
38ste vergadering Dinsdag 2 juli 1985 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: Steenkamp 

Tegenwoordig zijn 56 leden, te 
weten: 

Steenkamp, J. H. B. van der Meer, 
Heijne Makkreel, Barendregt, 
Vermeer, Oskamp, Van der Jagt, 
Kiers, Vonhoff-Luijendijk, Hendriks, 
Feij, Verbeek, Burkens, Stam, 
Maassen, Christiaanse, Geertsema, 
Leyten-de Wijkerslooth de Weerde-
steyn, Pleumeekers, Umkers, Vogt, 
Buijsert, Van Boven, Glastra van 
Loon, Uijterwaal-Cox, Van Kuilenburg-
Lodder, Hoekstra, Abma, De Vries, 
Bischoff van Heemskerck, Zijlstra, 
Van Leeuwen, Kruisinga, Wagema-
kers, Luteijn, Van Veldhuizen, M. A. 
van der Meer, Franssen, De Gaay 
Fortman, Nuis, Schuurman, Van 
Bemmelen, Heijmans, Grol-Overling, 
Van de Zandschulp, Veder-Smit, Van 
der Ploeg, Van Mierlo, Zoutendijk, 
Hofman, De Rijk, Ginjaar, Van 
Graafeiland, Postma, Bukman en 
Schouten, 

en de heren Korthals Altes, minister 
van Justitie, Deetman, ministervan 
Onderwijs en Wetenschappen, De 
Koning, minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Van Leijenhorst, 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, en De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Tiesinga-Autsema en Coenemans, 
wegens ambtsbezigheden; 

Van der Werf-Terpstra, Van der 
Werff, Eijsink, Van Tets en Tummers, 
wegens deelneming aan een vergade-
ring van de Raad van Europa; 

Zoon, Kuiper en Vis; 

Von Meijenfeldt, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik bericht van 
verhindering tot bijwoning van de 
vergadering heb ontvangen van de 

ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Landbouw en Visserij, alsmede 
van de staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen mevrouw 
Ginjaar-Maas. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat is 
ingekomen een bericht van overlijden 
van het oud-lid der Kamer de heer S. 
van der Ploeg. 

Ik heb dit bericht mede namens de 
Kamer beantwoord met een brief van 
rouwbeklag van de volgende inhoud, 
welke ik u verzoek, staande aan te 
horen: 

'Zeer geachte mevrouw, 
Met leedwezen heeft de Eerste 

Kamer kennis genomen van het 
overlijden van Uw echtgenoot, de 
heer Sake van der Ploeg. In de 
periode van 1963 tot 1965 maakte 
hij deel uit van de P.v.d.A. fractie en 
bewoog zich daarbij met name op 
het terrein van de landbouw mede 
dankzij zijn ruime bestuurlijke 
ervaringen in het agrarische bedrijfs-
leven. 

De onderscheiding met de Friese 
persprijs in 1978 toonde aan hoezeer 
zijn diverse politieke en bestuurlijke 
activiteiten de aandacht hadden 
getrokken. 

Namens de Kamer moge ik U en 
Uw familie mijn gevoelens van 
deelneming betuigen en U sterkte 
wensen dit grote persoonlijke 
verdriet te dragen.' 

(De aanwezigen nemen staande 
enkele ogenblikken stilte in acht) 

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

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
bepalingen die betrekking 

hebben op de betekening van 
exploiten in burgerlijke zaken 
(18052) . 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van 
artikel 240 van het Wetboek van 
Strafrecht en van enige andere 
bepalingen (15836) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

O 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De strafwet-
gever heeft nimmer vastgesteld wat 
aanstotelijk voor de eerbaarheid is. 
Toch werd de rechter door de 
strafwetgever geroepen daarover een 
oordeel te geven. Lange tijd lukte het 
ook tot dat oordeel te komen, omdat 
er kennelijk een maatschappelijke 
communis opinio op dit punt bestond. 
Toen zich echter in de uitingen over 
seksualiteit tal van nieuwe ontwikke-
lingen voordeden, stelde dat oordeel 
de rechter voor steeds grotere 
problemen. Dit wetsvoorstel verkleint 
wel het aantal van die problemen 
maar helpt de vraag zelf niet uit de 
wereld. 

In het kader van het artikel over de 
ongewilde confrontatie - artikel 
240 - zal nog altijd de vraag beant-
woord moeten worden wat eigenlijk 
aanstotelijk voor de eerbaarheid is. 
Moet de rechter daarbij nu afgaan op 
een vaststaande zedelijke norm die in 
elk geval het Wetboek van Strafrecht 
niet biedt öf op wat de algemeen 
geldende maatschappelijke opvattin-
gen zijn - dat zou deze bepaling 
gemakkelijk tot een dode letter 
kunnen maken - öf op het oordeel 
van hen die juist persoonlijk wel 
aanstoot aan nemen. 

In antwoord op vragen van de 
fractie van de VVD zegt de bewinds-
man in de memorie van antwoord 
aan deze Kamer, dat in het voorstel 
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een norm is gekozen die de rechter 
aan de hand vam de op het moment 
van berechting bestaande maatschap-
pelijke inzichten moet toepassen. Die 
bestaande maatschappelijke inzichten 
lijken ons al even vaag als de 
aanstotelijkheid voor de eerbaarheid. 
Impliciet wordt die vaagheid ook 
toegegeven als er wordt gezegd, dat 
de afstemming op veranderende 
inzichten mogelijk moet blijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij achten 
het een minpunt van dit wetsvoorstel, 
dat de rechter zich in deze vraag en 
daarmee in de vraag naar de aard 
van pornografische produkten zal 
moeten blijven verdiepen. Wij vinden 
dit ten eerste een minpunt omdat de 
bepaling ons moeilijk te handhaven 
lijkt, ten tweede omdat zij afbreuk 
doet aan het vooropgestelde beginsel 
van de vrijheid van drukpers en ten 
derde vinden wij dit een minpunt 
omdat de bepaling toch de suggestie 
blijft wekken dat er een algemene 
norm bestaat die door de strafwetge-
ver gehandhaafd zal moeten en 
kunnen worden. 

Ter rechtvaardiging van het 
opnemen van het artikel over de 
ongewilde confrontatie, wordt 
uitgegaan van de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer. Wie de 
confrontatie niet wenst, dient deze 
niet opgedrongen te krijgen. Nu mag 
vaststaan, dat wij allen vrijwel 
dagelijks ongewild geconfronteerd 
worden met zaken waaraan wij 
aanstoot nemen zonder dat wij ons 
daartegen kunnen verweren, althans 
niet met het strafrecht in de hand. 
Een straatje omlopen, een andere 
krant nemen en een bepaalde 
schrijver niet meer lezen, zijn dan de 
geëigende middelen. Waarom moet 
alleen in het geval van aanstoot op 
seksueel gebied dan wel naar het 
strafrecht gegrepen worden? 
Waarom zou niet iedereen moeten 
leren leven met zijn eigen aanstoot? 

Mijnheer de Voorzitter! Anders zou 
de zaak natuurlijk liggen indien er 
een duidelijk aanwijsbaar publiek 
belang in het geding was, bij voor-
beeld als de consumptie van porno-
grafie tot aanwijsbare schade bij de 
consument of bij derden zou leiden. 
Dit is tot nu toe echter niet bewezen. 
Wij willen overigens wel zeggen, dat 
wij begrip hebben voor de verontrus-
ting die bij de vrouwenbeweging en 
bij anderen gerezen is rond de 
mogelijkheden van dit verband. Wij 
stemmen dus graag in met het doen 
van nader onderzoek. Een dergelijk 
onderzoek is toegezegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ondertus-
sen geven deze beschouwingen over 
artikel 240 ons geen reden om onze 
stem aan dit voorstel te onthouden. 
Wat wij hierboven als een minpunt 
van dit wetsvoorstel aanwezen, 
beschouwen wij dan maar, zij het 
onzerzijds onwillig, als een gebracht 
offertje aan de rijke pluriformiteit van 
onze samenleving. Daarbij trachten 
wij ons ook en juist in te leven in de 
gevoelens van hen die deze produkten 
zo volstrekt verwerpelijk vinden dat 
zij er op geen enkele wijze mee 
geconfronteerd willen worden. 

Terzijde merk ik nog op dat het ons 
een verkeerde weg lijkt om, zoals wel 
bepleit is, deze bepalingen in een 
ander deel van het Wetboek van 
Strafrecht onder te brengen. Dan zou 
immers niet meer duidelijk zijn, dat 
wij ons deze uitzondering alleen ten 
aanzien van de seksualiteit toestaan 
en dan zou men vergelijkbare 
redeneringen ook op andere gebieden 
kunnen willen toepassen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft 
onze instemming dat dit wetsvoorstel 
jeugdige personen op tweeërlei wijze 
wil beschermen. In de eerste plaats 
denken wij dan aan het verbod op het 
aanbieden enzovoort van schadelijk 
te achten afbeeldingen en voorwer-
pen. Zonder nu te treden in het 
antwoord op de vraag of bepaalde 
zaken inderdaad schadelijk zijn, en 
dan ook nog schadelijker voor 
jeugdigen dan voor volwassenen, 
vinden wij dat dit verbod op grond 
van de verantwoordelijkheid die de 
samenleving ten opzichte van de 
jeugdigen en hun opvoeders op zich 
heeft te nemen, alleszins het voordeel 
van die twijfel verdient. Overigens, 
ook in dit geval dient de rechter zich 
wel degelijk in de aard van het 
materiaal te verdiepen. 

Geheel anders ligt dit laatste bij 
artikel 240b: het verbod op versprei-
ding enzovoort van zogenaamde 
kinderpornografie. Daarbij is de aard 
van het materiaal, namelijk de vraag 
of er sprake is van meer of minder 
schadelijkheid dan wel aanstotelijk-
heid, niet van belang. Daarbij geldt 
slechts het eenvoudig te constateren 
feit dat seksuele gedragingen 
afgebeeld worden waarbij kinderen 
jonger dan 16 jaar betrokken zijn. 
Dat het vervaardigen van zulke 
afbeeldingen met een misdrijf 
gepaard kan gaan, een misdrijf dat 
alleszins bestrijding verdient, is ook 
onzes inziens voldoende reden voor 
dit verbod. 

Ondertussen gaan wij ons, nadat 
dit wetsvoorstel wet geworden zal 

zijn, ongeveer een jaar lang in een 
eigenaardig vacuüm bevinden, zoals 
door de bewindsman op bladzijde 7 
van de memorie van antwoord aan 
onze Kamer in antwoord op vragen 
van het CDA is aangegeven. 

Op grond van deze nieuwe wet kan 
de rechter nog niet tot een oordeel 
komen en op grond van de oude 
bepalingen deed hij het toch al niet, 
om de zaak maar eenvoudig samen 
te vatten. De bewindsman vindt het 
dus moeilijk te voorspellen wat de 
rechter zal gaan doen. Wij missen in 
deze beschouwing een visie op het 
vervolgingsbeleid. Daarover moet de 
verantwoordelijke bewindsman toch 
wel iets kunnen voorspellen. Wat de 
rechter daar dan mee doet, lijkt ons 
vers twee. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit 
wetsvoorstel is het resultaat van tal 
van afwegingen. In een democrati-
sche en pluriforme samenleving mag 
ieder er zijn eigen gedachten op 
nahouden, deze uiten en uitdragen. 
Zo'n samenleving vraagt van haar 
leden een grote mate van tolerantie: 
actief erop bedacht anderen niet 
onnodig te kwetsen en passief erop 
bedacht uitingen van anderen niet te 
snel als kwetsend en dus verbiedens-
waardig te ervaren. Waar het juiste 
midden ligt en waar dus de strafwet-
gever zal moeten optreden, is 
moeilijk in het algemeen en voor 
ieder afzonderlijk bevredigend aan te 
geven. Dat dit wetsvoorstel daar in 
elk geval dichterbij komt dan de 
bestaande bepalingen, is voor ons 
voldoende reden om ermee in te 
stemmen. 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Zelden heeft 
de Kamer een onderwerp moeten 
behandelen waarbij eigen waarne-
ming de leden zo gemakkelijk is 
gemaakt. Het kamerlid dat zich van 
het Centraal Station te voet naar het 
Binnenhof begeeft, passeert op de 
Herengracht rechts lopend een 
handel in porno-artikelen, met een 
eufemisme tegenwoordig sexshop 
genoemd. Door aan de linkerzijde te 
lopen kan weliswaar deze winkel 
worden gemeden, maar dan treft het 
oog vlak voor de oversteekplaats een 
soortgelijke zaak met daaraan 
verbonden een sex-cinema. 

De voerganger kan nu verder 
kiezen tussen de Korte Poten en de 
Herenstraat. In beide gevallen moet 
nog een zogeheten sexshop worden 
gepasseerd. In de Herenstraat zit 
bovendien de ' top less ' sex-club Kit 
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Kat. Het is duidelijk dat een porno-vrije 
wandeling naar de Kamer een flinke 
omweg vereist. De minister heeft aan 
de overzijde al meegedeeld dat hij 
zelfs met een omweg niet gered kan 
worden. Hij kan zich niet meer te 
voet van het departement van 
Justitie naar het Binnenhof begeven. 

Minister Korthals Al tes: Ik kan het 
wel! 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Hij kan het wel, maar niet zonder een 
dergelijke confrontatie. 

Een lid van de Kamer aan de 
overzijde van het Binnenhof die 
vroeg of het etaleren van voorwerpen 
en afbeeldingen, zoals in dergelijke 
door hem wekelijks gepasseerde 
pornowinkels plaatsvindt, nu voortaan 
zou worden vervolgd, kreeg van de 
minister te horen dat hij er dus niet 
onverhoeds mee geconfronteerd 
werd. Hierbij passen wel enkele 
kanttekeningen. Het begrip 'onver-
hoedse confrontatie' is in het 
wetsontwerp zelve niet te vinden. In 
de memorie van toelichting valt een 
dergelijke term wel. In de memorie 
van antwoord aan onze Kamer vinden 
wij achtereenvolgens de termen 
onverhoedse confrontatie, onge-
vraagde confrontatie en ongewenste 
confrontatie. Ongevraagde confronta-
tie heeft duidelijk betrekking op het 
nieuwe artikel 240 Strafrecht ten 
tweede. 

Het adjectief 'ongewenst' kan 
inderdaad worden gebruikt voor de 
doelstelling van het wetsontwerp in 
het algemeen, namelijk ongewenste 
confrontatie met pornografie tegen 
te gaan. De memorie van antwoord 
spreekt overigens van het verbieden 
van ongewenste confrontatie met 
pornografie. Dat is natuurlijk nooit 
het doel van de Strafwet, tenzij in 
een sybolische opvatting. Daarvan 
wordt met dit wetsvoorstel juist 
afstand genomen. De wetgever mikt 
niet op de directe effecten - ongewen-
ste confrontatie met pornografie is 
verboden - maar op de indirecte: Er 
vindt minder ongewenste confrontatie 
met pornografie plaats. 

Blijft over het adjectief 'onver-
hoeds'. Met zijn opmerking bedoelde 
de minister wellicht aan te geven dat 
het kamerlid of welke willekeurige 
voetganger dan ook in de bedoelde 
etalages beslist geen blik behoeft te 
werpen. 

Dat is waar. Zulks kan misschien 
zelfs wel worden gezien als een 
uiting van volwassen gedrag. 

Daarmee is dan tevens gezegd, dat 
kinderen die zulke etalages passeren 
hun aandacht al gauw door de 
tentoongestelde artikelen zullen laten 
trekken. 

Een eerste vraag is nu, of het 
openlijk tentoonstellen of aanbieden 
van voorwerpen of afbeeldingen 
waarvan vermoed kan worden dat die 
aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid 
op of aan plaatsen voor het openbaar 
verkeer bestemd, versmald kan 
worden tot het begrip 'onverhoedse 
confrontatie'. De tweede vraag is, of 
etaleren iets anders is dan onverhoeds 
confronteren. Hoe dat ook zij, het 
verschil tussen etaleren en openlijk 
tentoonstellen of aanbieden, ontgaat 
mij. 

Maar, zo kan men zich afvragen, is 
het binnen die winkels halen van de 
uitgestalde porno-afbeeldingen en 
voorwerpen dan geen hypocrisie? Als 
antwoord daarop past allereerst een 
citaat van de hertog De la Rochefou-
cault: 'L'hypocrisie est un hommage 
a la vertu'. 

Het wetsvoorstel laat de gedachte 
in stand, dat er afbeeldingen en 
voorwerpen, ja zelfs geschriften zijn 
die in de publieke rechtsgemeenschap 
als aanstotelijk voor de eerbaarheid 
worden beschouwd. Handhaving van 
die publieke norm is erbij gebaat dat 
porno-afbeeldingen en voorwerpen 
niet zo gemakkelijk worden geëtaleerd 
als andere handelswaar. Zwart 
behoeven de etalages ook dan nog 
niet te worden, want voor porno-ge-
schriften gelden de strafbepalingen 
niet. 

In een vraaggesprek over het 
veiligheidsbeleid riep George 
Kennan, oud-ambassadeur van de VS 
in de Sovjet-Unie eens uit: 'Zoals de 
zaken er nu voor staan, kan ik weinig 
heil zien in de organisatie van een 
verdediging tegen de Russen van 
onze sex-shops in het hartje van 
Washington. In feite zijn de Russen 
veel succesvoller dan wij in het 
weren van pornografie'. 

Toch is de PPR niet jaloers op dit 
Russische succes. Het wordt immers 
behaald door ten eerste geen enkele 
vrijheid te laten in het ondernemen, 
en vervolgens door de vrijheid van 
meningsuiting in het algemeen te 
onderdrukken. Dit neemt echter niet 
weg dat sommige produkten van het 
vrije ondernemen en van de vrije 
meningsuiting ons allerminst met 
trots vervullen. In het voorlopig 
verslag sprak mijn fractie dan ook 
van 'the ugly face of capitalism'. 
Deze term is gebruikt in navolging 
van Edward Heath die daarmee 

doelde op de commercieel verspreide 
pulplectuur. 

Porno is een handel waarin veel 
geld wordt verdiend. Die handel 
tracht door het wekken van nieuws-
gierigheid, door het inspelen op 
bedenkelijke neigingen, en door het 
bevorderen van verslaving aan zijn 
produkten, de markt voor die 
produkten voortdurend te vergroten. 
In het kader van de concurrentiestrijd 
worden die produkten steeds 
aanstotelijker voor de eerbaarheid, 
om het in wettelijke termen te 
zeggen. Het is op zijn zachtst gezegd 
een gênant bedrijf. 

De vraag is nu, of dit bedrijf ook 
schadelijk is. In wettelijke termen 
luidt de formulering 'ook schadelijk is 
te achten'. Daarmee wordt treffend 
aangegeven dat de relatie tussen 
porno en schade een normatieve 
kant heeft. Puur positivistisch 
onderzoek zou hier altijd tekort schie-
ten. De fractie van de PPR vroeg in 
het voorlopig verslag aandacht voor 
het begrip 'seksuele gezondheid', 
evenals geestelijke gezondheid een 
onderdeel van de volksgezondheid in 
het algemeen. Seksuele gezondheid 
komt onzes inziens tot uitdrukking in 
het achterwege blijven van seksueel 
geweld, ongewenste benaderingen 
en dergelijke. Een gezonde omgang 
tussen de geslachten en binnen de 
geslachten. Levert het pornobedrijf 
nu schade op voor de seksuele 
gezondheid? Is op dat terrein 
onderzoek gedaan dat zich richt op 
meer dan alleen een verband met 
seksueel geweld? 

In de memorie van antwoord 
spreekt de minister slechts over de 
relatie met seksueel geweld. Enig 
verband, zo meent hij, tussen 
vertoning van geweld en agressief 
gedrag van jeugdigen zou uit bepaald 
onderzoek kunnen worden afgeleid. 
Dan zou men denken, dat ook wel 
een verband kan worden afgeleid 
tussen vertoning van seksueel 
geweld en agressief seksueel gedrag. 
Veel somberder dan de minister is 
het artikel 'Pornografie en Haagse 
taboes' in Intermediair van 9 novem-
ber 1984. Graag verneem ik een 
reactie hierop. Hoe het verband ook 
ligt - mijn fractie is bepaald niet 
optimistisch op dit punt - het 
dilemma erken ik ook wel. 

