen kabinetsbesluit is - het kabi-
net wil eerst de andere stappen doen - , 
met welke beleidsintentie het kabi-
net de zaak gaat aanpakken. Is het, als 
het aan de einde van de weg is geko-
men, bereid met mij te erkennen dat 

het is uitgekomen bij een eenzijdige 
maatregel, zij het dat zulks een afzon-
derlijk kabinetsbesluit vergt? 

Minister Van Agt: Indien de gesprek-
ken met de Benelux-landen en de Scan-
dinaviërs nergens tot enig resultaat 
leiden, weet het kabinet te staan voor 
de vraag of dan voor een eenzijdige 
olieboycot moet worden gekozen. Het 
kabinet spreekt vanavond niet uit, dat 
dat dan wis en zeker zal gebeuren. Het 
heeft ook zijn betekenis dat wij van-
avond hier evenmin komen met de 
boodschap, dat wij hoe dan ook geen 
eenzijdig Nederlands embargo wen-
sen. 

De heer Brinkhorst (D'66): Hoe kan 
enige overtuigingskracht van de Mi-
nister-President in zijn gesprekken met 
de Benelux-partners en de Scandina-
viërs uitgaan als hij nu zegt dat het ka-
binet de zaak volstrekt open laat? 

Minister Van Agt: Die overtuigings-
kracht behoort alleen al uit te gaan en 
zal naar wi j vertrouwen ook uitgaan 
van het belang van de zaak en de ernst 
van de situatie waarop de pogingen 
betrekking hebben. 

De heer Nijhof heeft de Minister van 
Buitenlandse Zaken gevraagd zich in 
diens gesprek op 7 juli aanstaande met 
een of meer ministers van Zimbabwe 
zich over deze problematiek te ver-
staan. Dat zal natuurlijk zeker gebeu-
ren, zo niet hunnerzijds dan onzerzijds 
maar waarschijnlijk beiderzijds. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Rietkerk heeft uitgesproken dat hij er 
bepaald moeite mee heeft dat het kabi-
net de jaar en dag volgehouden stel-
ling heeft prijsgegeven, alleen met de 
EG-partners stappen te ondernemen. 
Ik verheel niet, dat wi j zelf daarmee 
ook veel moeite hebben gehad. Wij 
hebben het ten slotte toch gedaan, niet 
om binnenlands-politieke redenen, 
maar omdat de ernst van de situatie in 
Zuid-Afrika zozeer is toegenomen, dat 
dienovereenkomstige bijstellingen 
van het beleid geboden waren. 

De heer Scholten (CDA): Dit allemaal 
binnen een week of 24 uur? Kom nou! 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigden de he-
ren Bakker en Van der Spek hebben 
gezegd dat het kabinet Zimbabwe nu 
weer laat vallen. Ons wordt daarmee 
onrecht gedaan, omdat deze stelling 
het feit wegwuift dat wi j , terwijl dit niet 
in de motie werd verzocht, hebben be-
sloten tot een additionele, aanmerke-
lijke en dadelijk te verrichten inspan-
ning van financiële aard ten behoeve 
van het spoedig realiseren van econo-

mische onafhankelijkheid van een land 
als Zimbabwe. Bovendien wordt ons 
onrecht gedaan, omdat erop mag wor-
den vertrouwd dat in onze gesprekken 
met de andere landen, de Benelux en 
met name ook de Scandinavische lan-
den, niet alleen een olie-embargo te-
gen Zuid-Afrika onderwerp van ge-
dachtenwisseling zal zijn, maar ook 
hoe wij moeten trachten de economi-
sche gevolgen naar vermogen te ver-
helpen die voor de buurstaten uit een 
olie-embargo voortvloeien. 

Aldus zal het niet bij een additionele 
inspanning van Nederland alleen be-
hoeven te blijven, ten behoeve van 
een land als Zimbabwe en eventueel 
ook andere buurstaten van Zuid-Afri-
ka. Het zou in de rede liggen dat er ook 
additionele, dadelijk ter beschikking te 
stellen inspanningen komen van die 
andere landen waarmee wi j het 
gesprek zullen voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Abma heeft ge-
wijzen - ik meen dat de heer Verbrugh 
in gelijke geest heeft gesproken - op de 
culturele verbondenheid die er is met 
Zuid-Afrika. Er zijn inderdaad bijzonde-
re banden met Zuid-Afrika. Die geven 
dan ook reden, ons meer dan andere 
landen in te doen spannen voor het be-
werkstelligen van veranderingen in dat 
land. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Ter Beek heeft 
gezegd dat wij nu teruggaan naar de 
situatie van november 1979. Toen is in 
deze Kamer een motie aanvaard waar-
in werd gevraagd om overleg met de 
Negen, tussen dat moment en een half 
jaar nadien, dus tot ongeveer 1 juni. Ik 
geloof niet dat het juist is, te zeggen 
dat wij weer helemaal terug zijn bij no-
vember 1979. Toen werd ons ge-
vraagd juist binnen de Negen pogingen 
te ondernemen om tot een gezamenlijk 
olie-embargo te geraken. 

Dat hebben wij nu als doelstelling 
prijsgegeven. Wij slaan een andere 
weg in en hebben een belangrijke 
wending in ons beleid aangebracht, in 
de hoop op deze andere wijze tot een 
reëel resultaat te kunnen komen. 

De kernvraag van de heer Brink-
horst, wat er straks eventueel staat te 
gebeuren, is al beantwoord. 

De heer Scholten vroeg of nu het 
ene collectief wordt ingeleverd voor 
het andere. Ik herhaal nog eens dat wi j 
hier vanavond niet de boodschap de-
poneren dat wi j onder alle omstandig-
heden alleen in collectief verband zul-
len optreden. In de tweede plaats 
klinkt de uitdrukking: het ene collectief 
inleveren voor het andere, als lood om 
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oud ijzer. Zo mag men geloof ik de 
zaak niet stellen. Het is na langdurige 
inspanning op dat terrein gebleken dat 
er binnen de Negen geen olie-embar-
go te verwezenlijken valt. Nu wordt 
een geheel andere poging onderno-
men, waarbij ik met name wijs op het 
gedrag in voorgaande jaren, en de daar-
uit sprekende gezindheid van de Scan-
dinaviërs op het stuk van de mensen-
rechten. Nu wordt een ander terrein 
betreden, waarvan het redelijk is om te 
zeggen dat zich daar meer kansen aan-
bieden. 

Met respect heb ik de woorden van 
de geachte afgevaardigde aanhoord 
dat naar zijn oordeel, hetgeen de Re-
gering aan besluiten aan deze Kamer 
heeft voorgelegd, zou blijk geven van 
een gemis aan solidariteit met de niet-
blanke bevolking in Zuid-Afrika. Na-
tuurlijk heb ik deze persoonlijke ap-
preciatie door de heer Scholten te eer-
biedigen en ik doe dat ook. Ik vind ech-
ter dat de geachte afgevaardigde zich 
daarbij geheel en al concentreert op 
het ene signaal dat in het slot van zijn 
motie als wenselijk is genoemd en er 
geheel aan voorbijgaat dat ook de Re-
gering heeft duidelijk gemaakt, een 
signaal te wil len geven. Het is een an-
der signaal, maar ik heb niemand ho-
ren zeggen dat het instellen van een vi-
sumplicht jegens Zuid-Afrika geen sig-
naal zou zijn. Integendeel, het is een 
heel duidelijk, voor iedereen begrijpe-
lijk en voor een aantal personen ook 
effectief uitwerkend signaal, dat zeker 
niet minderwaard is dan andere denk-
bare signalen. Als wij spreken - en ik 
wil dat ook doen - van solidariteit met 
de verdrukten ginds, dan mag toch 
niet verzwegen blijven dat wi j nieuwe 
besluiten hebben genomen en daar-
van mededeling hebben gedaan, tot 
verbetering, door financiële inspan-
ningen onzerzijds, van de omstandig-
heden waaronder de zwarte bevolking 
in Zuid-Afrika heeft te leven. 

Er mag ook niet worden voorbijge-
gaan aan het feit, dat hetgeen wij hier 
in de Kamer brengen waarlijk heel an-
ders is, dan een puur 'neen' tegen een 
olie-embargo jegens Zuid-Afrika, wi j 
wil len juist een nieuwe inspanning 
doen om zo'n olie-embargo te verwe-
zenlijken met een aantal andere lan-
den, ter verhoging van de effectiviteit 
en de geloofwaardigheid van die 
maatregel. 

De heer Den Uyl (PvdA): l k w i l d e M i -
nister-President iets vragen. Er is een 
motie-Ter Beek ingediend. Ik stel het 
op prijs, het oordeel van de Regering 
over die motie te vernemen. 

Minister Van Agt: De Regering heeft 
vandaag langdurig beraadslaagd. 
Haar besluit hoe te reageren op de mo-
tie van 18 juni houdt tegelijk het ant-
woord op deze motie in. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mag ik aan de 
Minister-President een verduidelijking 
vragen? Wil de Minister toelichten wat 
hij met die zin bedoelt? Wanneer hij 
zegt, dat de Regering te kennen heeft 
gegeven, hoe zij oordeelt over de mo-
tie van 18 juni, dan is dat heel duide-
lijk. Het is dan echter nog volstrekt niet 
duidelijk wat het oordeel is over de 
motie van heden. Wil de Minister dat 
toelichten? Dat is toch het minste dat 
wij kunnen verlangen? 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het kabinet heeft, kennis genomen 
hebbende van de motie van 18 juni , 
aan deze Kamer gemeld, dat wi j a. de mo 
tie van 18 juni in haar beide eerste on-
derdelen geheel uitvoeren, dat wi j b. 
een drietal besluiten hebben geno-
men, van belang voor de bevolking 
van Zuidelijk Afrika, die liggen buiten 
de bewoordingen van de motie en 
daar bovenop komen en dat wi j c. de 
gedachte van een olie-embargo niet 
volstrekt naast ons neerleggen, maar 
dat wij op een andere wijze - samen 
met andere landen - daartoe wil len 
geraken. Dat is ons naar beste weten 
en kunnen gegeven antwoord op de 
motie van 18 juni en dus ook op de 
motie, die vraagt om realisering daar-
van. Ik heb zojuist gezegd, wat wi j me-
nen te kunnen doen tot die realisering. 

De heer Den Uyl (PvdA): De motie-Ter 
Beek vraagt om uitvoering van de mo-

tie-Scholten van 18juni in haargeheel, 
dus met inbegrip van het instellen van 
een olie-embargo jegens Zuid-Afrika 
nu. Het kabinet doet dat niet? 

Minister Van Agt: Voor zover deze mo-
tie tot strekking heeft, iets anders van 
ons te verlangen dan wat wi j aan de 
Kamer hebben gemeld te willen doen, 
ontraden wij haar. 