Er zijn in feite drie mogelijkheden. 
De eerste is een verbod op porno dat 
ook daadwerkelijk wordt gehand-
haafd. Dit houdt in, dat het opspo-
rings- en vervolgingsbeleid de porno 
een aanzienlijk stuk moet kunnen 
terugdringen. Binnen het kader van 

Eerste Kamer 
2 juli 1985 Pornografie 1431 



De Gaay Fortman 

een economische orde en een 
rechtsorde als de onze is dit niet 
mogelijk. Stappen in de richting van 
een politiestaat wensen wij natuurlijk 
niet. Dat sop is de kool in geen geval 
waard. 

De tweede mogelijkheid is een 
symbolische wetgeving. De PPR-frac-
tie is daarvan in het algemeen geen 
voorstandster. Over wetgeving moet 
meer positiefs kunnen worden 
gezegd dan alleen maar l'hypocrisie 
est un hommage a la vertu. Wetgeving 
die niet wordt gehandhaafd, schaadt 
het rechtsbewustzijn. De derde 
mogelijkheid is die waarvoor de 
minister en de Tweede Kamer te 
zamen hebben gekozen. 

Extreme uitingen - kinderporno -
blijven verboden, maar in hoofdzaak 
is het beleid gericht op verwijdering 
van het gezicht van de porno uit het 
openbare leven. Aangezien het hier 
zoals gezegd om een commercieel 
bedrijf gaat met bepaald opdringerige 
verkoopmethoden, zal ook dat niet 
gemakkelijk zijn. Het moet echter wel 
worden geprobeerd. Kinderen en ook 
ouderen moeten in ons land naar de 
mening van mijn fractie kunnen 
rondlopen zonder met de pornohandel 
te worden geconfronteerd. Het 
straatje om van de heer Van Veldhui-
zen is mij een te goedkope oplossing. 

Nu de wetgever zijn doelstelling op 
het terrein van de pornografiebestrij-
ding zo openlijk reduceert, is het van 
belang spoedig duidelijk te maken, 
dat het hem met de handhaving van 
wat is overgebleven wel degelijk 
ernst is. Van de minister vraag ik 
daarom ons enig inzicht te geven in 
het opsporings- en vervolgingsbeleid 
dat op basis van de nieuwe wet mag 
worden verwacht. Ik neem aan, dat 
de procureurs-generaal zich daarover 
al hebben beraden. 

In het nieuwe artikel 430a van het 
Wetboek van Strafrecht kan mijn 
fractie zich overigens geheel vinden, 
juist uit een oogpunt van seksuele 
gezondheid. De plaatsing daarvan in 
dit wetsontwerp beschouw ik als een 
gelukkige coïncidentie. De verbanning 
van het gezicht van de porno uit het 
openbare leven heeft immers met 
preutsheid niets te maken. 

In een maatschappij met een 
algemene positieve waardering van 
het menselijk lichaam, affectie en 
seksualiteit zal de pornohandel 
minder afnemers vinden. In de 
bestrijding van pornografie kan het 
strafrecht niet meer dan een margi 
nale rol spelen Een seksueel 
gezonde maatschappij is vooral het 
resultaat van gezonde opvoeding. 

D 
De heer Burkens (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal mij in mijn 
bijdrage beperken tot het onderdeel 
pornografie van dit wetsvoorstel. 

Wanneer wij een recent artikel in 
het weekblad Der Spiegel mogen 
geloven, is in Noorwegen een ware 
volkscampagne tegen pornografie 
ontbrand. Een volksbeweging van 
naar eigen zeggen rond 400.000 
aanhangers - 10% van de bevolking -
heeft de strijd aangebonden onder 
het adagium 'Na de atoombom vormt 
pornografie het grootste gevaar voor 
de mensheid'. Zelfs betrekkelijk 
kiemvrije bladen als Playboy en 
Penthouse dienen verbannen te 
worden. 

In de wetgeving werden opmerke-
lijke resultaten bereikt; de strafbaar 
stelling van verkoop en verhuur van 
pornografie werd verscherpt, onder 
meer door invoeging van het begrip 
'geslachtsdiscriminatie', ofschoon 
zelfs bij de voorstellers van deze 
legislatieve vernieuwing geen 
duidelijkheid bleekte bestaan 
omtrent de inhoud van dit begrip. 
Hoe dan ook, het werd verboden. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
zedelijke ijver van de Noorse bevolking 
roept niet tot navolging, althans niet 
bij mijn fractie. Wij leven in een 
wereld, waarin vele gevaren ons 
bedreigen. Bezwaarlijk valt vol te 
houden dat in de rangschikking van 
deze gevaren de pornografie echt 
hoog is geklasseerd, direct na de 
atoombom, om op zijn Noors te 
blijven. Voor zoveel pornografie 
gevaar oplevert, zullen wij ons de 
betrekkelijke betekenis daarvan voor 
ogen moeten houden en zullen wij 
daarbij moeten afwegen dat andere 
belangen, zoals het belang van de 
communicatievrijheid en het belang 
van terughoudendheid bij overheids-
interventies in het maatschappelijk 
leven, evenzeer in het geding zijn. 

Voorts dient bedacht te worden, 
dat bezwaren, die tegen pornografie 
worden geuit, van zeer verschillende 
aard zijn. Pornografie heeft zeer 
uiteenlopende aspecten. Een eerste 
aspect betreft de bezwaren tegen de 
consumptie van pornografie als 
zodanig. Pornografie zou iets zijn 
waarvan men geen kennis zou 
behoren te nemen, omdat het ons 
binnenvoert in een ongure gedachten-
wereld. In deze trant valt met recht te 
verdedigen dat jeugdigen niet met 
pornografie moeten worden gecon-
fronteerd, omdat het kind aldus in 
zijn ontwikkelingsproces een ongure, 
althans zeer eenzijdige blik op de 
seksualiteit verkrijgt. 

Wat de afscherming betreft van 
jeugdigen van pornografie alsmede 
van andere schadelijke uitingen ligt 
er inderdaad een taak voor de 
wetgever. De communicatievrijheid is 
echter wel in het geding. Wat 
ouderen betreft, dient een overheids-
taak te worden afgewezen. Ouderen 
dienen zelf te bepalen waarvan zij 
kennis nemen, omdat zij met gebruik-
making van de communicatievrijheid 
zelf gestalte geven aan hun leven. 

Hiermee houdt de problematiek 
verband van de onverhoedse 
confrontatie. Het zelf gestalte geven 
aan zijn leven onder gebruikmaking 
van de communicatievrijheid houdt 
in, dat men tot op zekere hoogte zelf 
de selectie kan bepalen van de 
communicatie, waarop men prijs 
stelt. Nu geldt dit slechts op zekere 
hoogte, zoals gezegd. Deelneming 
aan het maatschappelijk leven brengt 
met zich, dat men voortdurend bloot 
staat aan ongewenste communicatie. 
Er valt echter wel wat voor te zeggen 
om ongewenste confrontatie met 
uitingen, welke naar algemeen 
gevoelen aanstotelijk voor de 
eerbaarheid zijn, tot een minimum te 
beperken. 

Daarin steekt ook een zeker 
aesthetisch element: het is goed om 
een mate van decorum van het 
maatschappelijk leven te handhaven. 
Het laatste geldt overigens niet 
uitsluitend voor pornografie; het 
geldt ook voor tal van andere 
vergrovingen en schuttinguitingen. 

Een tweede aspect betreft de 
aantoonbare of vermeende gedrags-
effecten van de consumptie van 
pornografie. Pornografie zou de 
seksuele driften aanwakkeren en tot 
navolging aanmoedigen. Dit wordt 
dan onjuist geacht. Kwestieus is 
waarom als zodanig de aanwakkering 
van driften alsmede navolging 
verwerpelijk zouden zijn; het is best 
mogelijk dat hier een stimulans ligt 
voor een harmonieuze tweerelatie. 
De bezwaren zijn dan ook veelal in 
het bijzonder gericht op de mogelijk-
heid, dat aanwakkering van driften en 
navolging leiden tot seksuele 
misdrijven, met name verkrachting. 
Die mogelijkheid bestaat; evenzeer is 
echter mogelijk dat de consumptie 
van pornografie fungeert als uitlaat-
klep, waardoor seksuele misdrijven 
juist afnemen. Slechts empirisch 
onderzoek kan hier uitsluitsel bieden. 

Daarbij bestaat de moeilijkheid, dat 
vele variabelen in het spel zijn, zoals 
leefklimaat, gelegenheid, uitlokking, 
gebruik van alcohol en dergelijke. 
Voor zover mij bekend, hebben 
empirische onderzoekingen geen 
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eenduidige en significante correlaties 
aan het licht gebracht tussen 
pornografieconsumptie en seksuele 
wandaden, anders dan dat een 
veelheid van factoren, waaronder de 
consumptie van pornografie, met 
seksueel schadelijk gedrag in 
verband kan staan. 

In dit licht is voor de wetgever 
behoedzaamheid geboden. De 
wetgever dient zich voor ogen te 
houden dat men zich hier op het 
terrein van de vrijheid van menings-
uiting beweegt. Wezenlijk voor deze 
vrijheid is nu juist dat de overheid 
zich van een inhoudelijk oordeel 
onthoudt. 

Een derde aspect betreft de 
verhouding van pornografie tot de 
produktie ervan. De moeilijkheid is 
hier dat pornografie fictie is. Porno-
grafie beoogt stimulerend of lusten-
opwekkend te zijn op grondslag van 
een bepaalde weergave. Deze weer-
gave behoeft geen enkel verband te 
houden met de realiteit van hetgeen 
wordt weergegeven. Zij zal zulks in 
het algemeen ook niet doen. De 
consument van pornografie verzinkt 
in een fictieve wereld en het is hem 
om deze fictieve wereld te doen. Hij 
zal er zich in het algemeen ook wel 
bewust van zijn dat het hier slechts 
een fictie betreft. Men kan dan ook 
zelfs uit gewelddadige pornografie 
niet de conclusie trekken dat bii de 
produktie gewelddadigheden hebben 
plaatsgevonden. Veeleer is het 
tegendeel waarschijnlijk het geval. 

Een uitzondering vormt pornografie 
waarbij kinderen zijn betrokken. 
Produktie met inschakeling van 
kinderen is als zodanig uiterst 
laakbaar. Ik kom hierop nog nader 
terug, want ook de afbeelding van 
kinderpornografie kan eventueel 
slechts schijn zijn. 

Een laatste aspect betreft het 
discriminatoire karakter van porno-
grafie: pornografie vertoont vrouwen 
in vernederende situaties. Ik heb 
begrip voor deze bedenking, zij het 
onder aantekening dat deze uitbeel-
ding niet per definitie vrouwen 
behoeft te betreffen. De vraag is 
echter of de fictie van de uitbeelding 
in de termen valt van een discrimina-
toire bejegening. In concreto wordt 
noch door de uitbeelding, noch door 
de consumptie iemand rechtstreeks 
bejegend, behoudens de vermoedelijk 
vrijwillig optredende participanten in 
de act. 

Men komt dan ook terecht op het 
terrein waarop voor wat betreft onder 
meer rassendiscriminatie de moeilijk 

toepasbare artikelen 137c e.v. van 
het Wetboek van Strafrecht het 
spoor aangeven. Die zijn moeilijk 
toepasbaar, omdat al gauw de 
vrijheid van meningsuiting in gevaar 
komt. Een uitbreiding van het 
werkingsgebied van deze artikelen is 
weinig aantrekkelijk. 

Tegen deze geschakeerde, of laat 
ik zeggen diffuse achtergrond kan 
van de wetgever niets anders dan 
grote terughoudendheid worden 
verwacht. Terughoudendheid is 
nodig, omdat mede de vrijheid van 
meningsuiting in het geding is en 
omdat wetgeving nauwkeurig 
afgestemd moet zijn op de euvels 
welke men wil keren. De wetgever 
moet er zich voor hoeden als 
zedemeester op te treden. 

Terughoudendheid is met name in 
de jurisprudentie betracht. Het 
wetsvoorstel zal mede tegen de 
achtergrond van deze jurisprudentie 
begrepen moeten worden. Op 17 
november 1970 wees de Hoge Raad 
het zogenaamde Chick-arrest. 
Gecasseerd werd een arrest van het 
Hof Amsterdam, waarbij met 
betrekking tot het pornografisch 
karakter van het blad Chick beslissen-
de betekenis werd toegekend aan de 
gevoelens van 'zeer velen, een 
aanmerkelijk deel van de Nederlandse 
bevolking' en van 'vele anderen die 
de even bedoelde gevoelens derzul-
ken geëerbiedigd wensen te zien'. 

De Hoge Raad was van oordeel, 
dat hiermee de grondslag van de 
telastelegging werd verlaten. De 
grondslag van de telastelegging 
vormde artikel. 240 Wetboek van 
Strafrecht, met name voor wat 
betreft de daarin gebezigde term 
'aanstotelijk voor de eerbaarheid'. De 
Hoge Raad overwoog, dat in dit 
artikel met 'eerbaarheid' wordt 
bedoeld de eerbaarheid als algemeen 
begrip, 'zoals dat moet worden 
opgevat naar de hier te lande 
heersende zeden, welke worden 
bepaald door de bij een belangrijke 
meerderheid van het Nederlandse 
volk op dit punt levende opvattingen'. 
(NJ 1971,373) . 

Door deze interpretatie van de 
Hoge Raad is reeds sedert 1 5 jaar de 
toepassing van artikel 240 Wetboek 
van Strafrecht bijzonder ingeperkt. In 
een noot in de Nederlandse Jurispru-
dentie uit 1971 merkte Bronkhorst 
op, dat de Hoge Raad in het Chick-
arrest het bewijs van het aanstotelijk 
zijn voor de eerbaarheid van een 
geschrift of afbeelding welhaast tot 
een probatio diabolica schijnt te 
hebben gemaakt. (NJ 1971, 374). 

Nog sterkerwerden detoepassings-
mogelijkheden van artikel 240 
Wetboek van Strafrecht ingeperkt 
door het Deep Throat-arrest van de 
Hoge Raad van 28 november 1978. 
Daarin werd met betrekking tot een 
filmvertoning uitgemaakt, 'dat van 
aanstotelijkheid voor de eerbaarheid 
in de zin van artikel 240 ten opzichte 
van de toeschouwers van een 
filmvertoning bezwaarlijk kan worden 
gesproken en het voor strafbaarheid 
op de voet van dat artikel noodzake-
lijke bestanddeel van aanstotelijkheid 
derhalve niet aanwezig is in een 
geval waarin de vertoning uitsluitend 
toegankelijk is voor personen van 
achttien jaar en ouder wie, alvorens 
de betrokken bioscoop te betreden, 
op ondubbelzinnige wijze is gewezen 
op het voor wat de eerbaarheid 
betreft bijzondere karakter van de te 
vertonen films, immers ten aanzien 
van die personen mag worden 
aangenomen dat zij het aanschouwen 
van de betrokken films, in weerwil 
van bedoeld karakter, juist hebben 
gewild en derhalve aan de inhoud 
dier fi lm geen aanstoot zullen 
nemen'. (NJ 1979, 93). 

In dit licht bleef weinig van artikel 
240 Wetboek van strafrecht over. 
Betrof het specifieke situaties met 
een bewust daarop afgekomen 
publiek dan was toepassing überhaupt 
uitgesloten. Betrof het een onver-
hoedse confrontatie dan moest 
worden voldaan aan de probatio 
diabolica van het Chick-arrest. 

In het thans aan de orde zijnde 
wetsvoorstel is uit deze jurisprudentie 
de consequentie getrokken. Artikel 
240-nieuw is toegespitst op de sfeer 
van de onverhoedse confrontatie 
waarmee de intentie van het Deep 
Throat-arrest wordt gevolgd. 
Gehandhaafd is de klassieke omschrij-
ving 'aanstotelijk voor de eerbaar-
heid'. Dat wil zeggen dat de lijn van 
het Chick-arrest kan worden doorge-
zet, zij het dat uit de afzonderlijke 
strafbaarstelling van kinderpornogra-
fie consequenties kunnen worden 
getrokken. 

Voorts kunnen uiteraard de bij een 
belangrijke meerderheid van het 
Nederlandse volk levende zedelijk-
heidsopvattingen zich metterti jd 
wijzigen, eventueel ook in de richting 
van grotere gestrengheid. Hoe ook 
deze opvattingen zich mogen 
wijzigen, schrifturen zonder afbeeldin-
gen zijn aan het pornografieverbod 
onttrokken. Dat lijkt mij een verbete-
ring omdat hierdoor de pas wordt 
afgesneden aan een discussie over 
de grens tussen pornografie en 
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literatuur. Dat beschouw ik als 
heilzaam; aan een reprise van 
processen zoals indertijd over 'Bob 
en Daphne' of, om een befaamd 
buitenlands voorbeeld te geven, 
Baudelaire's 'Fleurs du Mal ' bestaat 
geen behoefte. 

Als geheel zal naar mijn gevoelen 
artikel 240-nieuw zich even moeilijk 
voor toepassing lenen als het 
bestaande artikel 240. Een daadwer-
kelijke bescherming tegen onverhoed-
se confrontatie kan het artikel 
immers niet bieden nu het is afge-
stemd op het algemene begrip 
'aanstotelijk voor de eerbaarheid' en 
niet op de aanstoot, welke in 
concreto door een bepaalde burger 
bij onverhoedse confrontatie wordt 
ervaren. Gaarne verneem ik de 
opvatting van de bewindsman ter 
zake. Hebben wij hier uiteindelijk van 
doen met symbolische wetgeving of 
ligt daadwerkelijke handhaving in het 
verschiet? 

Een concrete vraag van mijn fractie 
betreft de inhoud van de brief van de 
minister van 2 mei 1985 inzake de 
toepasselijkheid van de artikelen 416 
en 417bis van het Wetboek van 
strafrecht - het gaat hier om opzette-
lijke heling en schuldheling - met 
betrekkig tot pornografische produk-
ten, die door middel van een misdrijf, 
in het bijzonder uitoefening van 
geweld, tot stand zijn gekomen. 

De minister geeft een in beginsel 
bevestigende beantwoording, 
waarmee voor hem de grond voor 
een aparte strafbaarstelling is 
vervallen. Maar is het inderdaad 
zo, dat het in deze artikelen gebezigde 
begrip 'misdrijf' ook doelt op 
eventueel in het buitenland gepleegde 
handelingen? Moeten deze handelin-
gen dan strafbaar zijn zowel naar het 
Nederlandse als naar het buitenlandse 
recht? Schiet bovendien de interpre-
tatie van de minister niet over het 
doel heen? Is het niet zo, dat bij het 
tot stand komen van talloze films 
onoirbare handelingen plaatsvinden? 

Om een voorbeeld te noemen: In 
de naar veler opvatting - ook de 
mijne - prachtige film Fitzcarraldo 
van Werner Herzog wordt in het 
Braziliaanse Amazonegebied een 
heel schip over een heuvel getild. Dat 
gebeurt door de Indiaanse bevolking. 
De film laat zien, wat er in werkelijk-
heid gebeurde: een operatie, waarbij 
men zijn ogen niet gelooft. Daarbij 
kwamen daadwerkelijk mensen om 
het leven. Ongetwijfeld werd niet de 
hand gehouden aan publiekrechtelijk 
dwingende veiligheidsvoorschriften, 

alsmede aan de vigerende sociale 
wetgeving. Betekent zulks nu, dat in 
Nederland de beschikbaarstelling 
door videoband van deze film onder 
de begunstigingsdelicten van het 
Wetboek van strafrecht valt, maar 
eventueel bij toepassing van het 
opportuniteitsbeginsel oogluikend zal 
worden toegelaten? 

Over het geheel genomen acht ik 
de voorgestelde helingsconstructie 
overigens toch erg gekunsteld. 
Heling is een begunstigingsdelict.De 
voorgenomen constructie snijdt in 
feite die band door. In de trant van 
de minister doorredenerend, maakt 
de kruidenier zich wellicht aan heling 
schuldig door koffie te verkopen aan 
de klant. Dit is in dan wellicht 
schuldheling. 

Een tweede vraag betreft de 
toepassing van artikel 240b. Het 
artikel heeft betrekking op afbeeldin-
gen van seksuele gedragingen, 
waarbij iemand is betrokken die 
kennelijk de leeftijd van 1 6 jaar nog 
niet heeft bereikt. Hoe moet dit 
artikel worden gelezen? Is voldoende 
dat de afbeelding blijk geeft van 
betrokkenheid van een minderjarige 
bij de seksuele handeling, zodat ook 
een tekening binnen de delictsinhoud 
valt, of gaat het veeleer om de 
daadwerkelijke gedraging waarvan 
de afbeelding getuigenis aflegt? 

Indien dit laatste de bedoeling is, 
zou ik willen aannemen dat de 
kennelijke jeugdigheid van betrokkene 
wel uit de afbeelding valt af te lezen, 
maar hoe valt uit de afbeelding af te 
lezen dat überhaupt de afgebeelde 
persoon betrokken was bij de 
afgebeelde situatie? Waarom zou de 
afbeelding geen compositiefoto 
kunnen zijn? 

Een derde vraag betreft de 
consequenties van het in het postver-
drag vervatte verbod tot verzending 
van 'objets obscenes et immoraux', 
zulks in verband met het briefgeheim. 
In zijn memorie van antwoord wijst 
de minister op de waarborgen van 
het briefgeheim overeenkomstig het 
wetboek van strafvordering. Hoe ligt 
de situatie echter, indien toestemming 
tot opening van een poststuk door 
afzender dan wel geadresseerde 
routinematig wordt verleend met het 
oog op de inklaring en overige 
douane- en postformaliteiten en in 
dat kader bij opening blijkt dat de 
zending 'des objets obscenes et 
immoraux' bevat in de zin van het 
postverdrag? 

Ik merk hierbij op dat een zending 
in deze termen kan vallen, doch 
tegelijk al dan niet binnen het bereik 

van de nieuwe bepalingen van het 
wetboek van strafrecht kan vallen: 
erbinnen indien het kinderpornografie 
bevat, erbuiten in alle andere 
gevallen van toezending op verzoek. 
Ik wijs er voorts op dat vanuit deze 
Kamer indertijd in een discussie met 
de toenmalige minister van Jusititie, 
de heer Polak, op 1 april 1969 nu 
juist bezwaar werd gemaakt tegen de 
zogenaamd vrijwillige opening van 
poststukken in het kader van de 
inklaring van stukken uit Denemarken. 

Ten slotte had ik enkele vragen 
willen stellen over de beschikbaarstel-
ling - thans na zes jaar - van het 
nader rapport aan de Koningin met 
betrekking tot het advies van de 
Raad van State over het wetsvoorstel, 
zulks nadat een op een geheel 
andere zaak betrekking hebbend 
rapport van de hand van minister 
Ruding onder de stukken is gepubli-
ceerd. Maar ik neem aan dat mevrouw 
Leyten, aan wier interventie de 
toezending van het rapport te danken 
is, hierover nog wel het een en ander 
heeft op te merken. Gaarne zou ik er 
in elk geval wel op willen aandringen 
dat het nader rapport onder de 
kamerstukken wordt gepubliceerd, 
zodat een ieder ervan kan kennis 
nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
zal haar stem aan dit wetsvoorstel 
verlenen en ziet de beantwoording 
door de minister met belangstelling 
tegemoet. 

D 
Mevrouw Leyten-de Wi jkerslooth 
de Weerdesteyn (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het Reglement van Orde 
van de Eerste Kamer legt ons op om 
rekening te houden met hetgeen 
reeds in de Tweede Kamer is 
opgemerkt. Wie de stapels papier die 
ons af toe via die route bereiken 
beziet, vraagt zich af of zelfs de 
regelgever in onze Kamer ficties 
heeft gefrabriceerd. Het aan de orde 
zijnde wetsvoorstel is namelijk in de 
Tweede Kamer zeer uitvoerig 
behandeld. Met dit wetsvoorstel 
wordt beoogd de verbodsbepalingen 
inzake de reikwijdte van pornografie 
in belangrijke mate te beperken. 

Wat de grote lijnen betreft sluit ik 
mij dan ook graag namens de 
CDA-fractie in deze Kamer aan bij 
hetgeen in de schriftelijke en 
openbare behandeling in de Tweede 
Kamer door de fractie van het CDA 
naar voren is gebracht. Het is 
overigens boeiend dat de vier 
artikelen uit het wetboek van 
strafrecht, waarover wij spreken, 
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zowel binnen als buiten het parlement 
nog zoveel pennen in beweging 
hebben gebracht, terwijl die artikelen 
in feite al jaren nauwelijks meer 
worden toegepast als gevolg van 
gewijzigde maatschappelijke opvat-
tingen over de seksualiteit en de 
daarmee verband houdende ontwik-
kelingen in de rechtspraak. 

Kennelijk werd de grote eensge-
zindheid, waarmee de breed samen-
gestelde commissie zedelijkheids-
vraagstukken, de zgn. commissie 
Melai, in 1 973 tot wijziging van de 
pornografiebepalingen in het 
Wetboek van Strafrecht adviseerde, 
en waarnaar de Raad van State in 
zijn advies over dit ontwerp en de 
regering in de memorie van toelichting 
in 1979 met zoveel instemming 
verwezen, nog lang niet door 
iedereen gedeeld. Het feit dat de 
laatste tien jaren pornografisch 
materiaal van steeds gewelddadiger 
karakter in de handel is gekomen, is 
daar ongetwijfeld mede debet aan. 

Talloze vrouwenorganisaties, maar 
zij niet alleen, hebben er de laatste 
jaren op gewezen, dat zij met name 
de geweldspornografie als beledigend 
en discriminerend ervaren en dat zij 
overigens zeer bezorgd zijn dat de 
handel in deze pornografie het 
seksueel geweld tegen vrouwen heeft 
doen toenemen. Ik kom daarop nog 
terug. 

Het wetsvoorstel zoals het nu voor 
ons ligt, beperkt de strafbaarstelling 
van pornografie tot de onverhoedse 
confrontatie met en het ongevraagd 
toezenden van pornografisch 
materiaal uitgaande van de gedachte 
dat enerzijds eenieder die verschoond 
wenst te blijven van het kennis 
nemen van deze zaken daartoe ook in 
de gelegenheid moet zijn en dat 
anderzijds de vrijheid van drukpers 
aan volwassenen zelf de gelegenheid 
moet laten te beslissen waarvan zij 
menen te moeten kennis nemen. Wij 
zijn deze minister overigens bijzonder 
erkentelijk dat hij op deze stelling bij 
nota van wijzigingen een uitzondering 
heeft geïntroduceerd voor de handel 
in kinderpornografie naast de 
bepaling die reeds in het wetsontwerp 
stond met betrekking tot het verbod 
van verkoop aan jeugdigen van 
schadelijk te achten pornografisch 
materiaal. 

Zonder het thans voorgestelde 
artikel 240b Strafrecht, hetgeen door 
deze minister in een latere fase is 
toegevoegd, betreffende de handel in 
kinderpornografie, zou de CDA-fractie 
met het voorgestelde wetsontwerp 

zeker onoverkomelijke problemen 
hebben gehad. Het artikel is zo 
geredigeerd, dat geen grote proble-
men met de bewijsvoering zijn te 
verwachten. Wel heeft mijn fractie 
twijfels over het verlagen van de 
leeftijdsgrens van 1 8 jaar tot iemand 
die 'kennelijk de leeftijd van 16 jaar 
nog niet heeft bereikt'. 

Volgens de geredigeerde tekst zou 
het immers mogelijk zijn om veel 
jongere kinderen maar met een wat 
ouder uiterlijk voor de produktie te 
gebruiken. Volgens de tekst van art. 
240b zou de handel in dat soort 
materiaal dan ook straffeloos blijven. 
Wij betreuren dat, mijnheer de 
Voorzitter, omdat het voorgestelde 
verbod op de handel in kinderporno-
grafie twee doeleinden moet dienen; 
enerzijds het ontmoedigen en 
terugdringen van de produktie 
waarbij kinderen zijn betrokken en 
worden misbruikt en anderzijds het 
risico vermijden dat verspreiding van 
kinderpornografie op zichzelf weer 
leidt tot misbruik van kinderen en 
incestueuze verhoudingen. Juist om 
deze doeleinden die pogen om 
jeugdigen tegen misbruik te bescher-
men, zouden wij van de minister nog 
eens willen vernemen waarom niet is 
gekozen voor de tekst: 'kennelijk de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt'. 

In dit verband wijs ik er nog op dat 
in de Verenigde Staten in 1984 de 
leeftijd in de Child protection Act, die 
over de kinderpornografie gaat, juist 
is opgetrokken van 16 naar 18 jaar. 
Ook de strafmaat bij dit artikel 240b, 
een maximum geldboete van 
f 10.000, is naar het oordeel van mijn 
fractie laag. In de Verenigde Staten 
is de maximum geldboete in die 
Child protection Act onlangs opge-
trokken van 10.000 naar 100.000 
dollar. Zal het naar het oordeel van 
de minister in Nederland mogelijk 
zijn, de handel in kinderpornografie 
met een strafbedreiging van maximaal 
f 10.000 werkelijk aan banden te 
leggen? 

Wat het vraagstuk van de bescher-
ming van jeugdigen betreft, resteren 
mij nog twee vragen. 

Kan met de bestaande strafbepa-
lingen na de rechtspraak van de 
Hoge Raad nog worden opgetreden 
tegen de handel in kinderpornografie? 
Het is opvallend dat het OM toch 
weer geprobeerd heeft te vervolgen. 
Het resultaat is dat door de Amster-
damse rechtbank een Amsterdamse 
seks-shophouder onlangs werd 
veroordeeld wegens het in voorraad 
hebben van kinderpornografie. In 

april jongstleden oordeelde de 
rechtbank in Rotterdam dat kinderpor-
nografie pas onder de strafbepaling 
valt bij onverhoedse confrontatie. 

Verkoop van schadelijk te achten 
pornografie aan jeudigen beneden de 
1 6 jaar blijft onder de werking van de 
strafwet - artikel 240a - vallen. Mijn 
fractie stemt hiermee gaarne in. Wij 
kennen overigens in onze wetgeving 
meer van dergelijke bepalingen ter 
bescherming van jeugdigen. Ik wijs 
op de Drank- en de Horecawet en de 
Wet op de kansspelen. In welke mate 
wordt aan de handhaving van dit type 
bepalingen ter bescherming van 
jeugdigen aandacht besteed door 
politie en justitie? De minister is bij 
de behandeling van dit wetsontwerp 
in de Tweede Kamer uitvoerig 
ingegaan - hetgeen naar onze 
mening terecht was - op de proble-
men rondom de handhaafbaarheid 
van strafbepalingen en heeft op 
grond daarvan ook in belangrijke 
mate de beperkingen van de verbods-
bepalingen inzake de pornografie 
verdedigd. 

Deze redenering heeft wèl een 
keerzijde nl. dat de resterende 
strafbepalingen moeten functioneren 
daadwerkelijk gehandhaafd zullen 
worden. Wij stellen het daarom zeer 
op prijs, van de minister te horen hoe 
hij als eerst verantwoordelijke voor 
de justitiële rechtshandhaving het 
functioneren van de voorgestelde 
bepalingen in de praktijk denkt te 
realiseren, waarbij met name de 
bescherming van jeugdigen en de 
onverhoedse confrontatie onze 
bijzondere aandacht hebben. 

Ik hoop dat hij ons daarbij niet 
andermaal zal verwijzen naar het 
driehoeksoverleg. Zulks doet naar 
onze mening onrecht aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie. Hierover hebben wij in 
deze Kamer bij andere gelegenheden 
ook gesproken. De opmerking van de 
minister in de Tweede Kamer - zie 
hiervoor de Handelingen van 25 
oktober 1984, bladzijde 928 - dat er 
in Amsterdam een ander handha-
vingsbeleid zal plaatsvinden dan in 
andere delen van het land, hoor ik 
gaarne nader verduidelijkt. 

Dat Amsterdam 'het heeft' wisten 
wij al van de voorlichtingsdienst van 
de gemeente Amsterdam maar dat in 
deze gemeente het strafrecht anders 
gehandhaaft wordt dan elders, kan 
de minister van Justitie toch niet in 
ernst hebben betoogd. Het strafbaar 
stellen van de pornografie is beperkt 
tot de onverhoedse confrontatie op 
plaatsen die voor het openbaar 
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verkeer bestemd zijn. Wij gaan er 
hierbij vanuit dat er geen straten, laat 
staan regio's, van deze strafbepalin-
gen zullen worden uitgezonderd. 

Dit moet ook gelden voor etalages 
van seksshops die overal in het land 
zijn te vinden. Wij wachten wat dit 
betreft de reactie van de minister op 
het betoog van de heer De Gaay 
Fortman af. 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze 
vragen en opmerkingen over de 
handhaving en praktische resultaten 
van de voorgestelde bepalingen, wil 
ik nog enkele opmerkingen maken 
over het vraagstuk van dwang en 
geweld in de pornografie. Al in het 
voorlopig verslag staat dat wij het 
betreuren dat het voorstel van de 
heer Van Dam en mevrouw Evenhuis 
om dwang en geweld in de pornogra-
fie naar analogie van de kinderporno-
grafie strafbaar te stellen, geen steun 
heeft gekregen in de Tweede Kamer. 

Wel is een oplossing gevonden 
voor bepaalde gevallen waarbij 
bewezen is dat het pornografisch 
materiaal door middel van een 
misdrijf zoals geweld, verkrachting, 
aanranding en chantage en dergelijke 
is verkregen. De handel daarin kan 
vervolgd worden via de helingsbepa-
lingen uit het Wetboek van strafrecht. 
Die uitzondering zal slechts bij grote 
uitzondering kunnen functioneren. 
Alleen al het feit dat de produktie van 
het materiaal doorgaans in een ander 
land plaatsvindt dan in het land waar 
de handel zich afspeelt, betekent dat 
de gevonden oplossing praktisch 
weinig inhoudt. 

De minister heeft in de Tweede 
Kamer melding gemaakt van een 
Nederlands onderzoek naar de 
situatie in Zweden en Denemarken 
betreffende de relatie tussen het 
toenemen van gewelddadige 
pornografie en het toenemen van 
seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Als ik het goed heb begrepen, 
is Zweden van een zeer liberale 
wetgeving op het terrein van de 
pornografie teruggekeerd tot een 
verbod van de handel in geweld en 
dwang uitbeeldende pornografie. Dat 
zou ook de reden van dat onderzoek 
zijn. 

Wij zouden graag iets meer horen 
van dat onderzoek, bij voorbeeld 
door welke instelling het wordt 
uitgevoerd, waarop het precies is 
gericht en op welke termijn het 
resultaat van dat onderzoek kan 
worden tegemoet gezien. Kennelijk 
willen de regering en de meerderheid 
van de Tweede Kamer eerst weten-

schappelijk onderbouwd zien dat er 
een relatie bestaat tussen het 
toenemen van geweldpornografie en 
het toenemen van seksueel geweld 
tegen vrouwen, alvorens zij willen 
overwegen, de handel in dit soort 
materiaal onder de werking van de 
strafwet terug te brengen. 

Aangezien de minister geen eigen 
onderzoek heeft willen toezeggen, 
omdat er al Nederlands onderzoek, 
zij het in het buitenland, naar dit 
vraagstuk wordt gedaan, zal ik het op 
prijs stellen als de minister de Kamer 
in ieder geval van de resultaten van 
het onderzoek in Zweden en Denemar-
ken op de hoogte wil stellen. 

In de stukken is in dit verband 
veelvuldig gesproken over de 
grondrechten en de fundamentele 
vrijheden, met name de vrijheid van 
drukpers en de vrijheid van menings-
uiting. Er is echter niet gesproken 
over het sociale grondrecht dat de 
overheid de taak oplegt, maatregelen 
te nemen ter bevordering van de 
volksgezondheid; volgens de 
grondwetsgeschiedenis is de 
geestelijke volksgezondheid daaron-
der begrepen. Kan de minister nog 
eens uiteenzetten hoe hij het 
schrappen van strafbepalingen van 
handel in zelfs de meest kwalijke en 
verderfelijke vormen van pornografie 
in relatie ziet tot de grondwettelijke 
overheidstaak, maatregelen te 
nemen ter bevordering van de 
geestelijke volksgezondheid? 

In de Tweede Kamer is eveneens 
gesproken over een uitbreiding van 
de strafbepalingen wegens discrimi-
natie naar ras en godsdienst in artikel 
137c en volgende van het Wetboek 
van Strafrecht met discriminatie 
wegens sekse. Hierbij doet zich met 
name de vraag voor, of dit behulpzaam 
kan zijn bij het bestrijden van 
agressieve vormen van porno en de 
discriminerende aspecten daarvan 
jegens vrouwen. De minister heeft 
over dit vraagstuk een notitie 
toegezegd, die de Kamer in februari 
1985 zou bereiken. Tot nu toe 
hebben wij niets meer vernomen 
over die notitie. Wij zouden dan ook 
graag weten hoe het daarmee staat, 
omdat mijn fractie in beginsel 
voorstander is van uitbreiding van die 
strafrechtelijke discriminatiebepalin-
gen. 

Uit hetgeen de minister in de 
Tweede Kamer vooruitlopend op die 
notitie heeft gezegd, leid ik af dat hij 
zeer terugschrikt voor het verder 
inperken van de vrijheid van drukpers 
met het uitbreiden van deze discrimi-
natiebepalingen. De grondwet laat de 

wetgever op dat punt overigens 
ruimte. 

Voorts heeft de minister zijn twijfel 
geuit in die zin dat hij zich afvraagt of 
de discriminatiebepalingen van 
artikel 137c en volgende van het 
Wetboek van Strafrecht wel kunnen 
worden gehandhaafd in de praktijk, 
omdat opzet tot belediging of 
discriminatie zo moeilijk te bewijzen 
is. Juist omdat bij ons de indruk 
bestaat dat sommige VVD-leden, 
overigens buiten deze Kamer, in het 
kader van discussies over het 
voorontwerp van wet inzake gelijke 
behandeling minder zorgen over het 
respecteren van grondrechten aan de 
dag leggen dan wij noodzakelijk 
vinden en omdat in het kader van de 
wet gelijke behandeling de handha-
ving daarvan in die kringen een 
minder grote rol lijkt te spelen, zijn 
wij buitengewoon benieuwd naar de 
notitie van deze VVD-minister over de 
mogelijke uitbreiding van discrimina-
tie-artikelen in het Wetboek van 
Strafrecht. 

De toegezegde notitie zien wij dan 
ook met meer dan gewone belangstel-
ling tegemoet. Wij blijven het 
namelijk noodzakelijk vinden dat 
langs de ene of de andere weg de 
handel in agressieve, inhumane 
vormen van pornografie wordt 
aangepakt. Tevens hopen wij dat 
deze notitie verhelderend kan werken 
in de lopende discussie over het 
voorontwerp van wet inzake gelijke 
behandeling. 

Ten slotte resteert mij een vraag 
die in de memorie van antwoord aan 
deze Kamer niet is beantwoord, 
namelijk over de datum van inwerking-
treding van de voorgestelde nieuwe 
wettelijke bepalingen. Hebben wij het 
goed begrepen dat al deze bepalingen 
pas in werking kunnen treden één 
jaar na opzegging van het Verdrag 
van Genève van 1923 en dat dus 
eveneens de bepalingen betreffende 
de kinderpornografie, vervat in artikel 
240b, pas over een jaar in werking 
kunnen treden? Is het niet mogelijk, 
artikel 240b eerder in werking te 
laten treden, omdat juist dit artikel 
niet strijdig is met het Verdrag van 
Genève van 1923? 

Overigens is het ons niet duidelijk 
geworden waarom in artikel IV, lid 2, 
handelend over de inwerkingtreding 
van de wet, het opzeggen van het 
verdrag niet kon wachten tot na de 
plaatsing van dit wetsontwerp in het 
Staatsblad. De Raad van State 
heeft daar in zijn advies op 
gewezen. Wij hebben onder 
andere om deze reden publikatie van 
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het nadere rapport aan de Koningin 
gevraagd. Wij danken overigens de 
minister van Justitie voor het snelle 
tempo waarmee hij de commissie 
voor Justitie op haar wenken heeft 
bediend met het alsnog publiceren 
van het nader rapport. Wi j zijn 
evenwel van de daarin gekozen 
argumentatie voor inwerkingtreding 
vóór publikatie in het Staatsblad niet 
overtuigd. 