De vergadering wordt van 3.48 uur tot 
4.20 uur geschorst. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister-President heeft 
aan de motie het politieke oordeel 
'ontraden' verbonden. Dat is een bij-
zondere uitlating, gezien de krachtige 
bewoordingen van de Minister van 
Buitenlandse Zaken die nu een week 
geleden bij de originele motie zijn ge-
bruikt. Ik leg die merkwaardigheid ter 
zijde en constateer dat deze motie niet 
anders kan beogen - na datgene wat 
de Regering heeft gezegd ter zake van 
de uitvoering van de motie en na de 
aanvulling vanavond in deze Kamer -
dan de Regering u i t te nodigen, op dit 
moment de motie van de heer Schol-
ten in haargeheel u i t te voeren. Ik heb 
in een eerdere termijn geconstateerd 
dat wij het tot nu toe bereikte zien als 
een stap in een proces waarmee wi j 
door zullen gaan. Het lijkt ons echter 
niet zinvol, de illusie te wekken dat wi j 

Achter de katheder de heer Scholten (CDA) 
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daarmee vannacht om tien voor half 
vijf verder komen, weshalve het over-
grote deel van mijn fractie tegen deze 
motie zal stemmen. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de Minister-Presi-
dent een aantal concrete vragen 
gesteld die hij in overwegende mate 
ontwijkend heeft beantwoord. Ik moet 
tot mijn spijt vaststellen dat hij in het 
bijzonder niet is ingegaan op mijn po-
ging om hem tot de uitspraak te krij-
gen dat - indien medewerking elders 
in beperkte kring niet zou worden ver-
kregen - dan natuurlijk datgene zal ge-
beuren waarvoor het overgrote deel 
van deze volksvertegenwoordiging bij 
herhaling heeft gepleit. In die laatste 
casuspositie had althans ik nog wel 
een mijl met de Regering wil len mee-
gaan. Het lijkt mij nu echter onvermij-
delijk om thans steun te geven aan de 
motie-Ter Beek. 

De motie-Ter Beek c.s. over volledige 
uitvoering van de op 18 juni 1980 door 
de Tweede Kamer aangenomen motie-
Scholten (15 800-V, nr. 120) wordt met 
79 tegen 66 stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden: Van 
der Doef, Duinker, Engwirda, Epema-
Brugman, Faber, De Graaf, Haas-Ber-
ger, De Hamer, Hartmeijer, Van der 
Hek, Van Houwelingen, Jabaaij, Jan-
sen, Van Kemenade, Keuning, Knol, 
Kolthoff, Kombrink, Konings, Kosto, 
De Kwaadsteniet, Lambers-Hacque-
bard, Langedijk-de Jong, Lansink, Meij-
er, Mertens, Moor, Müller-van Ast, 

Nypels, Van Ooijen, Patijn, Poppe, 
Pronk, Rienks, Roels, Roethof, Salo-
mons, Schaapman, Scholten, Van der 
Spek, Spieker, Stemerdink, Van der 
Stoel, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, 
Toussaint, Den Uyl, Veerman, Veld-
hoen, Voogd, Voortman, K. G. de 
Vries, Waltmans, Wessel-Tuinstra, 
Wolff, Wöltgens, Worrel l , Wuthrich-
van der Vlist, Zijlstra, Van den Anker, 
M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
Beinema, Van den Bergh, Bischoff van 
Heemskerck, H. A. de Boer, J. J. P. de 
Boer, De Boois, Borgman, Brinkhorst, 
Buikema, Buurmeijer, Castricum, Cou-
prie, M. P. A. van Dam, Dijkman en de 
Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: Van 
Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Frinking, Gerritse, Ginjaar-
Maas, Gualthérie van Weezel, Van 
Heel-Kasteel, Hennekam, Hermans, 
Hermsen, Van lersel, Jacobse, Joekes, 
Kappeyne van de Coppello, Korte-van 
Hemel, De Korte, Krijnen, Lauxter-
mann, Van Leijenhorst, Van der Lin-
den, Lubbers, Mateman, Mommer-
steeg, Van Muiden, Nijhof, Nijpels, 
Ploeg, Portheine, Rempt-Halmmans de 
Jong, Rietkerk, Van Rooijen, Van der 
Sanden, Schakel, Scherpenhuizen, Tri-
pels, Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-
Terpstra, De Voogd, B. de Vries, Waal-
kens, Weijers, Wisselink, Van Zeil, 
Aarts, Abma, Andela-Baur, Van Baars, 
B. Bakker, De Beer, Blaauw, Bolkestein, 
Borm-Luykx, Braams, Bremen, Van 
den Broek, Van der Burg, G. M. P. Cor-
nelissen, P. A. M. Cornelissen, G. C. 
van Dam, Dees, Deetman, Van Dijk en 

I Van Dis. 

De stemmen worden geturfd. V.l.n.r. de CDA-kamerleden Cornelissen, Scholten en Lubbers 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat 
de Minister-President behoefte heeft, 
naar aanleiding van de motie-Ter Beek 
zijnerzijds een verklaring af te leggen. 
Mag ik hem via u vragen of hij die be-
hoefte heeft? 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Neen. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan heb ik een vraag te 
stellen aan de Minister-President naar 
aanleiding van de aanvaarding van de-
ze motie. Het is volstrekt duidelijk dat 
de strekking van deze motie is dat de 
verleden week door de Kamer aan-
vaarde motie-Scholten in haar geheel 
wordt uitgevoerd, inbegrepen de uit-
spraak dat de Regering thans moet 
overgaan tot instelling van een olie-
embargo jegens Zuid-Afrika. De Minis-
ter-President heeft zoeven gezegd dat, 
voor zover dat element in de motie is 
vervat, hij de motie wenste te ontra-
den. Moet ik daaruit ook begrijpen dat 
de Regering, voor zover dat element in 
het geding is, niet bereid is, de motie 
u i t te voeren? 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Vandaag heeft het kabinet zich in 
een urenlang durend, zeer zorgvuldig 
beraad gebogen over de inhoud van 
de motie-Scholten van 18 juni j l . Als 
uitkomst van dat beraad heeft het kabi-
net u vanavond medegedeeld - het 
stond overigens goeddeels al in de 
brief die wi j u hadden geschreven -
dat wi j deze motie voor het overgrote 
deel zullen uitvoeren, dat wij buiten-
dien nog een aantal besluiten hebben 
genomen van gelijke strekking waar-
om in de motie niet was gevraagd en 
dat wi j wat het olie-embargo betreft 
een nieuw internationaal initiatief zul-
len ontwikkelen, gericht op totstandko-
ming daarvan. Dat was het na een 
langdurig en zorgvuldig beraad ver-
kregen resultaat met betrekking tot de 
inhoud van de motie van 18 juni j l . 
Daarbij zal het blijven. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord van de Minis-
ter-President verrast mij niet. Het is het 
logische sluitstuk van de door de Re-
gering in dit debat ingenomen stelling. 
Ik zie mij verplicht, gelet op de grote 
betekenis van deze zaak voor Regering 
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en parlement en gelet op de duidelijke 
uitspraak van de Regering, thans de 
volgende uitspraak aan de Kamerte 
vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Den Uyl 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de Regering niet 
bereid is motie 15 800-V, nr. 120 ui t te 
voeren; 