De paar dagen die er liggen tussen 
de ondertekening van de wet en de 
plaatsing in het Staatsblad, kunnen 
naar onze mening ook in dit geval 
niet rechtvaardigen dat de inwerking-
treding vóór de plaatsing in het 
Staatsblad plaatsheeft. Wij hopen 
dat deze merkwaardige gang van 
zaken zich in de toekomst bij andere 
wetgeving niet zal hoeven te herhalen. 

Resumerend zeg ik namens de 
CDA-fractie dat wij met belangstelling 
het antwoord van de minister 
tegemoet zien, omdat ons stemge-
drag over dit wetsontwerp mede 
afhankelijk is van zijn antwoorden op 
onze vragen over de mate waarin 
met de na aanvaarding van het 
wetsontwerp resterende strafbepalin-
gen inzake de pornografie in de 
praktijk ernst zal worden gemaakt. 
De bestaande bepalingen zijn onder 
andere door de rechtspraak in 
belangrijke mate uitgehold. Wij 
vinden de nieuwe bepalingen met 
name op het terrein van de geweld-
pornografie niet voldoende, maar wij 
wachten nog op de notitie inzake de 
uitbreiding van discriminatieartikelen 
in het Wetboek van Strafrecht. 

Wij achten handhaving van de 
nieuwe bepalingen niet slechts van 
groot belang omdat in de omstreden 
materie van de pornografie het 
evenwicht tussen de vrijheid van de 
een en de bescherming van de ander 
moet blijven bestaan. Het evenwicht 
mag niet in de richting van de 
vrijheid van de pornoconsument 
ten koste van de te beschermen 
zwakkere doorslaan. Wij zouden het 
daarenboven buitengewoon gevaarlijk 
voor de rechtsstaat vinden, wanneer 
wij andermaal nieuwe regels geven 
die in de praktijk niet zullen worden 
gehandhaafd. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mede namens de 
collega's van het GPV en de RPF het 
woord voeren. Door een samenloop 
van omstandigheden ontbrak de 
gelegenheid om aan de schriftelijke 

voorbereiding van dit wetsontwerp 
door deze Kamer deel te nemen. 
Eveneens ontging mij de mogelijkheid, 
te kennen te geven dat ik mij de 
vrijheid voorbehield, desniettemin 
aan de openbare behandeling te 
participeren. 

Nu ik het laatste niettemin doe, 
acht ik mij gehouden, niet al te zeer 
op details in te gaan en niet al te 
specifieke vragen aan de orde te 
stellen. Dat zou, in de taal van het 
wetsontwerp, een onverhoedse 
confrontatie kunnen inhouden en 
daarmee wil ik de bewindsman niet 
hinderen, ofschoon uit de manier 
waarop hij het project reeds monde-
ling en schriftelijk heeft verdedigd, is 
gebleken dat hij de materie ten 
zeerste beheerst. Ik leg mij dus deze 
beperking op, meer uit beleefdheid 
dan uit het onderschatten van 
's ministers capaciteit. Trouwens, uit 
het vrij summiere voorlopig verslag 
van deze Kamer blijkt wellicht hoe 
uitputtend het onderwerp ter 
overzijde is besproken en hoe weinig 
eenvoudig het was, veel nieuws te 
berde te brengen na al wat aan de 
orde kwam. Ik zal mij dus beperken 
tot opmerkingen, veelal in de geest 
van bezwaren, en tot meer algemene 
vragen. 

De Handelingen noemen het 
onderwerp kort en krachtig 'porno-
grafie'. Het had nog korter gekund. 
Om te weten waarover het gaat, 
denken wij aan het Griekse werkwoord 
dat in het Nederlands vertaald wordt 
door 'ontucht bedrijven'. Er is wel 
even over de herkomst van het 
woord gedebatteerd, maar zo kwam 
het er niet helemaal uit. Ik vermeld 
het terloops omdat in de discussie 
ook is vastgesteld dat het noemen van 
het woord 'ontucht' de hele affaire 
zou vertroebelen. Ik denk dat 
pornografie in de zin van 'vuilschrij-
verij' de woordafkomst niet moet 
verhullen. Dat zou nu juist in strijd 
zijn met het begrip van de pornografie. 
Evenzo is het wel gebruikelijk in 
dezen wat eufemistisch te spreken 
van erotiek. Dat is evenzeer bedek-
kend. 

In zijn eerste verdediging consta-
teert de minister dat in de jaren 
zestig in buitengewoon hoog tempo 
de veranderende opvattingen over 
waarden, die tal van jaren gerespec-
teerd waren door grote delen van de 
bevolking, ertoe hebben geleid dat in 
de praktijk van alledag zeer sterke 
veranderingen optraden. Sterke 
veranderingen inderdaad, niet alleen 
in de zin van groot of ingrijpend maar 
evenzeer in de betekenis van zich 

krachtig laten gelden. Onder het 
mom van liberalisering - zo zegt de 
minister - zijn bepaalde standaarden 
zo snel losgelaten dat naar het 
oordeel van velen de liberalisering is 
doorgeslagen in een zekere mate van 
losbandigheid. Over de mogelijk 
kwalificerende of evaluerende term 
'losbandigheid' is de bewindsman al 
duchtig aan de tand gevoeld. 

Ook de woorden 'mom van 
liberalisering' doet aarzeling vermoe-
den. Is de liberalisering hier wel open 
bezig? Overheersend is de vraag of 
de genoemde waarden en standaar-
den zo snel in hun tegendelen zijn 
omgeslagen. Het ontbreekt naar ons 
gevoelen volstrekt aan enige norm 
om de aangegeven veranderingen te 
toetsen. Wanneer liberalisering een 
groot goed is - wij willen stellig niet 
ongenuanceerd het omgekeerde 
staande houden - dan is niettemin de 
vraag gewettigd en naar ons inzicht 
zelfs geboden of liberalisering soms 
te ver kan doorschieten en waar, 
zodat er zelfs van dit goede te veel 
komt. Wij mogen wel weten wat deze 
waarden en standaarden zijn en aan 
welke criteria van goed en slecht de 
regering deze pleegt te onderwerpen. 
Ik weet dat het tegenwoordig allergie 
oproept als je het woord 'zedenmees-
ter' maar fluistert. 'De staat is geen 
zedenmeester' is een gelukkigmakend 
dogma. Hoe kunnen wij echter weten 
en hoe weet de regering of wij niet 
ongemerkt bezig zijn als zedenbeder-
ver? Ook deze kwalificatie bestaat 
immers. 

In de Thorbeckiaanse zin zo dacht 
ik te lezen, is dit wetsvoorstel bezig 
de vrijheid van drukpers te extrapole-
ren in de permissie om pornografisch 
druk- en prentwerk te vervaardigen, 
te verspreiden en zelfs te exporteren. 
Een bevrijding van ongeoorloofde 
knellende banden is stellig een 
waarde en een echte standaard, 
maar wanneer die losmaking regel-
recht voert naar klemmender boeien 
komen wij van kwaad tot erger. 
Trouwens ik vroeg mij af, of liberali-
sering - toch geen familietrek? - met 
revolutie de onhebbelijkheid deelt 
eigen kinderen te verslinden. 

Immers, emancipatie behoort 
stellig ook tot het nakroost van 
liberalisering. Vanuit emancipatoire 
kring is moord geroepen op het 
voornemen de pornografie vrij te 
geven. Was en is dit ten onrechte? 

Met het oog op de eerbaarheid is 
hier, als ik het zeggen mag, de eer 
van de vrouw in het geding. Worden 
haar bij emancipatie - hoe men verder 
ook denken mag over alle strevingen 
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en uitingen - niet taak, werk en 
verworvenheden uit handen geno-
men? De vrouw is in deze context 
immers meer dan een object. Iets 
ergs van onze tijd is, als ik goed 
taxeer, hetgeen je heel kort en 
krachtig zou kunnen noemen sex sec. 

Er is in de discussie aan de 
overzijde geprobeerd om het 
fenomeen abortus zowel in de 
gedachtenwisseling te betrekken als 
het erbuiten te houden. Die betrok-
kenheid is er echter wel degelijk. Sex 
sec duldt geen banden en het poogt 
in allerlei samenhangen te tirannise-
ren. 

Voortdurend is in deze materie 
sprake van 'sterken' en 'zwakken'. 
Wie zijn nu precies deze sterken en 
zwakken? Blijkbaar zijn de kinderen 
de zwakken want wij worden - op 
zich zelf is dit loffelijk - door dit 
voorstel van wet in bescherming 
genomen, nog tijdens de 'rit'. Ik ben 
niet de eerste die dit zegt. Wij 
waarderen dit. Toch zijn zij tegelijker-
tijd kind van de rekening, want de 
bepalingen brengen toch maar met 
zich dat onwillekeurig van het voor 
hen verbodene of van het voor hen 
welwillend weggehoudene een 
bekoring uitgaat. Wat is dat geheim-
zinnige dat volwassenen zo sterk 
boeit? Zullen zij zich niet haast 
verplicht voelen of zich daartoe 
aangetrokken voelen van een en 
ander kennis te nemen wanneer zij 
de wettige leeftijd hebben bereikt, als 
zij ten minste zo lang kunnen 
wachten? 

Dat is, naar ik meen, niet een 
denkbeeldige schaduw van de 
wettelijke grens die nu getrokken 
wordt. Nogmaals, wie zijn de 
zwakken? Zijn dat de vrouwen die in 
deze context geweld ondergaan? Zij 
moeten sterker gemaakt worden, zo 
is gezegd. Worden de kinderen als 
dit voornemen om de vrouwen 
sterker te maken in vervulling gaat, 
nog te gemakkelijker een slachtoffer 
of prooi? Er moeten per slot van 
rekening toch objecten zijn! Wie zijn 
de zwakken? Zijn dat ook de mensen 
die liever niet, zo dat al mogelijk is, 
geconfronteerd willen worden, 
tenminste niet onverhoeds, met het 
ongewenste? Moeten ook zij als 
zwakken eveneens sterker worden? 
Of is hun afkeer een bewijs van 
karakter? 

Dat onverhoedse vormt ook geen 
gemakkelijk criterium. Onverhoeds is 
de confrontatie niet voor een aantal 
personen dat dagelijks een bepaalde 
straat passeert. Dit voorbeeld is al 

enkele malen genoemd. Wat moet 
echter iemand die van buiten komt, 
die een dagje uit is en die de weg 
niet weet in de stad? 

Wie zijn de sterken? Zijn dat al 
degenen die het verschijnsel walgelijk 
vinden en die zich daar geen minuut 
mee inlaten, maar die overigens niet 
lichtgeraakt of kleinzerig zijn en zich 
niet gemakkelijk aan iets stoten? Het 
is opvallend dat menige participant 
aan dit soort discussies altijd begint 
met de obligate confidentie dat hij 
het allemaal niet moet, ja, het abject 
vindt en dat men vooral niet denken 
moet dat het voorstander zijn enige 
affiniteit inhoudt. Verre daarvan! 

Als het niet hypocriet is, dan is het 
toch wel hooghartig als dat voorstan-
ders van liberalisatie van dit soort 
produkten zo iets aan de dag leggen 
en dit soms op een wat neerbuigende 
manier doen met de opmerking dat 
men elkeen en met name die 
hiervoor hun zwak hebben, een 
plezier moet gunnen. 

Van discrimineren gesproken! 
In het uitvoerige debat over deze 

stof ging het tot dusverre gedurig 
over discrimineren. Vroeger heette 
het dat men opzettelijk medemensen 
dom hield. Dat geldt tegenwoordig 
als zeer verwerpelijk. Moet er dan 
ook in dit opzicht niet naar gestreefd 
worden om zwakken sterker te 
maken? De minister liet het min of 
meer voorkomen alsof in de jaren '60 
zoveel uit de hand is gelopen dat het 
thans ondoenlijk is om de geest in de 
fles te krijgen. 

Wie lieten het zo ver komen? Het 
uitvaardigen van wetten waarvan je 
op je vingers kunt uittellen dat zij niet 
worden nageleefd, is niet minder 
ongelukkig. Laat ik daarvoor de tol 
opbrengen door, als het meerdere 
niet binnen handbereik is, met 
minder genoegen te nemen. Het 
beleid is ten slotte ondankbaar 
moeilijk. In de hele discussie over 
pornografie is van de zijde van de 
wetgever en medewetgevers echter 
nauwelijks of geheel niet gebleken 
dat zij de intentie hebben om via 
regels verder te zoeken naar moge-
lijkheden om in te dammen en terug 
te dringen. Ik zeg niet dat onze stem 
voor het wetsontwerp hiermee al 
gewonnen zou zijn. Meer begrip zou 
echter stellig het gevolg zijn. 

Deze manier van wetgeven heeft 
ons vaak verdroten. Het is nu 
eenmaal zo dat de dingen te ver zijn 
doorgewoekerd en dat men een 
korter front moet zoeken waarop het 
mogelijk is om stand te houden. Wij 
herinneren ons uit de oorlog waarvan 

wij het einde 40 jaar geleden onlangs 
herdachten, de fraaie verdediging 
van een elastisch front toen de 
krijgskansen keerden. Flexibel heet 
dit ook wel. Dit woord is in de 
debatten over pornografie herhaalde-
lijk gebruikt. De wal keert het schip 
van de porno dat met bolle zeilen 
vaart. 

Het is echter wel een smalle wal, een 
walletje. Genoemd zijn de onverhoed-
se confrontatie, de bescherming van 
kinderen tot 1 6 jaar en het onderzoek 
naar de vervlochtenheid met de 
steeds toenemende geweldpleging. 
Het is geen wonder. De wereld 
balanceert op het evenwicht van 
vrees en schrikt keer op keer op van 
gijzelingen en dergelijke activiteiten: 
zoals de ouden zongen, piepen de 
jongen en zoals machtigen dat doen, 
proberen dit ook zich machteloos 
voelenden. 

Niet ten onrechte is uitgesproken 
dat het hele klimaat van verveling en 
van uitzichtsloosheid, niet in de 
laatste plaats door de doelloze 
arbeidsmarkt en niet slechts door het 
veranderen van waarden en het 
verdwijnen van standaarden, maar 
door het uitvallen hiervan, tot andere 
maatregelen dringt. 

Dikwijls klinkt de roep om preventie 
als beter medicijn dan wettelijke 
verboden. Het is echter ook vaak een 
excuus voor steeds verdergaande 
tolerantie. Op die wijze raakt het huis 
van de overheid tegen zichzelf 
verdeeld. Immers, gebeurt er dan 
niets? Wat beoogt bij voorbeeld al 
het gesubsidieerde opbouwwerk? 
Door het willen aan de ene kant en 
het toegeven aan de andere kant 
schieten wij niets op. Waar wil het 
beleid ten slotte uitkomen? Zijn 
decadentie en verval denkbeeldige 
begrippen? Of moeten wij ermee 
rekenen dat dit ook allemaal vandaag 
kan gebeuren en dat het de taak is 
van de regering om hiermee ernst te 
maken? Eens sprak een regeringsver-
klaring over gebrek aan verbeelding, 
visie, letterlijk gebrek aan profetie. 
Dat was onder Den Uyl. 

Dit leidt tot ondergang. Daarover 
was toen heel wat te doen. Nu 
bedoel ik niet direct profetie in heel 
dogmatische zin, als ik zeg dat 
daaraan toch zeker behoefte bestaat. 
Om te beginnen moet beseft worden 
wat goed en betamelijk is en wat 
goed en kwaad is. Kortom, het gaat 
om enige kwaliteit van bestaan. 

Over pornografie en ongeklede 
reactie gesproken. 'En zij waren 
beiden naakt en zij schaamden zich 
niet.' Ik citeer, hoop ik, een voor 
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ieder bekend geschrift. Voert de 
ontwikkeling in het wetsvoorstel naar 
paradijselijke toestanden? Je zou dit 
haast denken. Ik vrees echter iets 
heel anders. Ook in dezelfde bron is 
voorzegd dat in moeilijke tijden 
waarin egoïsme de boventoon voert, 
oppervlakkige genietingen gezocht 
worden die geen wezenlijke voldoe-
ning opleveren en waarmee maat-
schappij en samenleving allerminst 
gediend zijn. 

Het zijn uitbundige beloften van 
vrijheid, van liberalisering dus, maar 
de uitkomst is verslaving van allerlei 
snit. Hard en soft. Wat gezegd wordt 
van drugs, gaat evenzeer op voor 
porno, in ieder geval het harde 
commerciële. 

Ik kom nu in het kort tot enige 
opmerkingen over internationale 
verplichtingen en over regionale 
regelingen. Blijkens de pers zijn de 
VS meer tevreden over de export van 
kinderporno vanuit Nederland. Er is 
een goede samenwerking tussen 
justitie, politie, douane en posterijen 
in beide landen. Ere aan wie dat 
toekomt. Wij moeten het zo houden. 
Dit is een pleistertje op de wonde 
voor het feit dat de wet met zich 
brengt dat Nederland een verdrag 
opzegt. Wanneer aan internationale 
samenwerking en aan coöperatie op 
continentale schaal wordt gehecht, 
waarom moet ons land dan zo uit de 
pas lopen? Indien zo nodig moet 
worden gereguleerd, waarom zo 
weinig gemeenschappelijk? 

In het kader van het gemeentelijk 
beleid ter zake van plaatsen voor 
recreatief verkeer, bij voorbeeld 
stranden, brak de minister een lans 
voor divergerende jurisprudentie. Hij 
zei letterlijk dat zo'n jurisprudentie 
kan ontstaan afhankelijk van de 
plaats waar men zich bevindt, al naar 
gelang het ene of het andere deel 
van het land. Hier stringenter, daar 
minder stringent. Het is jammer dat 
aan de overzijde het amendement-
Schutte werd verworpen dat aan het 
bedoelde ontstaan een sterkere basis 
wilde bieden. Over de stranden van 
sommige regio's is momenteel iets 
gaande. 

De minister zei dat divergerende 
jurisprudentie zou kunnen ontstaan. 
Is het voor hem een kwestie van 
gelaten afwachten, of wil hij er, waar 
mogelijk, iets aan doen? Je merkt 
vaak dat velen die eerst anderen 
wegens intolerantie krachtig om de 
oren slaan, zelf om een reden die 
zich laat raden, niet rusten voor en 
aleer op elk hoekje strand die situatie 

intreedt, die zij gewenst, noodzakelijk 
en voor levensgeluk onmisbaar 
achten. Omtrend de vaderlandse 
stranden bestaat kennelijk enige 
schemering. Een streepje morgenrood 
zouden wij best winst vinden. 

D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Na alle 
verwarde discussies die dit wetsvoor-
stel rond en tijdens de behandeling in 
de Tweede Kamer heeft losgemaakt, 
heeft onze fractie er weinig behoefte 
aan om het in deze Kamer nog eens 
dunnetjes over te doen. Wij zullen 
daarom kort aangeven wat wij tegen 
dit wetsvoorstel hebben, met welke 
antwoorden wij op onze schriftelijke 
vragen geen vrede hebben, om dan 
vervolgens te verklaren waarom wij 
dit wetsvoorstel wel zullen ondersteu-
nen. 

Wi j hebben erop tegen dat dit 
wetsvoorstel niet gaat over hetgeen 
waar het eigenlijk over zou moeten 
gaan. Mede omdat het verbod op 
verspreiding van porno in de praktijk 
niet zo erg wordt gerealiseerd, gaat 
nu de wet aangepast worden aan die 
praktijk. Alleen het motief dat daarbij 
gehanteerd wordt, namelijk dat de 
staat geen zedenmeester mag zijn, 
klopt niet als het wetsvoorstel zoals 
het er nu ligt, nog steeds die zedelijk-
heid als invalshoek heeft; met de 
negentiende-eeuwse terminologie 
die daarbij hoort. 