spreekt daarover haar afkeuring uit, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 121 (15 800-V). 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
CDA-fractie schors ik de vergadering. 

De vergadering wordt van 4.40 uur tot 
4.55 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Lubbers voor het afleggen van 
een stemverklaring. 

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor ons ligt een motie van 
afkeuring. Het overgrote deel van de 
leden van mijn fractie zal deze motie 
niet steunen, onder wie een aantal le-
den dat zojuist voor de vorige motie 
heeft gestemd. 

Als centrale motivering aan het slot 
van dit debat voor deze opstelling wil 
ik nog een keer naar voren brengen 
dat het optreden van ons in deze zaak 
heeft beoogd, het kabinet te brengen 
tot een effectiever beleid ter zake van 
Zuid-Afrika, meer in het bijzonder 
waar het betreft de bestrijding van de 
apartheid. 

Er zijn eerdere discussierondes met 
het kabinet geweest. In de laatste fase 
moeten wi j constateren, dat onze op-
vattingen niet volledig door het kabi-
net zijn overgenomen. Het is ook de re-
den dat enkele leden die nu de motie 
van afkeuring niet zullen steunen wel 
de vorige motie hebben gesteund. Wij 
constateren dat belangrijke vooruit-
gang is gemaakt en dat de Regering in 
dit debat heeft verklaard een eenzijdi-
ge olieboycot onder ogen te willen 
zien en er niet bij voorbaat 'neen' te-
gen te zeggen. Dat geeft het perspec-
tief om zulks te bereiken, alhoewel wi j 
er geen bezwaar tegen hebben als het 
kabinet er andere landen voor wint. 

Wij hebben meegewogen in ons 
oordeel dat over deze zaken verschil-
lend wordt gedacht, dat wij vanuit on-
ze politieke visie een stuk hebben be-
reikt. Wij willen dat werk voortzetten. 
Daarom zullen wi j tegen deze motie 
stemmen. 

De motie-Den Uyl c.s. om afkeuring uit 
te spreken over het feit, dat de Rege-
ring niet bereid is, de motie-Ter Beek 
uit te voeren (15 800-V, nr. 121) wordt 
met 74 tegen 72 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden: Van 
der Linden, Lubbers, Mateman, Mom-
mersteeg, Van Muiden, Nijhof, Nijpels, 
Ploeg, Portheine, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Rietkerk, Van Rooijen, Van der 
Sanden, Schakel, Scherpenhuizen, Tri-
pels, Veerman, Van de Ven, Verbrugh, 
Verkerk-Terpstra, De Voogd, B. de 
Vries, Waalkens, Weijers, Wisselink, 
Van Zeil, Aarts, Abma, Andela-Baur, 
Van Baars, B. Bakker, De Beer, Beine-
ma, Blaauw, J. J. P. de Boer, Bolke-
stein, Borgman, Borm-Luijkx, Braams, 
Bremen, Van den Broek, Van der Burg, 
G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelis-
sen, G. C. van Dam, Dees, Deetman, 
Van Dijk, Van Dis, Van Erp, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, Gual-
thérie van Weezel, Van Heel-Kasteel, 
Hennekam, Hermans, Hermsen, Van 
lersel, Jacobse, Joekes, Kappeyne van 
de Coppello, Keja, Korte-van Hemel, 

De Korte, Krijnen, De Kwaadsteniet, 
Lansink, Lauxterman en Van Leijen-
horst. 

Vóór hebben gestemd de leden: Meij-
er, Mertens, Moor, Müller-van Ast, 
Nypels, Van Ooijen, Patijn, Poppe, 
Pronk, Rienks, Roels, Roethof, Salo-
mons, Schaapman, Scholten, Van der 
Spek, Spieker, Stemerdink, Van der 
Stoel, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, 
Toussaint, Den Uyl, Veldhoen, Voogd, 
Voortman, K. G. de Vries, Waltmans, 
Wessel-Tuinstra, Wolff, Wöltgens, 
Worrell, Wuthrich-van der Vlist, Zijl-
stra, Van den Anker, M. Bakker, Bec-
kers-de Bruijn, Ter Beek, Van den 
Bergh, Bischoff van Heemskerck, H. A. 
de Boer, De Boois, Brinkhorst, Buike-
ma, Buurmeijer, Castricum, Couprie, 
M. P. A. van Dam, Dijkman, Van der 
Doef, Duinker, Engwirda, Epema-Brug-
man, De Graaf, Haas-Berger, De Ha-
mer, Hartmeijer, Van der Hek, Van 
Houwelingen, Jabaaij, Jansen, Van Ke-
menade, Keuning, Knol, Kolthoff, 
Kombrink, Konings, Kosto, Lambers-
Hacquebard, Langedijk-de Jong en de 
Voorzitter. 

Ik stel voor, de brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken (15 800-V, nr. 
118) voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

VVD-kamerlid Lauxtermann feliciteert Minister-President Van Agt en Minister Van der Klaauw met 
de afloop van het olie-embargo debat. 
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Aan de orde zijn de stemmingen over 
de tijdens het debat over de Oost-
West-verhouding ingediende moties, 
te weten: 

de motie-Waltmans c.s. over de Con-
ferentie over Veiligheid en Samenwer-
king(16 249, nr. 3); 

de motie-Van der Stoel c.s. over bevor-
dering van vrede en veiligheid (16 249, 
nr. 5): 

de motie-Bolkestein c.s. over een 
Europees initiatief inzake het Midden-
Oostenconflict (16 249, nr. 6). 

De Voorzitter: De heer Van der Stoel 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, hem daartoe de gele-
genheid te geven. 

Daartoe wordt besloten 

D 
De heer Van der Stoel (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb heropening 
van de beraadslaging gevraagd, om-
dat ik de motie onder nr. 5 wil vervan-
gen door een gewijzigde motie, waar-
van de tekst inmiddels in de Kamer is 
rondgedeeld. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Van der Stoel 
heeft zijn motie 16 249, nr. 5, in die zin 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat intensivering van de 
bewapeningsrace ernstige consequen-
ties zou kunnen hebben voor vrede en 
veil igheid; 

nodigt de Regering uit, zich in het in-
ternationale overleg in te zetten voor: 

1. ratificatie van het SALT-ll-verdrag 
als onontbeerlijke grondslag voor toe-
komstige pogingen tot nucleaire wa-
penbeheersing; 

2. krachtige steun aan de pogingen 
van Bondskanselier Schmidt om bij 
zijn komend bezoek aan Moskou op 
grondslag van een onmiddelli jk in-
gaand plaatsingsmoratorium voor 
midden-afstandsraketten in Europa; 
openen voor onderhandelingen over 
midden-afstandsraketten in Europa; 

3. intensivering en versnelling van 
het MBFR-overleg, op het passend mo-
ment voortzetting daarvan op ministe-
rieel niveau, en bevordering van het 
welslagen van dit overleg door in het 
kader van de besprekingen over de in 
een eerste fase te verwezenlijken Ame-
rikaans-Russische troepenreductie het 
beginsel af te spreken dat het aandeel 
van enigerlei afzonderlijke staat in de 

grondstrijdkrachten binnen hetz.g. re-
ductiegebied wordt gebonden aan 
maximaal 50% van het beoogde col-
lectieve plafond; 

4. het bereiken van overeenstem-
ming tijdens de komende vervolgcon-
ferentie in Madrid over de veiligheid 
en samenwerking in Europa over het 
bijeenroepen in het kader van de CVSE 
van een Europese ontwapeningscon-
ferentie met prioriteit voor uitbreiding 
van het stelsel van zogenaamde ver-
trouwenwekkende maatregelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7(16 249). 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Waltmans c.s. (16 249, nr. 3) 
wordt bij zitten en opstaan met alge-
mene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de BP afwezig is. 

De gewijzigde motie-Van der Stoel c.s. 
(16 249, nr. 7) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
CPN tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Bolkestein c.s. (16 249, nr. 6) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PPR, de CPN en de PSP tegen deze mo-
tie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de stukken inzake de 
Oost-West-Verhouding (16 242 en 
16 249) voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij het debat over de Nota Ombui-
gingen 1980 (16193) en over de Voor-
jaarsnota (16252) ingediende moties, 
te weten: 

de motie-Kombrink c.s. over aanpas-
sing van de exportprijs van aardgas 
(16 193, nr. 5); 

de gewijzigde motie-Kombrink c.s. 
over de uitvoering van het arbeids-
plaatsenplan (16 193, nr. 15); 

de motie-Engwirda c.s. om niet op 
uitgaven voor energiebesparing te be-
zuinigen(16 252, nr. 2). 

De Voorzitter: De heer Kombrink 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dat verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de motie onder nr. 5 
vervangen door een motie met een 
nieuwe tekst, die inmiddels is rondge-
deeld. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Kombrink heeft 
zijn motie (16 193, nr. 5) in die zin ge-
wijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat reeds geruime t i jd 
gewag wordt gemaakt van onderhan-
delingen met afnemers van door Ne-
derland geëxporteerd gas over een 
verhoging van de prijs ervan en over 
wijziging van de aanpassingsformu-
les; 

overwegende, dat de Kamer door mid-
del van een motie-Lubbers van 4 maart 
j l . (15 899, nr. 20) de Regering verzocht 
op de kortst mogelijke termijn met be-
hulp van de Wet aardgasprijzen de ex-
portprijs te doen aanpassen en de Ka-
mer in de maand mei van de betrokken 
maatregelen op de hoogte te stellen; 

constaterende, dat de Regering zulks 
heeft nagelaten; 

verzoekt de Regering, thans binnen 2 
maanden van de in de Wet aargas-
prijzen neergelegde bevoegdheid, de 
exportprijs aan te passen, gebruik te 
maken, indien de lopende onderhan-
delingen tot onvoldoende resultaat lei-
den; 

verzoekt de Regering tevens, de Kamer 
binnen deze termijn te informeren 
over het resultaat van deze onderhan-
delingen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19(16 193). 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De gewijzigde motie-Kombrink c.s. 
(16 193, nr. 19) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD tegen deze motie hebben ge-
stemd. 
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De gewijzigde motie-Kombrink c.s. 
(16 193, nr. 15) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de PSP 
vóór deze motie hebben gestemd. 