De vraag is steeds welke beteke-
nissen aan de terminologie 'aanstote-
lijk voor de eerbaarheid' in deze tijd 
gegeven kunnen worden. Ook de 
invulling van het begrip 'schadelijk' 
heeft tot nu toe voornamelijk nog 
vraagtekens opgeroepen. In de 
Tweede Kamer is mede door onze 
fractie daar gesteld dat de invalshoek 
de seksuele zelfbeschikking van de 
vrouw moet zijn, de vrouw als 
immers het voornaamste object van 
porno. Daarnaast moet de strijd 
tegen het seksueel geweld in porno 
invalshoek zijn. Vanuit de vrouwenbe-
weging kwamen veel geluiden die de 
aandacht op deze essentie legden, 
namelijk het doorbreken van de 
bestaande machtsverschillen tussen 
mannen en vrouwen en van de 
heteronormering van de seksualiteit. 

Onze fractie gelooft echter niet dat 
de machtsongelijkheid en discrimina-
tie en geweld tegen vrouwen, zoals 
die onder meer ook in de porno tot 
uiting komen, op te lossen zijn met 
het verbieden van het vervaardigen 
en het verspreiden van porno. 

Bij de schriftelijke voorbereiding 
vroegen wij of de opdringerige 

presentatie van pornografie, waarte-
gen dit wetsvoorstel onder andere 
gericht is, niet eerder een schending 
van de openbare orde betreft dan van 
de zedelijköeid. De minister verwees 
in zijn antwoord naar een adviescom-
missie zedelijkheidswetgeving, die 
voor zogeheten seksuele delicten een 
aparte plaats wil handhaven. Wij 
begrijpen dat dat is vanwege dat 
seksuele. Onze fractie heeft niet echt 
het idee dat hiermee ook de vraag 
beantwoord is. Misschien wil de 
minister het nog eens proberen. 
Waarom zou een opdringerige, 
onverhoedse presentatie van porno 
niet als schending van de openbare 
orde kunnen worden opgevat? Of is 
seksualiteit echt zo eng, enger dan 
bij voorbeeld geweld en vechten? 
Moet het daarom zo apart worden 
behandeld? 

Dat de minister in antwoord op 
onze vraag of het huidige wetsvoorstel 
niet toch nog een heel klein beetje 
zedenmeesterij-achtig is, stelt dat 
alle zedenmeesterij aan dit wetsvoor-
stel nu vreemd is, begrijpen wij niet. 
Het gaat hier toch nog steeds om 
zedelijkheidswetgeving, waarin 
begrippen worden gebruikt als 
'schennis van eerbaarheid' en 
'aanstotelijkheid voor eerbaarheid'. 
Het gaat niet aan te denken dat de 
overheid, omdat zij zich niet wil 
bemoeien met de invulling van die 
termen, daarmee geen zedenmeester 
meer zou zijn. Het wetsvoorstel bevat 
minder normeringen dan voorheen, 
maar nog wel zeker normeringen. Of 
zijn de leeftijdsgrens van 16 jaar en 
het begrip 'schadelijkheid van 
afbeeldingen' zonder bepaalde 
opvattingen over zedelijkheid zo 
maar uit de lucht komen vallen? 

Wij vroegen de minister ook 
waarom onverhoedse confrontatie 
met pornografische afbeeldingen 
onder het Wetboek van Strafrecht 
valt en allerlei andere confrontaties, 
even onverhoeds en ook beledigend 
voor vrouwen, zoals sommige 
vormen van reclame, erbuiten vallen. 
De minister wees in zijn antwoord 
naar de reactie uit de vrouwenbewe-
ging, die aangaf dat juist uitingen van 
seksuele aard veel aanstoot kunnen 
veroorzaken. 

Het bevreemdt ons dat de minister 
nu ineens met de vrouwenorganisaties 
aan komt zetten als rechtvaardiging 
voor het wetsvoorstel, terwijl juist de 
positie van vrouwen helemaal niet 
het motief en de invalshoek van het 
wetsvoorstel zijn geweest. Dat blijkt 
ook uit de hele voorgeschiedenis van 
het wetsvoorstel. Het ging en het 
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gaat om de zedelijkheid. De reacties 
van de vrouwenorganisaties waren 
juist gericht op het feit dat met 
vrouwen geen rekening werd 
gehouden en dat er geen aandacht 
was voor het seksuele geweld in 
porno. 

Porno komt net 20 goed voort uit 
en geeft uiting aan machtsverschillen 
tussen mannen en vrouwen als 
sommige reclamevormen dat doen. 
De minister heeft ons nog niet echt 
duidelijk gemaakt wat het verschil is 
en waarom het één wél en het ander 
niet wordt opgenomen in het 
Wetboek van Strafrecht. 

Ook het antwoord op een volgende 
vraag mocht ons nog niet overtuigen. 
Wij vroegen waarom bij pornografie 
wel een zekere normering mogelijk 
wordt geacht en bij geweldsuitingen 
niet en waarom het wetsvoorstel 
alleen seksuele gedragingen met 
kinderen betreft en niet tevens 
gedragingen waarbij kinderen aan 
geweld worden onderworpen. De 
minister stelde dat bij geweldsafbeel-
dingen de grens tussen schijn en 
werkelijkheid moeilijk te trekken is. 
Bij seksualiteit is er, volgens de 
minister, meer zekerheid. Het gaat 
dan om het misbruik van het kind. De 
minister gaat dan wel uit van de 
zedelijkheidsnorm dat kinderen onder 
zestien jaar niet gewoon plezier 
kunnen hebben in seksualiteit. Ook 
op seksueel gebied, ook bij kinderen, 
zou weleens een heel moeilijke grens 
te trekken zijn 'tussen schijn en 
werkelijkheid', om bij de termen van 
de minister te blijven. 

Bij de behandeling in de Tweede 
Kamer is voorgesteld de pornografie-
bepalingen maar te schrappen, al 
was het alleen maar omdat zij zo 
moeilijk interpreteerbaar en uitvoer-
baar zullen zijn. De bepalingen liggen 
nu echter voor ons en omdat zij een 
mindere normering inhouden dan de 
oude teksten zullen wij vóór het 
wetsvoorstel stemmen, zelfs als de 
minister even onbevredigend 
antwoordt als hij in de schriftelijke 
voorbereiding heeft gedaan. Daar 
gaan wij echter niet van uit. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Voorzitter: De Rijk 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
Tijdeli jke w e t arbeidsvoorwaar-
den collectieve sector (18867) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij verschillende 
gelegenheden, de invoering en de 
verlenging van de wet waarvan nu 
een wijziging aan de orde is, is van 
de zijde van mijn fractie duidelijk 
gemaakt, dat die Tijdelijke Wet 
Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector onze instemming niet heeft. 
Dat geldt ook voor de wijzigingsvoor-
stellen, die we vandaag behandelen. 
Over dat arbeidsvoorwaardenbeleid, 
waaronder begepen de pensioenvoor-
zieningen, is uiteraard een diepgaande 
discussie te voeren. Ongetwijfeld zal 
de nieuwe wet daartoe te zijner tijd 
voldoende gelegenheid bieden. 
Vandaag beperk ik mij daarom tot 
een aantal opmerkingen over het 
voorstel tot wijziging. 

Daar is wel wat over te zeggen, 
want in dit voorstel geeft de minister 
een uitbreiding aan het begrip 
salaris.Dat doet hij niet na een 
discussie met bonden en werkgevers, 
maar dat doet hij juist om die 
discussie te vermijden. Hij geeft dat 
ook ruiterlijk toe. Er is dus blijkbaar 
geen consensus over de vraag, of 
pensioenpremies onderdeel van het 
salaris zijn en daarom behelst het 
onderhavige wetsvoorstel ook geen 
verduidelijking van het begrip salaris 
maar een eenzijdig opgelegde 
interpretatie. 

Ons bezwaar tegen het voorstel 
richt zich niet zozeer tegen de 
interpretatie die de minister geeft, 
want hoewel zij de mijne niet is, is 
het duidelijk, dat daarover gesproken 
kan worden, maar het is de gevolgde 
methode die ons niet bevalt. Ik wil er 
overigens verder weinig woorden vuil 
aan maken. 

De minister heeft voor dit in mijn 
ogen zwaktebod gekozen om van de 
regeringspartijen zijn bezuinigingsge-
lijk te krijgen en niet in discussie te 
hoeven gaan over de wezenlijke 
vraag, namelijk in hoeverre secundaire 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
aangemerkt als bestanddelen van het 
loon. De wet op de inkomstenbelas-
ting zou daarbij het criterium kunnen 
zijn, maar de minister geeft zijn eigen 
interpretatie. Dat is zijn goed recht, 
maar hij moet dan niet aankomen 
met de wat kinderachtige smoes, dat 
het een verduidelijking zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De vraag, 
of de door de werkgever betaalde 
pensioenpremie een salarisbestand-
deel is, is een principiële vraag, maar 
eigenlijk veel wezenlijker is de vraag, 
of de minister het recht heeft in te 
grijpen in het financiële beleid van de 

particuliere pensioenfondsen. Hij 
verlangt immers van hen, dat zij de 
lijn die aan het ABP is opgedrongen, 
volgen, ongeacht de vraag, of hun 
financiële beleid dat mogelijk maakt. 
Neen, zo zal de minister zeggen, ik 
laat de fondsen vrij. 

Tegelijkertijd speelt hij ze wel de 
zwarte piet toe door in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag in de 
Tweede Kamer in antwoord op 
vragen van de PvdA te antwoorden: 
'Wanneer blijkt dat een pensioenfonds 
niet overgaat tot premieverlaging die 
bij doorvertaling van maatregelen 
c.q. wijzigingen in de ABP-regeling 
redelijkerwijs mogelijk zou zijn dan 
zal een overeenkomstige besparing 
moeten worden gerealiseerd door 
een algemene korting in de sfeer van 
de arbeidsvoorwaarden voor de 
werknemers in de betrokken deelsec-
toren.' Een concrete vraag is: Wie 
bepaalt, dat premieverlaging 
redelijkerwijs mogelijk is? In hoeverre 
wordt daarbij rekening gehouden met 
premieverlagingen die niet alleen in 
1985 maar ook in voorgaande jaren 
zijn gerealiseerd? Wordt bij de 
beoordeling van de vraag, of premie-
verlaging redelijkerwijs mogelijk is, 
mede rekening gehouden met het 
gevoerde financiële beleid van zo'n 
pensioenfonds of wordt uitgegaan 
van een beleid, zoals dat wordt 
gevoerd door het ABP? 

Is dat wel mogelijk gezien het feit, 
dat de particuliere pensioenfondsen 
onder het regime vallen van de 
Pensioen- en Spaarfondsenwet? 
Heeft de minister over eventueel 
dwingend opgelegde premieverlaging 
voor de particuliere pensioenfondsen 
contact gehad met de Verzekerings-
kamer, die immers toezicht uitoefent 
op het beleid van de fondsen en 
derhalve geacht mag worden inzicht 
te hebben in hun mogelijkheden? 

Vooral over het laatste ontstond bij 
ons enige twijfel bij het lezen van 
persberichten in onder andere NRC 
Handelsblad van 27 juni j l . over de 
inhoud van een brief van de Pensioen-
kamer aan de minister, waarin wordt 
gesteld, aldus dat krantebericht, dat 
het de pensioenfondsen aan middelen 
ontbreekt om de premies te verlagen. 
Mijn fractie zou graag die brief in 
handen hebben. Het commentaar 
van de minister op die brief zou zeer 
op prijs worden gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
proeft uit dit wetsvoorstel een 
ministeriële houding van: ik wil wat 
geld zien en de fondsen zoeken het 
maar uit. Het is zeer wel mogelijk - ik 
erken dat - dat het gekerm van de 
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pensioenfondsen onterecht is. Dan 
zal de regering dit moeten aantonen. 
Nu wordt de fondsen iets opgedron-
gen zonder dat maar de schijn wordt 
gewekt dat het redelijkerwijs mogelijk 
is. 

Wat gebeurt er, wanneer door zo'n 
opgelegde beleidswjjziging een 
pensioenfonds in financiële proble-
men komt? Ik zou mogen aannemen, 
dat de Staat, wiens beleid daarvan 
de oorzaak is, die tekorten voor zijn 
rekening zou nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
begrepen, dat van de zijde van de 
VVD-fractie mijn opmerkingen 
hierover worden beschouwd als het 
zoeken naar spijkers op laag water. Ik 
vind dit onterecht. Het gaat om een 
aantal zeer wezenlijke zaken. In feite 
zou deze hele problematiek op een 
veel fundamentelere wijze aan de 
orde moeten komen. Daartoe 
ontbreekt ons vandaag de ti jd. 

D 
De heer Heijmans (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! In zijn, overigens nogal 
kritische, advies inzake wetsvoorstel 
18 867, waarover wij op dit moment 
spreken, beroept de Raad van State 
zich onder meer op het normale 
spraakgebruik. Ik vind een beroep 
hierop nooit zo'n sterk argument, 
omdat een normaal spraakgebruik in 
een levende taal een contradictio in 
terminis is. Ons politieke epicentrum 
is er een gaaf voorbeeld van. Wie 
hieromtrent mocht aarzelen, doet er 
goed aan, het onlangs verschenen 
'Politiek woordenboek' van Marco 
Bunge te raadplegen. Overigens 
staat daar nog niet het laatste 
neologisme in, dat kort geleden in 
het archief aan de overzijde is 
opgenomen, namelijk: terugspoelver-
mommingstechniek. 

Wie overigens het woord 'salarijs' 
- en daar gaat het hier om -
opzoekt in het Middelnederlands 
Handwoordenboek van Verdam, ziet 
als tweede betekenis vermeld: 
schoolgeld, leergeld. Het gaat hierbij 
om precies het tegengestelde van 
wat nu '(studie)loon' heet, namelijk 
om het voor het ontvangen van 
onderricht te betalen geld; precies 
hetzelfde als wij nu verstaan onder 
school- of collegegeld. Ik zou bijna 
willen vragen: hoe lang moet een 
spraakgebruik normaal zijn, voordat 
het in juridische zin 'normaal' is en 
hoe lang blijft het dan normaal? 

De vraag, waar de hele zaak om 
draait - zowel in het juist genoemde, 
overigens uiteraard ook op andere 

argumentaties stoelende advies, als 
tijdens de behandeling aan de 
overzijde, maar ook nu weer - luidt: 
wil de minister slechts een verduide-
lijking van de TWACS of wil hij een 
uitbreiding van zijn bevoegdheid? De 
minister blijft staan op zijn uitgangs-
punt: verduidelijking. 'Dan is het hele 
wetsvoorstel overbodig', zo hebben 
zijn critici, zojuist nog de heer 
Oskamp, hem voor de voeten 
geworpen. Ik denk dat zij op zichzelf 
gelijk hebben. Dat neemt niet weg, 
dat ik de minister wel kan volgen. 

Artikel 2, vierde lid, is slecht, 
althans onvoldoende zorgvuldig 
geredigeerd. Ik begrijp dat de 
bewindsman liever nu duidelijkheid 
heeft over de wettelijke grondslag 
van te nemen maatregelen dan later, 
omdat intussen verschil van mening 
daarover kan ontstaan. Op zichzelf is 
die onzorgvuldigheid in het desbetref-
fende artikel ook nog wel te verklaren. 
Toen de TWACS werd aangenomen, 
was er immers nog geen sprake van, 
dat de pensioenvoorzieningen in de 
bezuinigingen zouden worden 
betrokken. 

Voorzitter! Is de opvatting van de 
minister, dat in het begrip 'salaris' 
ook de werkgeverspremie moet 
worden betrokken, zo nieuw? Dat is 
geenszins het geval. Deze maand 18 
jaar geleden gaf de adviescommissie 
voor personeelsfondsen een boekje 
uit, getiteld 'Pensioenkosten zijn 
Arbeidskosten'. Hierin staat op blz. 
10: 

'Naar onze mening dient de 
onderneming alle kosten, die zij ten 
behoeve van de pensioenregeling 
maakt, als gewone arbeidskosten te 
beschouwen. Dit betekent ook dat bij 
een doelbewuste financiering loon, 
loonsverhoging en pensioenpremie 
niet los van elkaar kunnen worden 
beschouwd.'. 

Mijnheer de Voorzitter! De conclu-
sie van mijn fractie is dat de minister 
door dit wetsontwerp geen uitbreiding 
van bevoegdheden introduceert. 
Maar stel nu eens, dat dit wèl het 
geval zou zijn, dan zou het om niet 
méér gaan dan de minister in de 
memorie van toelichting op het 
voorliggende wetsvoorstel aangeeft: 
het doorvoeren van een bezuiniging 
in de collectieve sector van f 2 7 0 
miljoen op jaarbasis. 

Er is hoe dan ook geen sprake van 
een onbeperkt gebruik van nieuwe 
mogelijkheden. Wat komt er ove-
rigens dit jaar terecht van die 
besparing? Maatregelen in de G en 
G-sector zullen wachten, zo heeft de 
minister nog eens aan de overzijde 

gesteld, op maatregelen voor de 
ambtenaren. Vandaag vergadert dit 
Huis voor de laatste maal voor het 
reces zonder dat een wetsontwerp 
tot verlaging van de ABP-premie 
wordt behandeld. 

Overigens herhaal ik hier wat de 
woordvoerder van de ons bevriende 
fractie in de Tweede Kamer heeft 
gezegd: het is verantwoord om zowel 
bij de ambtenaren als bij de werkne-
mers in de G en G-sector de pensi-
oenpremie als element bij de 
matiging van de kosten van de 
arbeidsvoorwaarden te betrekken. Ik 
voeg hieraan toe dat de salarisvermin-
dering met 3%, doorgevoerd in 1984, 
hiervoor de noodzakelijke ruimte 
biedt. Mocht er onvoorzien en ruimte 
zijn, dan zal de Verzekeringskamer 
ongetwijfeld ingrijpen. 

Dit neemt niet weg dat het 
beleidsvoornemen door mijn fractie 
niet - om het voorzichtig te zeggen -
met onverholen enthousiasme is 
bekeken. Ten slotte gaat het om een 
ingreep in particuliere pensioenfond-
sen, zij het indirect gefinancierd met 
collectieve middelen. Wij hebben dan 
ook zeker begrip voor de bezwaren 
van het PGGM, met name waar het 
gaat om de doorkruising van het 
premiebeleid. Ietwat overdreven lijkt 
ons echter de opmerking van die 
zijde dat de fondsbesturen geheel 
ten onrechte erop zullen worden 
aangekeken wanneer een eventuele 
ingreep in de brutolonen zou moeten 
volgen. Die eventuele ingreep zal dan 
het gevolg zijn van onvoldoende 
besparingen in de pensioensfeer en 
daarvoor zullen die fondsbesturen, 
die óók uit werkgevers en werknemers 
bestaan mede verantwoordelijk zijn. 

In de publiciteit - hiermee ga ik in 
op de slotopmerking van de heer 
Oskamp - is een beroep gedaan op 
dit Huis om de juridische steek op te 
halen, die men aan de overzijde 
heeft laten vallen. Het geheel 
overziende, kom ik tot een andere 
vraag - geen uitspraak. Gaat het hier 
niet om een klein spijkertje in het 
lage water dat nauwelijks of niet een 
zoekactie waard is? 

Mijn fractie stemt in met dit 
wetsontwerp maar zij tekent hierbij 
aan dat het nu afgelopen moet zijn 
met het gesleutel aan een tijdelijke 
voorziening. Een discussie over een 
permanente wet mag nu niet lang 
meer op zich laten wachten. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nadat wij enkele 
maanden geleden in deze Kamer de 
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Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector opnieuw hebben 
verlengd, naar wij aannemen voor de 
laatste maal en lopend tot 1 januari 
1986, is deze wet vandaag toch 
opnieuw onderwerp van beraad. 
Vandaag is immers een verduidelijking 
via wijziging van de Twacs aan de 
orde. 

Ofschoon men over het onderwerp 
Twacs als zodanig lijkt uitgepraat en 
de standpunten bekend zijn, zijn er 
bij deze wijziging redenen om 
hieraan nog enige tijd te besteden. 
Daarbij gaat het in de eerste plaats 
om de vraag of de verduidelijking wel 
nodig is, wanneer het kabinet en 
deze minister in het bijzonder van 
mening zijn, dat het niet om een 
uitbreiding van het invloedsgebied 
van de bestaande wet gaat. Deze 
vraagstelling is analoog aan die van 
verleden week, toen wij het voorstel 
betreffende de wet minimumloon op 
de uitvoering bij lerend werken 
toetsten. 

Aanleiding tot de voorgenomen 
wijziging, die vandaag aan de orde is, 
is ons inziens de wijze, waarop de 
bezuinigingen in het ambtenarenover-
leg zijn gerealiseerd. 

Daarbj zijn immers de werkgevers-
premies ten behoeve van de 
pensioenen betrokken. De reden om 
het daar te doen werd echter mede 
ingegeven door de structurele 
wijzigingen met betrekking tot de 
inpassing van de AOW als franchise. 
Voor zover ons bekend is die zaak in 
de gesubsidieerde en gepremieerde 
sector - met name in het PGGM - al 
geregeld. Toch hebben wij begrip 
voor de zienswijze die ten grondslag 
ligt aan de indiening van dit wetsvoor-
stel. Immers, de nu geldende 
TWACS bepaalt dat de salarisontwik-
keling van de werknemers in de G.-
en G-sector die van de ambtenaren 
naar analogie moet volgen. Strikt 
genomen zou men kunnen zeggen: 
Dan is geen verduidelijking nodig, 
want wij passen gewoon die analogie 
- is in overeenstemming met - toe. 
Er rijzen dan echter tenminste twee 
problemen. 

Het eerste probleem is, dat de 
TWACS kennelijk niet duidelijk 
genoeg is wat betreft de vraag of de 
pensioenpremie betrokken mag 
worden bij de matiging c.q. bezuini-

In de tweede plaats zijn de 
uitgangsposities van het ABP en de 
pensioenfondsen in de G.- en 
G-sector niet gelijk. Ik wil met dit 
laatste beginnen. De exegese van de 

minister zou met het oog op die 
verschillen door eenieder moeten 
worden toegejuicht omdat hij de 
ruimte biedt om rekening te houden 
met de positie van de onderscheiden 
fondsen. 

Is die positie voldoende sterk, dan 
kan de koopkracht van de mensen 
beschermd worden, ondanks de 
noodzakelijke bezuiniging. Is dit niet 
het geval dan staan andere wegen 
- voor de werknemers waarschijnlijk 
minder aantrekkelijke wegen - open. 
Zo hebben wij althans de uitleg van 
de minister aan de overzijde en in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
begrepen. Hij stelt immers dat de 
matiging van alle in geld waardeerbare 
kosten van de verrichte arbeid kan 
worden gezocht binnen een gegeven 
financiële ruimte. Die verduidelijking 
geeft dus - voor zover dit nog niet 
duidelijk blijkt uit de huidige tekst van 
artikel 4 - meer ruimte aan partijen 
om de meest wenselijke wijze van de 
op zichzelf onprettige matiging te 
zoeken. Voor de vrijheid van onder-
handelen, de gedecentraliseerde 
verantwoordelijkheid en de flexibiliteit 
in aanpak achten wij dit op zichzelf 
een goede zaak. 

Ik kom nu terug op ons eerste 
probleem: mag de pensioenpremie 
bij de matiging casu quo bezuiniging 
worden betrokken en geeft de 
TWACS die mogelijkheid? 

Voorop gesteld kan worden dat het 
niet de bedoeling is en evenmin in 
het voornemen ligt regels met 
betrekking tot particuliere pensioen-
fondsen te stellen. De minister heeft 
dit naar aanleiding van onze opmer-
king in het voorlopig verslag een- en 
andermaal in de nota duidelijk 
gemaakt. De verantwoordelijkheid 
blijft bij de besturen van de pensioen-
fondsen onder toezicht van de 
Verzekeringskamer, conform de 
Pensioen- en Spaarfondsenwet. Dit 
voorstel wijzigt daaraan dus niets. 
Wij hebben er met instemming 
kennis van genomen dat de minister 
dit nog eens met nadruk heeft 
bevestigd in de eerder genoemde 
nota. 

Het gaat nu om de vraag wat de 
inhoud is van het begrip 'salarisont-
wikkeling' in het kader van artikel 4, 
lid 2, van de TWACS. Het gaat dus 
niet om het begrip in algmene zin als 
schaalsalaris. Wanneer men uitgaat 
van de bevoegdheid die de TWACS 
volgens artikel 4, lid 1, biedt, omvat 
dit ook naar onze mening alle in geld 
waardeerbare arbeidsvoorwaarden 
als beloning voor verrichte arbeid of 
diensten. Voor zover men daarover 

twijfels mocht hebben, is het ons 
inziens zeer evident dat het bij 
matiging van arbeidskosten om meer 
dan alleen de schaalsalariskosten kan 
gaan. Uit de discussie over de uitleg 
in enge of in ruime zin is gebleken 
dat de verduidelijking nodig is. Hier 
willen wij aan toevoegen dat de 
verduidelijking ons inziens geheel in 
de strekking en de geest van de 
TWACS ligt. De TWACS is namelijk, 
los van de wijze waarop de matiging 
wordt uitgevoerd, gericht op het 
bereiken van een gelijke matiging als 
die bij de ambtenaren. Menen 
besturen van pensioenfondsen dat 
de werkgeverspremie daartoe geen 
ruimte laat, dan zullen andere 
mogelijkheden moeten worden 
aangegrepen. 

Vooralsnog lijken ons echter bij 
vele pensioenfondsen meer mogelijk-
heden te zijn dan tot nu toe aange-
sproken werden. In dat verband 
hebben wij met belangstelling kennis 
genomen van het artikel 'Pensioenbe-
langen' in de NRC van 28 juni j l . Dit 
artikel benaderde de klachten van de 
pensioenfondsen niet alleen vanuit 
hun gezichtspunt, maar ook vanuit 
een macro-economische optiek. Men 
wijst ons inziens terecht op de 
enorme groei van vermogen, hetgeen 
in 1 962 nog rond de 25% van het 
bruto nationaal produkt was, maar 
thans ruim 60%, overeenkomend met 
ca. 240 mld. Die groei gaat nog 
door! 

Het jaarverslag 1984 van de 
PGGM, juist in het kader van dit 
wetsvoorstel grote belanghebbende, 
bewijst dat eens te meer. In het 
bedoelde NRC-artikel wordt dan ook 
een genuanceerd oordeel over de 
klachten gegeven, c.q. aangeraden. 
Premieverlagingen kunnen een 
bijdrage leveren aan de sanering van 
de overheidsfinanciën, aan het 
winstherstel van het bedrijfsleven en 
aan herstel van de koopkracht van de 
consument, zo wordt daaraan 
toegevoegd. 

Wij onderschrijven deze stellingna-
me evenals de daarop volgende 
toevoeging dat willekeur uit den boze 
is, maar dat heeft de minister al in 
ons voorlopig verslag kunnen lezen. 
Deze laatste opmerking slaat echter 
meer op het ABP en dus op Binnen-
landse Zaken, een terrein dat nu niet 
aan de orde is. De daaraan vooraf-
gaande opmerkingen passen echter 
zeer wel in dit debat en regarderen 
zeker ook de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Aange-
zien hij ongetwijfeld kennis heeft 
genomen van genoemd artikel, 
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zouden wij een reactie zijnerzijds 
zeer op prijs stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! De rende-
menten van de pensioenfondsen, de 
lage inflatie en de lage rekenrente 
doen vermoeden dat de in dit 
wetsvoorstel verduidelijkte mogelijk-
heid om de pensioenpremie bij de 
kostenmatiging te betrekken, geen 
onverantwoorde consequenties zal 
hebben. Rest mij nog in te gaan op 
een complicatie die wij menen te 
zien. Wanneer wij goed zijn ingelicht, 
zijn er ook vrijwillig bij het PGGM 
aangesloten ledengroepen. 

Deze groep of groepjes zouden 
leden betreffen welke tot nu toe niet 
tot de trendvolgers behoren. Wanneer 
men nu in hun specifieke arbeidsvoor-
waarden reeds matigingsovereen-
komsten heeft gesloten, lijken zij een 
dubbele bijdrage te leveren. Mijn 
vraag aan de minister is dan ook: 
Heeft hij hier rekening mee gehouden 
en ziet hij mogelijkheden om deze 
eventuele onbillijkheid te voorkomen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen 
ermee instemmen dat de overheid 
als betaler ook de omvang van de 
lasten bepaalt, rekening houdend 
met wat zij voor haar eigen werkne-
mers, de ambtenaren, doet. Dat zij 
daarbij zoveel mogelijk keuzevrijheid 
geeft aan partijen om binnen een 
gegeven lastenbudget zelf te bepalen 
hoe men de beperkte ruimte verdeelt, 
juichen wij toe. Daartoe zal in de 
gegeven omstandigheden zeker in 
een aantal gevallen ook de in de 
pensioenpremie aanwezige ruimte 
benut kunnen worden en dat verdient 
dan de voorkeur boven directe 
koopkrachtoffers van de werkenden. 
Wij steunen dit wetsvoorstel dan ook 
en gaan ervan uit, dat wij voor de 
laatste maal over de TWACS hebben 
gesproken, aangezien de WACS al 
onderweg is! 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in de eerste plaats 
in u graag de Kamer danken voor de 
medewerking om dit wetsontwerp te 
behandelen op een zodanig uur van 
de dag dat ik mijn andere verplichtin-
gen ook nog kan nakomen. 

De heer Oskamp vindt dat ik een 
opgelegde interpretatie heb gegeven. 
De juistheid daarvan wil hij echter 
niet betwisten. Mijn interpretatie die 
luidt dat de pensioenpremie onder-
deel uitmaakt van de arbeidsvoor-
waarden (dus de arbeidskosten) 
wordt in de jurisprudentie onder-
steund. De heer Franssen sprak over 

alle op geld waardeerbare arbeids-
voorwaarden. De heer Heijmans 
heeft een onderbouwing van deze 
uitspraak geleverd via het boek van 
de adviescommissie voor de perso-
neelsfondsen 'Pensioenkosten zijn 
arbeidskosten'. 

De heer Oskamp merkte op dat de 
zwartepiet bij de besturen van de 
pensioenfondsen wordt gelegd in 
verband met de bezuinigingen. De 
heer Franssen daarentegen vindt dat 
met deze verduidelijking de besturen 
van pensioenfondsen de vrijheid 
wordt gegeven om al dan niet door 
een verlaging van de werkgeverspre-
mie uitvoering te geven aan de 
bezuinigingsmaatregel. 

Indien men deze maatregel niet 
uitvoert, laat men wellicht andere 
wegen open. Bij uitvoering van de 
maatregel dient men dit verantwoord 
te achten op grond van de positie 
van het pensioenfonds. Indien men 
zulks niet verantwoord acht, dient 
compensatie te worden gezocht in 
een corresponderende verhoging van 
de werknemerspremie. Wat de één 
vrijheid noemt, noemt de ander 
zwartepiet. Het politieke standpunt 
van de spreker bepaalt welk begrip 
hij wenst te gebruiken. 

De volledige verantwoordelijkheid 
blijft bij de besturen van de pensioen-
fondsen. De heren Heijmans en 
Franssen hebben hierover opmerkin-
gen gemaakt, maar deze zijn blijkbaar 
tot de heer Oskamp onvoldoende 
doorgedrongen. De besturen van de 
pensioenfondsen moeten bepalen of 
de positie van hun fonds een 
verlaging van de werkgeverspremie 
mogelijk maakt en of zij dat al dan 
niet moeten compenseren door een 
verhoging van de werknemerspremie. 
Als de besturen vinden dat het, gelet 
op de positie van de fondsen, niet 
verantwoord is tot een verlaging van 
de werkgeverspremie over te gaan, 
dan zullen de betrokken organisaties 
op een ander terrein compensatie 
moeten vinden bij andere op geld 
waardeerbare arbeidsvoorwaarden. 

Het gaat erom dat men naar 
analogie van de maatregelen die voor 
ambtenaren worden genomen, tot 
ombuigingen komt op het terrein van 
de gepremieerde en gesubsidieerde 
sector. Dit is door de heren Franssen 
en Heijmans uitdrukkelijk gesteld. Er 
is voor de staat geen enkele reden 
om de financiële positie van de 
pensioenfondsen te beoordelen. Er is 
ook geen enkele reden de staat te 
laten opdraaien voor stroppen die 
geleden zouden worden door de 
pensioenfondsen. Integendeel, de 

Verzekeringskamer dient volgens de 
wet toezicht te houden. Dat is ruim 
voldoende. 

De heer Franssen heeft opgemerkt 
dat de positie van de fonsen wel 
zodanig is dat dit in het algemeen 
wel verantwoord is. Hij heeft verwezen 
naar een artikel in het NRC Handels-
blad van 27 juni, waarin fantastische 
bedragen met betrekking tot de 
vermogenspositie van de fonsdsen 
worden genoemd. Het is niet mijn 
taak de vermogenspositie van de 
fondsen te beoordelen. Dat is de taak 
van de Verzekeringskamer. Ik kan 
niet de reactie geven waarom de 
heer Franssen heeft gevraagd. Ik heb 
mijn eigen ideeën hierover, maar die 
zal ik in deze Kamer niet tot uitdrukking 
brengen. 

De heer Heijmans is ingegaan op 
de kwestie van de interpretatie in het 
normale spraakgebruik. Hij merkte op 
dat artikel 4, lid 2, achteraf bezien 
onvoldoende is geredigeerd. Achteraf 
praten is altijd gemakkelijk, maar ik 
ben het wel met hem eens. Als wij 
voorzien zouden hebben dat deze 
discussie zou ontstaan, dan hadden 
wij in artikel 4, lid 2, tot uitdrukking 
gebracht wat de bedoeling is, 
namelijk dat alle op geld waardeerbare 
arbeidsvoorwaarden volgens de 
geest en strekking van de wet daarbij 
betrokken moeten worden. 

De heer Oskamp heeft geïnfor-
meerd naar de brief van de Verzerze-
keringskamer. Ik wil graag met de Ver-
zekeringskamer in overleg treden over 
de vraag of men ermee akkoord kan 
gaan dat de brief aan de Kamer 
wordt overgelegd. In dat geval wil ik 
daarop ook graag een reactie geven. 

Er is gevraagd welke groepen bij 
de onderhavige maatregel betrokken 
zijn. De heer Franssen heeft in dit 
verband gewezen op de vrijwillig 
aangeslotenen bij het PGGM, die 
niet-trendvolger zijn. Daarover kan 
duidelijkheid bestaan. De besturen 
van de pensioenfondsen hebben in 
dezen een vrijheid. Ik doel hierbij op 
de wijze waarop de maatregel wordt 
uitgevoerd. Er wordt per sector een 
te besparen bedrag vastgesteld. Tot 
een sector rekenen wij al die instel-
lingen die werkzaam zijn op een 
terrein dat onder een bepaald 
pensioenfonds valt. Dat bedrag 
wordt omgerekend in een percentage 
van de salarissen. 

Werkgevers en werknemers 
kunnen de salarisverlaging die daarin 
ligt opgesloten en die daarim wordt 
gesuggereerd echter voorkomen 
door een daarmee corresponderende 
verlaging van de werkgeverspremie 
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in de pensioenfondsen. Dat betekent 
het volgende. Als bij een pensioen-
fonds mensen zijn aangesloten die 
niet behoren tot de trendvolgers, zal 
voor die groep geen besparingsbe-
drag worden vastgesteld. Er is dan 
ook geen enkele reden om dat om te 
rekenen, hetzij in een verlaging van 
de werkgeverspremie, hetzij in een 
verlaging van het salaris. 

De heer Franssen (CDA): Ik denk 
niet dat het zo eenvoudig is. De 
mensen zijn namelijk aangesloten bij 
het PGGM. Als in dat verband een 
algemene premiemaatregel wordt 
genomen, geldt die ook voor die 
mensen. Het lijkt mij dat er geen 
onderscheid kan worden gemaakt in 
het ledenbestand. De arbeidsvoor-
waarden liggen echter op een heel 
ander vlak. Ik raad de minister dan 
ook aan, nog eens in die kwestie te 
duiken. De gevallen waarop ik doel, 
bestaan namelijk. 

Minister De Koning: Ik wil graag 
daarnaar kijken. Volgens mij kan er 
inderdaad een technisch probleem 
ontstaan bij het PGGM inzake een 
uniforme behandeling van alle 
aangeslotenen. Dat technische 
probleem moet evenwel zijn op te 
lossen, als de goede wil daartoe 
althans aanwezig is. Ik twijfel er geen 
moment aan dat die wil er is. 

Het is dus uitdrukkelijk niet de 
bedoeling om regels te stellen met 
betrekking tot het beheer van 
particuliere pensioenfondsen; die 
regels zijn er in voldoende mate. 

De premieverlaging is belangrijk 
met het oog op het financieringste-
kort, alsook met het oog op het 
gehele saneringsproces van de 
economie en het handhaven van de 
koopkracht van de werknemers. 

Tot slot wil ik nog met nadruk 
zeggen dat ik de opvatting deel van 
de verschillende woordvoerders, dat 
de Wet arbeidsvoorwaarden gepre-
mieerde en gesubsidieerde sector, 
de zogeheten structurele wetgeving, 
snel afgehandeld moet worden. 
Daarvoor zal ik mij ook zeer inspannen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de PSP, 
D'66, de CPN en de PPR wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
voorstel te hebben gestemd. 

De vergadering wordt van 12.50 uur 
tot 13.50 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijz iging van artikel 240 van het 
W e t b o e k van Strafrecht en van 
enige andere bepalingen (15836) . 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ook deze keer ben ik 
de Kamer bijzonder erkentelijk voor 
de wijze waarop zij het wetsvoorstel 
tegemoet is getreden, en voor de 
wijze waarop zij haar nadere beschou-
wingen heeft gehouden over het 
wetsontwerp en de daarover bij de 
voorafgaande behandeling ingeno-
men standpunten, zowel door de 
Tweede Kamer als van mijn kant. 

De heer Van Veldhuizen heeft 
terecht gewezen op het feit dat wij 
bij een onderwerp als dit misschien 
nog wel meer dan bij andere onder-
werpen die in het strafrecht zijn 
gesanctioneerd, te maken hebben met 
zich wijzigende opvattingen. Hij heeft 
daarbij gesproken over het moeilijk te 
definiëren begrip 'aanstotelijk voor 
de eerbaarheid'. Ik moet hem 
toegeven dat wij juist bij het begrip 
'eerbaarheid' te maken hebben met 
zich bij voortduring wijzigende 
opvattingen. 

Ik heb ter voorbereiding van het 
debat in deze Kamer nog eens 
nagegaan wat het Woordenboek der 
Nederlandse Taal omtrent het begrip 
'eerbaarheid' - dat zou volgens zeer 
velen erg onduidelijk zijn - heeft op 
te merken. Ik heb dat gedaan, nadat 
ik eerst een eenvoudig handwoorden-
boek van Kramer's - toch ook al 
'groot woordenboek' genaamd - heb 
geraadpleegd. In dit woordenboek 
wordt het begrip 'eerbaarheid' 
gedefinieerd, nadat eerst is gesproken 
over 'eerbaar'. Het laatste betekent: 
kuis. Bij 'eerbaarheid' staat: vrouwe-
lijk. Daar blijft het bij! Dat slaat op 
het geslacht van het woord. 

Het Woordenboek der Nederlandse 
Taal gaat echter verder. Het geeft 
eerst een viertal betekenissen van 
het woord, waarbij direct al wordt 
aangetekend dat zij verouderd zijn. 
Pas bij de vijfde betekenis komen wij 
op het begrip dat wij vandaag de dag 
kennen. De voorbeelden die ter 
illustratie van het begrip volgen, zijn 
ontleend aan Vondel, Robert Fruin en 
latere schrijvers. Wij zien dus dat het 
een oud Nederlands begrip is, met 
een wisselende waarde en, naar ik 
vandaag opnieuw heb mogen 
ondervinden, met een sterk wisselen-
de waardering. Toch is wel duidelijk 

dat het te maken heeft - zo wordt het 
ook gedefinieerd - met een fatsoens-
norm en een kuisheidsbegrip. Daarbij 
is heel duidelijk dat wij te maken 
hebben met een begrip dat sterk 
wordt beïnvloed door de opvatting 
die men heeft over zedelijkheid en 
seksualiteit. 