De motie-Engwirda c.s. (16 252, nr. 2) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, DS'70 
en de PSP vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

Ik stel voor de Voorjaarsnota (16 252) 
en de Ombuigingsnota (16 193) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, eventuele 
stemverklaringen achteraf, zo ge-
wenst, te houden in de volgende ver-
gadering, met het oog op het gevor-
derde uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Waarde medeleden! 
Hoe ingespannen en hoe gespannen 
wi j ook bezig zijn, er is altijd de toe-
vlucht tot een goed boek. Dezer dagen 
las ik een verhalenbundel van Maarten 
't Hart waarin de volgende zinnen 
voorkomen: 

'Ik was volstrekt niet op mijn gemak. 
Hoorde ik hier wel? Hier zou zo dade-
lijk, daar kon vergif op worden ingeno-
men, het vreselijkste beginnen dat de 
schepping te bieden heeft: een verga-
dering.' 

Soms mag overdrijving worden ge-
waardeerd. Ook voor politici zit er iets 
moois in een vergaderloze periode, ze-
ker na een zwaar jaar en na een aller-
zwaarste dag, met zoveel verrassingen 
en zoveel vernieuwingen, internatio-
nale spanningen, economische te-
genslagen, partijpolitieke hergroepe-
ring en partijpolitieke nuancering. Ver-
nieuwingen en verrassingen waren er 
ook in personeel opzicht: een nieuwe 
Koningin, een nieuwe Minister van Fi-
nanciën, een nieuwe Kamervoozitter, 
een nieuwe vice-president van de 
Raad van State, een oude Minister van 
Defensie en nieuwe lijstaanvoerders in 
aantocht, van SGP en GPV. 

Allen in deze prachtige kleine verga-
derzaal, in dit gebouw en aan de radio 
wens ik een heel goede vakantie. Tot 
de adviserende leden richt ik mij in het 
bijzonder. Hun wens ik sterkte en koel-
bloedigheid. Namens de regeringspar-
tijen voeg ik eraan toe: Veel succes. 

Tweede Kamer 
26 juni 1980 

Namens de oppositie ben ik steeds be-
reid, de Kamer van reces terug te roe-
pen. 

Ik stel voor, het verslag van de vori-
ge vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef opdracht, de bel 
viermaal te luiden; de vergadering is 
gesloten! 

(Applaus). 

Sluiting 5.17 uur. 

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

1°. de volgende brieven: 
een, van de Minister voor Ontwikke-

lingssamenwerking, met nadere be-
antwoording van een vraag over in-
vesteringen op het gebied van kapi-
taalgoederen(15 800-V, nr. 116); 

een, van de Staatssecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen, inzake de 
afschrijvingskosten dubieuze debiteu-
ren(15 800-VIII, nr. 130); 

een, van de Staatssecretaris van So-
ciale Zaken, over de vermogensposi-
ties van de sociale verzekeringsfond-
sen(16 212, nr. 11). 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2°. de volgende brieven: 
twee, van de Minister van Buiten-

landse Zaken, met de teksten van res-
pectievelijk: 

een overeenkomst inzake financie-
ringsvoorwaarden van investerings-
en samenwerkingsprojecten; 

een notawisseling met België betref-
fende wijziging van de tarieven der 
loodsgelden op de Schelde e.a.; 

een, van de Staatssecretaris van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, met de brochure Niet-huwelijk-
se relaties. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te doen drukken en ze voor kennis-
geving aan te nemen; de bijgevoegde 
stukken liggen op de griffie ter inzage; 

3°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Binnen-

landse Zaken, met betrekking tot de 
benoeming van de Vice-President van 
de Raad van State (16 263, nr. 2); 

een, van de Staatssecretaris van De-
fensie, met betrekking tot de motie-
Hartmeijer en Veldhoen over grens-
overschrijdende geluidshinder van mi-
taire vliegvelden (15 860, nr. 9); 

een, van de Staatssecretaris van Fi-
nanciën, met de nota Beleidsuitgangs-
punten 's Rijks Munt (15 800-IX B, nr. 
26). 

Voorjaarsnota (ombuigingen 
begroting 1980) 
Toespraak 
Ingekomen stukken 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. de volgende brieven e.a.: 
een, van F. Duisters te Maastricht, 

over de activiteiten van Kamerleden; 
een aantal, over de achterstallige sa-

larissen voor ex-KNIL-militairen; 
een, van A. W. Dijkema te Gronin-

gen, over het regeringsbeleid; 
een, van de Swabo-groep te Tilburg, 

over de KRL-industrie; 
een, van de algemeen secretaris van 

het CNV, met een verklaring inzake 
Zuid-Afrika; 

een, van het gemeentebestuur van 
Beverwijk, met een motie inzake een 
bevolkingsonderzoek in het Umondge-
bied; 

een, van de Samenwerkende Ka-
mers van Koophandel en Fabrieken in 
Noord-Holland, met het jaarverslag 
1979; 

een, van de buurtvereniging Mara-
dorp te Leiden, over de restauratie-
plannen van het Caeciliagasthuiscom-
plexte Leiden; 

een, van de Voorzitter van het Alge-
meen Verbond Bouwbedrijf, over de 
ontwikkelingen in de werkgelegenheid 
in de bouwnijverheid; 

een, van de secretaris van de Raad 
voor het Midden- en Kleinbedrijf, over 
het wetsontwerp Wijziging van de in-
komstenbelasting in verband met on-
eigenlijk gebruik: bijzonder tarief 
(15 968); 

een, van W. Heeren te Aalsmeer, 
over uitstel militaire dienst; 

een, van het gemeentebestuur van 
Oldenzaal, over de werkgelegenheid in 
de textiel-industrie; 

een, van het college van bestuur van 
de Universiteit van Amsterdam, over 
de inschrijvings- en collegegelden. 

Deze brieven e.a. liggen op de grif-
fie ter inzage; voor zoveel nodig is ko-
pie gezonden aan de betrokken com-
missies. 
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benoeming van de heer Scholten in-
houdt, dat ten tweede male in één ka-
binetsperiode het Departement van 
Defensie wordt onthoofd? 