Om nu een sprong te maken van 
de heer Van Veldhuizen naar mevrouw 
Van Leeuwen: omdat het te maken 
heeft met seksualiteit is het voorstel 
van wet niet gerubriceerd onder het 
begrip misdrijven tegen de openbare 
orde, maar onder de Titel misdrijven 
tegen de zeden, aangezien het 
seksuele karakter sterk overheersend 
is. Zoals bij voorbeeld ook verkrach-
ting niet is gerubriceerd onder de 
gewone geweldsmisdrijven maar 
onder de seksuele misdrijven. 

Zoals gezegd: wij hebben te maken 
met zich wijzigende opvattingen. Dat 
heeft vooral - ik heb het ook in de 
Tweede Kamer gezegd en het is ook 
hier door veel woordvoerders 
aangestipt - te maken met het feit 
dat de opvattingen zich in de jaren 
zestig hebben gewijzigd, niet alleen 
bij het publiek, niet alleen bij de 
spraakmakende gemeente maar ook 
in de arresten van de Hoge Raad. De 
heer Burkens heeft de twee arresten 
genoemd en op een duidelijke manier 
besproken, die hebben veroorzaakt 
dat het noodzakelijk was om te 
komen tot een andere vorm van 
wetgeving op dit stuk dan de 
wetgeving die er ter zake was, 
aangezien, zowel door de opvatting 
van de Hoge Raad, tot uiting gekomen 
in het arrest over de filmvertoning 
van Deep throat, alsook de definitie 
die de Hoge Raad heeft gegeven van 
het begrip eerbaarheid in het 
Chick-arrest, de handhaafbaarheid 
van de bestaande bepaling vrijwel 
onmogelijk werd. 

Ik zeg 'vrijwel onmogelijk' omdat 
het zelfs met die bepalingen - zo is 
ook gebleken - niet meer mogelijk 
was om tegen kinderpornografie op te 
treden, omdat ook daarbij de vraag 
speelde - die beslissend is voor de 
vraag of er sprake is van strafbaar 
optreden - of men zijns ondanks 
wordt geconfronteerd met deze 
vormen van pornografie. Vandaar ook 
dat in het wetsvoorstel zoals dat 
oorspronkelijk is ingediend heel 
duidelijk de lijn is gekozen van de 
onverhoedse confrontatie en van het 
confronteren van personen jonger dan 
1 6 jaar met pornografie. De strafbaar-
heid is heel duidelijk aan die onver-
hoedse confrontatie verbonden. 
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De heer Van Veldhuizen heeft nog 
een lans gebroken voor de gedachte 
dat men toch een ieder zo vrij mogelijk 
moet laten om zelf te kiezen wat hij of 
zij wil zien en waarvan hij of zij wil 
kennis nemen. Hij heeft daarbij 
gezegd, dat openlijke tentoonstelling 
toch ook moet kunnen. Hij vraagt zich 
af waarom wel een uitzondering wordt 
voorgesteld op dit terrein en waarom 
geen uitzondering wordt gemaakt op 
tal van andere gebieden waar men 
ook aanstoot kan nemen aan bepaalde 
uitingen. Hij heeft gezegd: wij moeten 
allemaal leren leven met onze eigen 
aanstoot. Ik vond het wel aardig dat 
hij dat zei. Omdat het echter vaak 
moeilijk is bij het lezen van teksten de 
intonatie en de daarbij bedoelde ironie 
of humor terug te vinden, wil ik voor 
alle duidelijkheid zeggen dat dit 
wetsvoorstel probeert duidelijk te 
maken dat wij niet behoeven te leven 
met aanstoot die een ander veroor-
zaakt. Het gaat ons niet om de eigen 
aanstoot maar om de aanstoot die een 
ander onverhoeds veroorzaakt. Ik ben 
het echter met de heer Van Veldhuizen 
eens ten aanzien van het beperkte 
terrein van de pornografische afbeel-
ding. 

Algemeen heeft men zijn instenv 
ming betuigd met het feit - dat heeft 
mij bijzonder verheugd - dat het 
wetsontwerp jeugdigen op tweeërlei 
wijze probeert te beschermen. 
Enerzijds probeert het wetsontwerp 
jeugdigen te beschermen tegen de 
aanbieding van pornografische 
afbeeldingen en voorwerpen en 
anderzijds probeert het - daartoe 
dient de laatste nota van wijziging -
de jeugdigen te beschermen tegen 
exploitatie ten behoeve van porno-
grafische produkties. Daarbij doet zich 
dan inderdaad de mogelijkheid voor 
- hierop is door verschillenden 
gewezen - dat wij te maken hebben 
met een afbeelding die niet weergeeft 
wat er werkelijk is gebeurd. 

Het is zeer wel mogelijk dat ook 
hierbij sprake is van enscenering. 
Door die enscenering kan het erop 
lijken dat een jongere betrokken is bij 
de totstandkoming van de pornogra-
fische afbeelding, terwijl dit in 
werkelijkheid niet het geval behoeft 
te zijn. Als voorsteller van deze 
wettekst heb ik overwogen, sommige 
gevallen maar op de koop toe te 
nemen. Daarbij denk ik dan aan 
gevallen waarbij er in werkelijkheid 
geen sprake is van een zedenmisdrijf 
met een jeugdige. 

Het kan zijn dat men het nodig 
vindt een afbeelding te maken als 

ware een dergelijk misdrijf wel 
geschied. Dat een dergelijke afbeel-
ding toch onder de verbodsbepaling 
valt, neem ik graag op de koop toe. Ik 
herhaal mijn woorden op dit punt dus 
nog eens. Ik geloof overigens dat in 
deze Kamer hierover geen enkel 
verschil van opvatting bestaat. Ook 
de leden van deze Kamer zijn van 
mening dat dergelijke gevallen op de 
koop toe genomen moeten worden. 

Anders is het - daarover is zeker 
discussie mogelijk - met afbeeldingen 
van geweld tegen vrouwen. Het is 
mogelijk dat dat geweld zich daadwer-
kelijk heeft voorgedaan. Het kan dus 
zijn dat wij dan te maken hebben met 
gepleegde misdrijven. Die misdrijven 
zijn dan door middel van foto of film 
vastgelegd. Wij hebben dan te 
maken met een zedenmisdrijf dat als 
zodanig strafbaar is. Ook volgens de 
opvatting van de procureurs-generaal 
zou dan vervolging mogelijk moeten 
zijn indien het alleen maar gaat om 
het verveelvoudigen van de afbeelding 
of het in voorraad hebben van de 
afbeelding. 

Een dergelijke zaak zou namelijk 
onder de begunstigingsdelicten 
kunnen vallen. Jurisprudentie 
hierover hebben wij nog niet in 
overtuigende mate. Er is nu één 
voorbeeld: de uitspraak van de 
rechtbank van Amsterdam inzake 
kinderpornografie. Daarbij is - ik mag 
niet zeggen 'avant la lettre', want dat 
kan niet in het strafrecht - kinderpor-
nografie dank zij deze begunstigings-
theorie op dit ogenblik toch al een 
strafbaar feit bevonden. 

Ik zei reeds, dat zich ook in dezen 
een verschil voordoet. Bij geweldspor-
nografie waarbij meerderjarigen 
betrokken zijn, doet zich het risico 
voor dat het om een enscenering 
gaat. Ten aanzien daarvan is de 
keuze niet gevallen ten gunste van 
het strafbaar stellen van de afbeelding 
als zodanig. Er is wel gezegd: de 
feiten op zichzelf zijn strafbaar en het 
ensceneren ervan niet. Daarbij heb ik 
niet op de koop toe willen nemen dat 
de enscenering onder de strafbaar-
heid zou vallen. 

Ik begrijp dat mevrouw Leyten zich 
afvraagt of dat ook niet had gekund. 
Waarschijnlijk was het mogelijk 
geweest ten aanzien daarvan ook een 
omschrijving te vinden. Ik wil wel 
erkennen, dat ik er op een zeker 
moment mee bezig ben geweest om 
een dergelijke omschrijving te 
redigeren. Daarbij bleek dat dit toch 
buitengewoon moeilijk was. Naar 
mijn smaak komt men dan ook op 
een vlak waarbij het buitengewoon 

moeilijk is schijn en werkelijkheid van 
elkaar te onderscheiden. 

De afweging tussen de eigen keus 
van wat mensen willen zien, de eigen 
keus van wat gedrukt mag worden, 
en de taak van de overheid om daar 
een verbod op te leggen, wordt 
daardoor buitengewoon moeilijk. Ik 
heb ten slotte verkozen die bepaling 
niet voor te stellen. Ik kan mij 
voorstellen dat daarover op een zeker 
moment in meerderheid anders 
wordt gedacht. Op dit ogenblik heb 
ik overigens de stellige indruk dat het 
nu voorgestelde systeem op een 
duidelijke meerderheid in de Staten-
Generaal kan rekenen, terwijl dit niet 
het geval zou zijn wanneer wij verder 
waren gegaan. 

Ook hierbij moet echter gekeken 
worden naar de mogelijkheden van 
de handhaafbaarheid. De heer Abma 
heeft vanochtend nog eens naar 
voren gebracht dat in mijn verdediging 
van het wetsontwerp in de Tweede 
Kamer heeft doorgeklonken dat de 
slinger in de jaren '60 wellicht wat te 
ver is doorgeslagen. Vandaar dat ik 
- omdat ik over het woord liberaal als 
zodanig nooit iets kwaads kan 
horen - heb gezegd dat er ook geen 
sprake meer was van liberalisering, 
maar dat de grenzen die liberalisering 
scheiden van losbandigheid, op een 
zeker moment misschien zijn 
overschreden. Ik kan mij voorstellen 
dat men dit vond doorklinken in mijn 
woorden. Ik ben ook van mening dat 
met dit wetsontwerp getracht wordt 
om weer duidelijkheid te scheppen in 
een situatie die onduidelijk en in elk 
geval niet meer handhaafbaar was 
gebleken opgrond van de jurispruden-
tie die zich had ontwikkeld. 

Onder andere mevrouw Leyten en 
de heer De Gaay Fortman hebben 
vragen gesteld over de handhaafbaar-
heid van dit voorstel. Ook de heer 
Burkens heeft hierover gesproken. Hij 
heeft ervoor gewaarschuwd dat het 
niet aangaat, zeker niet in het 
strafrecht, om bepalingen met 
slechts symboolwaarde te scheppen. 
Wat de handhaafbaarheid betreft, 
heb ik de opvatting dat het voorstel 
zeer wel uitvoerbaar is. Ik wil daar 
nog even bij stilstaan. 

Ten aanzien van het onderwerp van 
de kinderpornografie gaat het om 
uiterlijke kenmerken van het porno-
grafisch materiaal die in het algemeen 
- er zullen altijd grensgevallen zijn -
voldoende duidelijkheid geven aan 
het openbaar ministerie en de 
rechter om te bepalen of het porno-
grafische materiaal onder de definitie 
valt, ja of neen, en om op grond 
daarvan tot een mening te komen. 
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De heer Burkens (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de bewindsman 
voor de zekerheid een vraag stellen. 
Valt een tekening ook onder de 
delictsomschrijving? 

Minister Korthals Altes: Volgens de 
delictsomschrijving in de wet valt de 
tekening daar onder, omdat er 
ernstig rekening mee moet worden 
gehouden dat de tekening niet uit het 
blote hoofd is gemaakt. Ik neem op 
de koop toe dat het blote tot het 
hoofd is beperkt. 

Ten aanzien van de hoofdbepaling 
met betrekking tot het onverhoeds 
confronteren met pornografische 
afbeeldingen en voorwerpen is mij 
medegedeeld - ik vind dit op zichzelf 
een opmerkelijk verschijnsel, omdat 
dit misschien aangeeft dat er in 
bepaalde kringen meer respect is 
voor de wetgever dan deze zelf 
denkt - dat al sinds het aannemen 
van dit wetsontwerp in de Tweede 
Kamer een duidelijk terugtreden is te 
bespeuren in de brutaliteit waarmee 
pornografisch materiaal tentoonge-
steld wordt. 

Dit is mij verteld door degenen die 
door hun beroepsuitoefening 
regelmatig zijn genoopt om de 
wandelingen die de heer De Gaay 
Fortman ons vanochtend heeft 
omschreven, af te leggen tussen het 
departement van Justitie en het 
Binnenhof. Aan de andere kant 
maakt die ene zwaluw nog geen 
zomer. Het is duidelijk dat het 
openbaar ministerie een duidelijk 
vervolgingsbeleid in dit opzicht zal 
moeten uitstippelen. Wij hebben 
namelijk lang op deze wijziging in de 
wetgeving gewacht. 

Tegelijkertijd is het duidelijk dat, 
op het ogenblik dat de wetgever tot 
zo'n wijziging besluit, het ons ernst 
moet zijn met de handhaving 
daarvan. Dat leren alle beschouwin-
gen die in verband met het criminali-
teitsplan zijn gehouden. Ook verwijs 
ik in dit opzicht naar Geelhoed 
wanneer hij spreekt over de deregu-
lering en naar Roethof wanneer hij 
spreekt over de bestrijding van de 
kleine criminaliteit. Niets is slechter 
dan het laten voortbestaan van een 
regel die niet wordt gehandhaafd. Ik 
heb dit de heer Burkens in ander 
verband ook wel eens horen zeggen. 

Er moet dus op dit punt een 
duidelijk vervolgingsbeleid worden 
uitgestippeld. Ik zeg dit mevrouw 
Leyten ook toe. Zij heeft gevraagd of 
het strafrecht in bepaalde streken 
van Nederland anders is dan in 
andere delen. Dat is zeker niet het 

geval. Het strafrecht is in het gehele 
land gelijk, maar de toepassing 
daarvan, in de zin van het ter plaatse 
geldende vervolgingsbeleid, moet 
zijn afgestemd op een aantal 
plaatselijke factoren en ter plaatse te 
stellen prioriteiten. 

Vraagt het openbaar ministerie in 
Amsterdam extra voorrang voor het 
bestrijden van de drugshandel, dan 
kan het zijn dat in bepaalde wijken 
- ik denk daarbij aan de door de heer 
Abma naar voren gebrachte Wallet-
jes - geen hoge prioriteit wordt 
gegeven aan het vervolgen van het 
uitstallen van pornografisch materiaal. 
Dat heeft niets te maken met een 
ander strafrecht dat daar van 
toepassing zou zijn. 

Het heeft wel te maken met het 
door een gedeconcentreerd orgaan 
als het openbaar ministerie in overleg 
met het bestuur en in aanmerking 
nemende de beschikbare politiecapa-
citeit vast te stellen vervolgingsbeleid 
ter zake van het bepalen van de 
prioriteiten. Het mag niet zo zijn dat 
een dergelijk feit in het geheel niet 
wordt vervolgd. Men zal wel telkens 
moeten afwegen welke prioriteiten 
kunnen worden gegeven. Ik stel mij 
daarbij persoonlijk voor dat er ten 
aanzien van de gestrengheid van het 
vervolgingsbeleid andere regels 
kunnen gelden in woonwijken of 
rondom scholen dan wanneer wij het 
hebben over een uitgesproken 
zeemansbuurt, gesteld dat die er nog 
is. In die zin zou men mijn betoog in 
de Tweede Kamer over het feit dat 
niet overal dezelfde jurisprudentie 
zich ontwikkelt, moeten beschouwen. 
Ik bedoel niet zozeer het eigenlijke 
begrip 'jurisprudentie' in de zin van 
door de rechter gesproken recht. Ik 
bedoel wel dat het handhavingskli-
maat niet in alle streken van het land 
hetzelfde zal zijn. 

De heer De Gaay Fortman heeft 
nog mijn standpunt gevraagd over 
een artikel in Intermediair van 9 
november 1984. Dat artikel is 
gebaseerd op de gedachte dat 
pornografie en in het bijzonder de 
geweldspornografie schadelijk is en 
daarom strafbaar zou moeten blijven. 
In het artikel wordt gewezen op 
onderzoek van Donnerstein in de 
Verenigde Staten van Amerika en 
anderen. De schadelijkheid van 
pornografie is naar mijn indruk niet 
wetenschappelijk bewezen. Het 
onderzoek berust op laboratoriumex-
perimenten die geen afdoende 
bewijs leveren van de schadelijkheid 
van pornografie. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Acht de minister het mogelijk dat er 
ooit zo iets als de schadelijkheid van 
pornografie zou worden bewezen? 
De formulering is haast natuurweten-
schappelijk. Is er niet altijd sprake 
van een normatieve kant van het 
onderzoek? 

Minister Korthals Altes: Zeker, ik 
denk ook niet dat je kunt spreken 
over een bewijs in de natuurweten-
schappelijke zin van het woord, maar 
wel van een zodanige mate van 
aannemelijkheid dat wij van iets 
mogen uitgaan. Ik moet eerlijk 
zeggen dat dan mijn wijsheid 
ophoudt, omdat ik geen antwoord 
durf te geven op de vraag of een 
zodanige mate van aannemelijkheid 
wel of niet aantoonbaar is. Ik zeg 
daarop niet ja en niet nee. Mijn 
antwoord was dat in het bewuste 
artikel, naar mijn smaak, die aanne-
melijkheid niet voldoende duidelijk is 
gemaakt. Op de vraag of het mogelijk 
is voor anderen of in andere tijden 
moet ik het antwoord schuldig 
blijven. 

Ik heb al gesproken over het 
vervolgingsbeleid. Daarmee meen ik 
ook de vragen van de heer De Gaay 
Fortman daaromtrent te hebben 
beantwoord. Er mag geen sprake zijn 
van wetgeving die slechts symboli-
sche waarde heeft. Met de handhaving 
van wat nu in de Kamer aanhangig is 
moeten wij wel degelijk ernst maken, 
indien de Kamer besluit dit wets-
ontwerp te aanvaarden. 

Mevrouw Leyten heeft gevraagd 
waarom in de bepaling tegen 
kinderpornografie de leeftijdsgrens 
op 1 6 jaar is gesteld en waarom niet 
een leeftijdsgrens van 18 jaar wordt 
voorgesteld. De grens van zestien 
jaar heeft in onze zedelijkheidswetge-
ving een zekere betekenis gekregen. 
Zij vormt een scheidslijn tussen wat 
nog geacht wordt jeugdig te zijn en 
wat niet jeugdig is. Ik gebruik niet het 
woord 'volwassen', want dat ligt naar 
mijn smaak nog enige gradaties 
verder. 

Het gaat om het definiëren van een 
groep die bijzondere bescherming 
nodig heeft, ook en vooral tegen 
zware zedendelicten die ten grondslag 
kunnen liggen aan de produktie van 
kinderpornografie. Die extra bescher-
ming heeft de wetgever tot nog toe 
altijd gegeven aan personen beneden 
de leeftijd van zestien jaar. Ik wijs in 
dit verband op artikel 247, de 
ontucht met jeugdigen. Ook in 
andere bepalingen, zoals in artikel 
245, wordt de grens van zestien jaar 
aangehouden. Ik zwijg dan nog maar 
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over de filmkeuring en over de 
andere bepalingen in dit wetsvoorstel. 

Het is natuurlijk niet uitgesloten 
dat door de grens van zestien jaar in 
feite alleen een bescherming van 
jeugdigen beneden de vijftien of de 
veertien wordt bereikt, maar dan zijn 
wij toch al een heel eind. Immers, het 
materiaal waarom het gaat betreft 
voor het overgrote deel kinderen 
waarvan wordt verondersteld dat zij 
twaalf jaar of nog jonger zijn. 