7 
Welke feiten c.q. afspraken liggen 

ten grondslag aan de mededeling van 
de Minister-President, dat mr. W. 
Scholten slechts 'op uitleenbasis' 
door de Raad van State is afgestaan? 

8 
Per wanneer stelt de heer Scholten 

zich voor ontslag te vragen als Minis-
ter van Defensie? Hoe meent het kabi-
net dat de heer Scholten zijn staatkun-
dige verantwoordelijkheid als Minister 
van Defensie kan waarmaken, nu zijn 
vertrek op korte termijn vaststaat? Is 
de Regering bereid, gelet op de onge-
wenste situatie van een bewindsman, 
wienst tussentijds vertrek vaststaat, te 
bevorderen dat de heer Scholten on-
verwijld ontslag wordt verleend? 

9 
Wat heeft het kabinet bewogen de 

Minister van Defensie te doen vertrek-
ken, terwijl volgens uitlatingen van de 
Minister-President het kabinet staat 
aan de vooravond van ingrijpende be-
slissingen tot verlaging van de over-
heidsuitgaven, waarbij uiteraard de 
defensie-uitgaven mede in het geding 
zullen zijn? 

Noot 3 (zie blz. 5744) 

De vragen van het lid Wessel-Tuinstra 
luiden: 

1 
Herinneren de bewindslieden zich 

de uitspraak1, van regeringswege ge-
daan in het interpellatiedebat van 8 
mei 1980 inzake de overgangsmaatre-
gel voor buitenlandse illegale werkne-
mers, dat het de uitdrukkelijke opzet is 
dat niet alleen complete dossiers door 
de Gewestelijke Arbeidsbureaus aan 
de Vreemdelingendiensten worden 
doorgegeven en niet de incomplete 
dossiers? 

2 

Is het de bewindslieden bekend, dat 
ondanks deze nadrukkelijke uitspraak 
toch ook incomplete dossiers door 
GAB's aan de Vreemdelingendienst 
worden doorgegeven (bij voorbeeld in 
Spijkenisse)? 

3 

Is het de bewindslieden bekend, dat 
dit tot grote onrust onder de illegale 
buitenlanöse werknemers en hun hulp-
verleners heeft geleid? 

4 
Delen de bewindslieden de mening, 

dat deze onrust remmend werkt op de 
uitvoering van genoemde overgangs-
maatregel, aangezien werkgevers nu 
minder snel 'hun' illegalen zullen op-
geven? 

5 
Zijn de bewindslieden daarom be-

reid, met spoed een circulaire te doen 
uitgaan waarin er nog eens nadrukke-
lijk op wordt gewezen, dat incomplete 
dossiers niet aan de Vreemdelingen-
diensten behoren te worden doorge-
zonden? 

' Handelingen, blz. 4638. 

De aanvullende vragen van de leden 
Wessel-Tuinstra en Buurmeijer luiden: 

1 
Deelt de Regering de opvatting, dat 

sprake is van een volledig dossier in-
dien het GAB tot een positief oordeel 
over de aanvrager is gekomen? 

2 
Is het waar, dat op 27 mei j l . een 

nieuwe richtlijn omtrent de samenwer-
king tussen de Gewestelijke Arbeidsbu-
reaus en de vreemdelingendiensten is 
uitgegaan? Zo ja, wat is daarvan de in-
houd? 

3 
Is het waar, dat desondanks door het 

GAB te Tiel toezending van een aan-
vraag, waarover afwijzend was be-
schikt, heeft plaatsgevonden? 

4 
Is het waar, dat een dergelijke han-

delwijze vooruitloopt op een nieuwe 
instructie van het Ministerie van Soci-
ale Zaken waarin bepaald zal worden, 
dat ook van afwijzende beslissingen 
een kopie naar de vreemdelingenpoli-
tie gezonden zal worden? 

5 
Delen de bewindslieden de mening, 

dat hier oneigenlijk gebruik van de 
overgangsmaatregel van de Wet Ar-
beid Buitenlandse Werknemers plaats-
vindt? 

6 
Wordt door deze handelwijze terug 

gekomen op eerdere toezeggingen 
van de Regering, terwijl bovendien de 
hulpverleners van de illegale werkne-
mers, die te goeder t rouw de aanvra-
gen hebben ingediend, op deze wijze 
in discrediet worden gebracht? 

Noot 4 (zie blz. 5745) 

De vragen van het lid Van der Doef lui-
den: 

1 
Kan de Minister-President uiteenzet-

ten, waarom hij op 19 juni politiek om-
streden uitspraken doet over mogelij-
ke bezuinigingen in de sfeer van de so-
ciale uitkeringen en jeugd-minimum-
lonen en een dag later deze uitspraak 
als 'niet relevant' karakteriseert? 

2 
Kan de Minister-President een aan-

duiding geven van de omstandighe-
den onder welke aan uitspraken van 
hem als Minister-President wèl politie-
ke betekenis mag worden gehecht? 

3 
Kan de Minister van Sociale Zaken 

mededelen wat het standpunt van de 
Regering is over de beide zaken? 

4 
Kan de Minister van Sociale Zaken 

een oordeel geven over de gevolgen 
van het feit dat de Regering bij monde 
van de Minister-President opnieuw pu-
bliekelijk is gaan speculeren over mo-
gelijke wijzigingen in het systeem van 
sociale zekerheid waarbij ingrijpende 
verlagingen van uitkeringsniveaus zijn 
overwogen? 

5 
Kan de Minister van Sociale Zaken 

waarborgen geven dat uit het kabinet 
geen mededelingen worden gedaan 
over denkbare veranderingen in de so-
ciale zekerheid en andere wettelijke 
sociale zekerheden, zolang over die 
punten niet kabinetsberaad heeft plaats 
gevonden, gelet ook op de onrust die 
dergelijke uitspraken van 'gezagheb-
bende zijde' oproept bij veel mensen 
met een WAO- of AAW-uitkering? 

6 
Waarom heeft de Minister-President 

op 19 juni publiekelijk mededelingen 
gedaan over een problematiek, waar-
over die dag een - op verzoek van de 
Regering vertrouwelijk - mondeling 
overleg was gevoerd tussen de Minis-
ter van Sociale Zaken en twee Vaste 
Kamercommissies? 
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Noot 5 (zie blz. 5746) 

De vragen van de leden Worrell en An-
dela-Baur luiden: 

1 
Waarom hebt u uw brief over de 

overdracht van de Middelbare Beroeps-
opleiding Verpleegkunde (MBO-V) 
van het Ministerie van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne naar het Minis-
terie van Onderwijs en Wetenschap-
pen van 15 april 1980, waarin onder 
meer in afwijking van uw oorspronke-
lijke beleidsvoornemen werd medege-
deelddat in de periode tot en met 1983 
niet tot uitbreiding van het huidige 
aantal MBO-V's zal worden overge-
gaan, niet ter kennis van deze Kamer 
gebracht? 

2 
Waarom hebt u bij een dergelijke in-

grijpende beleidswijziging, die aan-
zienlijk afwijkt van de met de Kamer 
gemaakte afspraken, niet met de Ka-
mer overlegd, alvorens de beoogde 
maatregel in te voeren? 

3 
Kunt u nauwkeurig aangeven, waar-

om de overdracht naar het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen de 
aangekondigde uitbreiding met 10 
nieuwe MBO-V's in 1983 onmogelijk 
heeft gemaakt? 

4 
Hebben u aanvragen bereikt van het 

bevoegd gezag van huidige projecten 
in het kader van de herstructurering 
van middelbaar huishoud" en nijver-
heidsonderwijs en middelbaar soci-
aal-pedagogisch onderwijs (MHNO-
MSPO) om te mogen beginnen met 
een MBO-Vp-afdeling? Zo ja, welke? 

5 
Onder welk wettelijk regime komen 

de MBO-V's per 1 augustus 1980 te val-
len? 

6 
Wat waren de meerjarencijfers voor 

de MBO-V's op basis van de begroting 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne voor het jaar 1980 en welke conse-
quenties heeft de overdracht naar het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen voor de meerjarencijfers ten 
behoeve van de MBO-V's? 

7 
Wat is de bestemming van de door 

het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne in de meerjarenraming 
uitgetrokken gelden ten behoeve van 
de voorgenomen uitbreiding van 10 
MBO-V's in 1983? 

8 
Welke wettelijke c.q. planprocedure-

Ie belemmeringen zijn er, de aanvan-
kelijk voorgenomen uitbreiding van 10 
MBO-V's in 1983 in het kader van de 
herstructurering MHNO-MSPO tot uit-
voering te brengen? 

9 
Wilt u het draaiboek ter regeling van 

de overgang naar het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen aan de 
Kamer zenden? 

10 
Bent u bereid, de aanvankelijk voor-

genomen uitbreiding met 10 MBO-V's 
respectievelijk MBO-Vp-opleidingen 
to ten met 1983 alsnog te verwezenlij-
ken? 

Noot 6 (zie blz. 5748) 

De vragen van de leden Castricum en 
Van Thijn luiden: 

1 
Is het waar, dat met ingang van 1 ju-

ni j l . een personeelstop is afgekondigd 
voor het streekvervoer? 

2 
Hoe lang zal deze stop worden ge-

handhaafd? 

3 
Hoe verhoudt zich de stop tot het 

normeriögssysteem streekvervoer? 

4 
a. Welke gevolgen heeft de stop 

voor de belasting van medewerkers in 
het streekvervoer, mede in het licht 
van de aanloopproblemen bij de in-
voering van de strippenkaart? 

b. Beseft de Minister, dat het perso-
neel nu al onder grote druk werkt (van-
dalisme, agressie, zwartrijden), wat tot 
uitdrukking komt in een verontrustend 
ziekteverzuim? 

c. Hoe verhoudt zich deze stop tot 
het arbeidsplaatsenplan voor trend-
volgers, waarin 1500 plaatsen voor 
openbaar vervoer waren gereser-
veerd? 

5 
Moet uit de stop worden opge-

maakt, dat het normeringssysteem ge-
heel of grotendeels afhankelijk zal 
worden gemaakt van de budgettaire 
omstandigheden en, zo ja, is dit in 
overeenstemming met het systeem als 
zodanig? 

6 
Is de Minister bereid, de personeels-

stop met onmiddellijke ingang op te 
heffen? 

Noot 7 (zie blz. 5750) 

De vragen van de leden P. A. M. Corne-
lissen, Rienks, De Beer en Lambers-
Hacquebard luiden: 

1 
Is de Minister bereid, alsnog de mo-

gelijkheden na te gaan om het verhar-
dingsbestek voor het wegvak Vianen-
Lunetten van Rijksweg A-27 eerder 
dan - zoals thans in de bedoeling ligt -
in september aanstaande te besteden? 

2 
Is de Minister bereid, bij of na de 

aanbesteding ook de mogelijkheden te 
onderzoeken om de uitvoeringsduur 
van dit werk, die thans begroot is op 
circa 12 maanden, te bekorten? 

Toelichting 

De vragen beogen een zo spoedig 
mogelijke oplevering van dit wegvakje 
te bevorderen, om daarmee het ernsti-
ge wegverkeersknelpunt Vianen op te 
lossen. Verwezen wordt naar de gang 
van zaken bij de uitvoering van het 
wegvak Lexmond-Vianen, waar het 
gelukt is in overleg met de aannemer 
tot een aanzienlijk eerdere oplevering 
te komen dan aanvankelijk was voor-
zien. 
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