Mevrouw Leyten-de Wi jkerslooth 
de W e e r destevn (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn aarzeling werd 
niet veroorzaakt door het voorstel de 
leeftijd tot 1 6 jaar te beperken maar 
doordat in de tekst staat: kennelijk de 
leeftijd van 1 6 jaar nog niet hebben 
bereikt. Dat moet uit de afbeelding 
blijken, wil er van strafbaarheid 
sprake zijn. Mijn zorg is, dat daardoor 
feitelijk alleen kinderen onder de 1 2 
jaar door de wet worden beschermd. 
Dat is met het huidige Wetboek van 
Strafrecht niet het geval, want dat 
hanteert de leeftijd van 16 jaar. 
Vandaar dat ik mij even afvroeg, 
waarom die verlaging van 18 naar 1 6 
jaar was geïntroduceerd. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Het begrip 'kennelijk' 
moet gehanteerd worden, omdat we 
het openbaar ministerie moeten 
vrijwaren van het risico, dat moet 
worden bewezen, hoe oud het kind in 
kwestie is geweest. Zodra het kind 
achterhaalbaar is, kan bij wijze van 
spreken het delict ten gronde ten 
laste worden gelegd. Dat zou nog 
veel beter zijn. Het gaat erom, dat 
het de kennelijke bedoeling is 
geweest, een kind van beneden de 
16 af te beelden en dat het kind ook 
niet ouder is dan 16 jaar. 

Een andere betekenis heeft het 
begrip 'kennelijk' niet. Het gaat erom, 
het openbaar ministerie daarmee vrij 
te stellen van de verplichting, de 
leeftijd als zodanig nauwkeurig te 
bewijzen. In dat opzicht lijkt mij de 
grens van 16 jaar goed gekozen. Het 
openbaar ministerie kan naar mijn 
verwachting met deze wettekst 
voldoende de bescherming bieden 
die nodig is. 

Mevrouw Leyten heeft ook gespro-
ken over de strafbedreiging, die naar 
haar mening aan de lage kant is. Ik 
wijs erop, dat de groep die met dit 
artikel het meest in het oog springend 
wordt bedreigd, die van de kleinere 
handelaren in pornografie is, de ook 
door de heer De Gaay Fortman bij 
zijn wandeling beschreven groep.Daar 

ligt het materiaal in feite en dat is het 
aangrijpingspunt voor het openbaar 
ministerie. Voor deze winkeliers is 
een bedrag van f 10.000 als maximum 
een forse en naar ik stellig verwacht 
ook voldoende aderlating. In ernstige 
gevallen, wanneer wij op de producent 
stuiten, heeft de rechter de mogelijk-
heid een vrijheidsstraf op te leggen. 
Daarnaast is er nog de mogelijkheid 
van het ontnemen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel. 

Mevrouw Leyten heeft gesproken 
over artikel 137c en mij in herinnering 
gebracht, dat ik daarover een notitie 
zou hebben doen verschijnen, waarin 
ik zou hebben uiteengezet, welke 
mogelijkheden er wellicht zijn om 
door een uitbreiding van dit discrimi-
natie-artikel met betrekking tot de 
kunne te komen tot bescherming van 
vrouwen tegen pornografie en 
pornografische afbeeldingen. 

Ik moet erkennen, dat ik aan het 
schrijven van die notitie niet ben 
toegekomen. Ik wil ook mededelen, 
waarom dat niet het geval is. Er zijn 
twee factoren die daarbij een rol 
spelen. De ene is, dat ik de Tweede 
Kamer ook heb toegezegd na te 
gaan, of het nodig is de huidige 
bepaling van artikel 137c aan te 
scherpen in verband met de vraag, of 
ten aanzien van rassendiscriminatie 
dit artikel wel voldoende mogelijkhe-
den biedt voor het tegengaan van die 
rassendiscriminatie. De andere is, 
dat in de discussie tussen de 
bewindslieden over de vraag, wat we 
moeten doen met de gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen en de 
gelijke behandeling op grond van 
seksuele geaardheid en voorkeur, 
ook de vraag heeft gespeeld, of het 
strafrecht uitkomst kan bieden. Ik 
kan op het resultaat van die discussie 
nu niet vooruitlopen, maar het leek 
mij niet geschikt op het ogenblik dat 
de mogelijkheid van strafrechtelijke 
handhaving bij gelijke behandeling in 
de discussie een rol speelde, die 
notitie het licht te doen zien. Ik hoop 
dat het volgende wel tot de mogelijk-
heden behoort. Dat is de gedachte 
om een beschouwing over de 
mogelijke uitbreiding van artikel 
137c op te nemen als onderdeel van 
of als bijlage bij de toelichting op de 
begroting voor 1986, die op dit 
ogenblik wordt geconcipieerd. 

Mevrouw Leyten heeft gevraagd of 
via de bestaande bepalingen kan 
worden opgetreden tegen kinderpor-
nografie en noemde in dit verband de 
uitspraak van de rechtbank te 
Amsterdam. Ik heb die uitspraak al 
gereleveerd. Naar mijn persoonlijke 

mening moet een veroordeling op 
grond van artikel 240 mogelijk zijn. 
De uitspraak van de regering, de 
Tweede Kamer en naar ik hoop nu 
ook de Eerste Kamer inzake de 
strafbaarheid van kinderpornografie 
kan nu al effecten hebben in die zin, 
dat onder de vigeur van artikel 240, 
waaronder kinderpornografie 
nog valt, die handelingen 
strafbaar zijn. De weg die Amsterdam 
heeft gewezen, is de weg via de 
begunstiging. Kort daaraan vooraf-
gaand heeft de rechtbank te Rotter-
dam op grond van jurisprudentie van 
de Hoge Raad, zoals door de 
rechtbank te Rotterdam geïnterpre-
teerd, een mogelijkheid tot vervolging 
schipbreuk doen lijden. Vandaar, dat 
ik het nog altijd de beste oplossing 
vind om het huidige wetsvoorstel zo 
spoedig mogelijk in de wet te 
incorporeren. 

Mevrouw Leyten heeft gevraagd 
met betrekking tot artikel 240a in 
hoeverre aan de handhaafbaarheid 
van dergelijke bepalingen aandacht 
wordt besteed. Ik heb daarover al 
uitvoerig gesproken. Ik erken, dat de 
primaire verantwoordelijkheid ligt bij 
het openbaar ministerie om ervoor 
te zorgen dat daarover duidelijkheid 
is. 

Mevrouw Leyten heeft geïnfor-
meerd naar het onderzoek in Zweden 
en Denemarken. Prof. Soetenhorst 
van de Universiteit van Amsterdam 
stelt een onderzoek in naar recente 
ontwikkelingen op het gebied van de 
zedelijkheidswetgeving in Denemar-
ken, Zweden en Nederland. Met dit 
onderzoek beoogt men vooral te 
bestuderen hoe het wetgevingsproces 
tot stand komt, hoe het wordt 
beïnvloed door maatschappelijke 
stromingen en hoe het is verlopen. 
Het gaat dus om een beschrijving van 
gebeurtenissen De resultaten van het 
onderzoek kunnen zeker belangwek-
kend zijn. Op dit ogenblik is het 
onderzoek nog aan de gang. Zodra 
het gereed is, neem ik aan dat 
iedereen van de resultaten ervan kan 
kennis nemen. 

Mevrouw Leyten heeft twee 
opmerkingen gemaakt over de 
verhouding tussen grondrechten. De 
ene richtte zich, naar ik meen, niet 
rechtstreeks tot mij. Dat betrof een 
opmerking over de relatie tussen 
grondrechten, enerzijds gelijke 
behandeling - het non-discriminatie-
beginsel - en anderzijds de vrijheid 
van onderwijs. Ik neem aan dat zij het 
mij vergeeft wanneer ik zeg dat ik 
daarop nu in dit kader niet inga, hoe 
belangrijk ik dit onderwerp ook vind 
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en hoe belangrijk ik het ook vind dat 
daarover op niet al te lange termijn 
duidelijkheid wordt geschapen. 

Duidelijkheid denk ik nu wel te 
kunnen geven over haar opmerking in 
hoeverre het grondrecht van de 
bevordering van de volksgezondheid 
- een sociaal grondrecht - zou 
moeten prevaleren boven de vrijheid 
van drukpers. Ik meen - even los van 
de staatsrechtelijke redenering dat 
concrete, eerder geformuleerde 
grondrechten voorrang zouden 
moeten hebben boven later geformu-
leerde, minder concrete grondrech-
ten - dat op het moment, dat 
duidelijk bewijsbaar of aannemelijk 
zou zijn dat pornografie een aanslag 
is op de volksgezondheid, de plicht 
om te zorgen voor de volksgezondheid 
behoort te prevaleren boven het in 
dit opzicht handhaven van de 
drukpersvrijheid. 

Die situatie doet zich naar mijn 
overtuiging op dit ogenblik niet voor. 
Ik gaf al aan, dat wij op dit moment 
in het onzekere verkeren. Is er sprake 
van een gevaar voor de volksgezond-
heid, dan is er een reëel conflict. 
Afhankelijk van de schade, die wordt 
toegebracht, zal er moeten worden 
opgetreden. 

Mede naar aanleiding van wat de 
heer Burkens heeft gesteld, zou ik 
nog iets willen zeggen over de 
helingsconstructie. In de memorie 
van antwoord heb ik meegedeeld dat 
de vergadering van procureurs-gene-
raal mijn visie, dat vervolging op 
grond van de bestaande helingsarti-
kelen mogelijk is, deelt wanneer er 
sprake is van pornografie bij de 
totstandkoming waarvan een misdrijf 
is gepleegd. Niet alleen de heer 
Burkens maar ook mevrouw Leyten 
heeft bij die opvatting een vraagteken 
geplaatst. De stelling, dat deze 
constructie niet gehanteerd kan 
worden wanneer er sprake is van een 
in het buitenland gepleegd feit, kan ik 
niet onderschrijven. 

Ik geloof niet dat die beperking 
vereist is bij de interpretatie van 
begunstigingsdelicten. De tekst van 
de desbetreffende wetsbepalingen 
biedt immers voor deze stelling geen 
enkel aanknopingspunt en ook de 
rechter heeft, zo blijkt uit de bestaande 
jurisprudentie, op dit punt nimmer de 
behoefte gevoeld om te onderzoeken 
waar het onderliggende misdrijf werd 
gepleegd, laat staan de noodzaak van 
de zogenaamde dubbele strafbaar-
heid als voorwaarde gesteld. 

Natuurlijk moet er wèl sprake zijn 
van een misdrijf in de zin van de 

Nederlandse strafwet. Het voorbeeld 
van de heer Burkens overnemend, 
waarbij kennelijk sprake is van 
filmbeelden waarmee het verongeluk-
ken van mensen wordt vertoond, zou 
ik willen stellen dat er mijns inziens 
wèl sprake is van heling wanneer 
voor de totstandkoming van een film 
bijvoorbeeld doodslag of zelfs 
moord, inclusief de daarvoor vereiste 
opzet, werd gepleegd. Er is géén 
sprake van heling wanneer hef gaat 
om ongelukken. Ik heb de bewuste 
fi lm, die in het Amazonegebied werd 
opgenomen, niet gezien. 

Wanneer het zo is, dat daar 
ongelukken zijn voorgekomen, 
waarvan de regisseur zou kunnen 
zeggen, dat zij zijns ondanks zijn 
geschied, dan is er geen sprake van 
een ernstig strafbaar feit, wellicht 
wel van overtreding van bepaalde 
arbeidswetgeving. Wanneer het 
echter zo is - en ik begreep dat een 
ogenblik van de heer Burkens - dat 
men heel bewust deze dodelijke 
ongevallen heeft laten plaatsvinden 
en dat op de film heeft vastgelegd, 
zou ik er geen enkel been in zien om 
een ieder, die deze film wil zien, dit 
genoegen te ontnemen door deze 
film door het openbaar ministerie 
eens voor nader onderzoek in beslag 
te laten nemen. 

De heer Burkens (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gedoeld op 
situaties in de fi lm, waarbij de dood 
min of meer op de koop toe werd 
genomen. Zij werd uiteraard niet 
opzettelijk teweeggebracht, maar er 
werden situaties in het leven geroe-
pen, waarbij men de dood op de 
koop toenam. Mijn vraag aan de 
minister is of dit toelaatbaar is of dat 
dit onder de helingsconstructie valt? 

Minister Korthals Altes: Mijn 
persoonlijke opvatting is dat, 
wanneer u mij om een moreel 
oordeel vraagt, dit volgens de leer 
van de voorwaardelijke opzet niet 
toelaatbaar is en dat ik hier op zijn 
minst een gerechtelijk vooronderzoek 
gerechtvaardigd vind. 

De heer Burkens (VVD): Voorzitter! 
Ik heb er bovendien in scherts de 
volgende vraag aan toegevoegd, 
waarop de minister misschien ook 
een antwoord wil geven: hoe moet 
het dan zitten met de verkoop van 
koffie? Ook in koffie zitten natuurlijk 
hele onoirbare bonen, die ons 
hebben bereikt via een produktiepro-
ces, waarbij misschien ook wel 
doden zijn gevallen. Is dit dan ook 
schuld heling? 

Minister Korthals Altes: Dit blijkt 
mij geen zuivere koffie. 

De heer Burkens (VVD): Voorzitter! 
Rekken wij het helingsbegrip niet 
volkomen op op deze wijze? Gaan 
deze zaken niet volkomen los staan 
van het typische van helingsconstruc-
ties, waarbij het inderdaad gaat om 
begunstiging? 

Minister Korthals Altes: Aannemen 
de dat er plantages zijn waar de 
koffie op een zodanige wijze wordt 
geoogst en de werknemers op een 
zodanige wijze worden geëxploiteerd 
dat daarbij doden vallen en sprake is 
van voorwaardelijke opzet, zou je tot 
de conclusie kunnen komen die de 
heer Burkens trekt. Ik moet echter 
zeggen, dat dit voorbeeld mij 
volstrekt niet aanspreekt omdat ik 
niet geloof dat dit voorkomt in de 
landen waarvan wij deze produkten 
plegen te betrekken. Ik ken daarvan 
geen voorbeelden, maar ik moet 
zeggen dat ik het voorbeeld van de 
film evenmin ken. Ik vraag mij af of ik 
mij inmiddels niet heb laten verleiden 
tot iets wat ik altijd probeer te 
voorkomen, namelijk ingaan op 
volstrekt hypothetische vragen. 

De heer Burkens (VVD): Akkoord, 
maar als het nu eens realiteit zou 
zijn? 

Minister Korthals Altes: Nu weet ik 
zeker dat u een hypothetische vraag 
stelt. Ik hoop dat de Voorzitter mij 
toestaat dat ik hierop geen antwoord 
geef. 

De heer Abma heeft opnieuw bij de 
behandeling van dit onderwerp de 
kwestie van de naaktrecreatie aan de 
orde gesteld. Ik voel mij verplicht 
hierop te zeggen dat dit toch wel in 
zeer zijdelings verband staat met het 
wetsvoorstel dat wij nu bespreken. Ik 
wil erop wijzen dat hier eerder een 
taak voor de lokale overheid ligt. Ik 
heb de indruk dat er lokale overheden 
zijn die zich deze taak op het ogenblik 
ook aantrekken. Wij hebben in dit 
geval te maken met het handhaven 
van een algemene politieverordening 
waarover de rechter kan oordelen. Ik 
wil de opmerking die ik hierover in de 
Tweede Kamer heb gemaakt, 
herhalen, namelijk dat het beleid in 
dit opzicht niet in het gehele land 
hetzelfde is omdat de overtreding van 
zo'n verordening haar strafbaarheid 
niet aan het wetboek van strafrecht 
ontleent. 

Ik heb de vraag van mevrouw Van 
Leeuwen over de rangschikking van 
deze delictsomschrijvingen al 
beantwoord. Zij heeft verder gevraagd 
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waarom bij dit delict het seksuele 
aspect wel een rol speelt en waarom 
dit niet het geval is wanneer het om 
reclame gaat. Ik heb de indruk dat bij 
pornografie de handeling op het 
seksuele gericht is. Bij de reclame is 
echter de handeling op het verkopen 
van een bepaald produkt gericht. Dit 
kan gebeuren met middelen die 
weliswaar voor kritiek vatbaar zijn, 
maar die zijn niet het doel van de 
desbetreffende reclame-uiting. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft ook 
gesproken over het feit dat het bij 
gebruik van geweld, net als bij 
kinderpornografie, vaak moeilijk is 
om de grens te trekken en een 
onderscheid te maken tussen wat 
schijn is en wat werkelijkheid is. Ik 
heb daarvan gezegd dat wij bij 
kinderpornografie graag op de koop 
toe nemen dat ook die afbeeldingen 
strafbaar zijn die slechts op schijn 
berusten, omdat het hier gaat om de 
bescherming van jeugdigen. Bescher-
ming van jeugdigen en bescherming 
van degenen die niet van bepaalde 
uitingen zijn gediend, zijn de twee 
pijlers van het wetsontwerp en ik 
meen dat wij daarmee in dit laatste 
deel van de twintigste eeuw nog heel 
redelijk de wet moeten kunnen 
handhaven en datgene moeten 
beschermen waarvan de wetgever 
zich de bescherming dient aan te 
trekken. 

• 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Gaay Fortman heeft een vrij volledig 
overzicht gegeven van de mogelijkhe-
den die zich op een bepaald punt 
tussen het Centraal Station hier en 
het Binnenhof voordoen. Dat die 
mogelijkheden zo talrijk waren, was 
mij niet bekend, omdat ik op deze 
route althans nimmer van het rechte 
pad ben afgeweken. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): U 
liep zeker midden op de straat? 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): 
Neen, maar u had ook nog allerlei 
zijstraten bezocht en kon mij zo'n 
drie a vier zaken opnoemen waarvan 
ik helemaal niet op de hoogte was. 
Maar goed, het is een verrijking van 
mijn kennis. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor zijn antwoord. Ik weet 
niet hoe hij die uitspraak over ieders 
aanstoot bedoeld heeft, maar het lijkt 
mij toch goed om te zeggen dat, toen 
ik vanmorgen zei dat ieder maar 
moest leren leven met zijn eigen 

aanstoot, ik natuurlijk bedoelde de 
aanstoot die ieder neemt en niet de 
aanstoot die ieder eventueel geeft. 

Uit het geheel van mijn betoog 
moet toch duidelijk zijn geworden dat 
ik die laatste stelling niet graag tot 
de mijne zou willen maken. Ik denk 
dat de aanstoot die men neemt een 
goed richtsnoer is - dat was de 
hoofdlijn van mijn betoog van 
vanmorgen - die in dit wetsvoorstel 
eigenlijk te weinig is verwerkt. Ik ben 
namelijk toch een beetje bang dat wij 
een heksenjacht kunnen krijgen op 
zaken die een grote prioriteit toch 
niet waard zijn. 

Ik heb immers niet kunnen vaststel-
len dat er ontzaglijk veel situaties zijn 
waarin dit soort zaken dermate 
werkelijk worden opgedrongen aan 
mensen die dat niet willen ervaren 
dat dit ook maar op enige manier 
vervolgingswaardig of strafwaardig 
zou moeten zijn. Hiermee wil ik niet 
gezegd hebben dat dit artikel 
helemaal niet in de wet zou moeten 
staan. Ik kan mij situaties voorstellen 
waarin dat artikel wel degelijk nodig 
is, maar ik ben ze - maar dat ligt 
wellicht weer aan mijn onkunde -
niet tegengekomen en wij zouden 
met een terughoudend vervolgingsbe-
leid - de minister heeft al aangegeven 
dat er situaties te bedenken zijn 
waarin een dergelijk beleid op zijn 
plaats is - op dit punt zeker kunnen 
leven. 

Wij weten dan wel dat dit de vraag 
des te klemmender maakt waarom 
zaken in de wet moeten worden 
opgenomen waarmee terughoudend 
wordt omgegaan, omdat dit de 
eerbied voor de wet in het algemeen 
niet zal vergroten. Maar ook dat is 
dan een van de zaken waarmee wij 
trachten te leren leven! 

D 
De heer Burkens (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindsman 
voor zijn antwoord. Ik heb met grote 
waardering aangehoord dat hij 
benadrukt dat de handhaafbaarheid 
van de nieuwe bepalingen duidelijk 
aanwezig is en dat het geen symboli-
sche wetgeving betreft. Dit is juist: 
ons Wetboek van Strafrecht behoort 
geen symbolische wetgeving te 
bevatten. De bewindsman heeft dit 
nader toegelicht door te wijzen op 
het artikel over de kinderpornografie. 
Ook de schijn valt onder de verbods-
bepaling. Hij lichtte dat nader toe 
door erop te wijzen dat ook een 
tekening onder zo'n verbodsbepaling, 
omdat - zoals hij zei - deze wellicht 
ontleend aan de natuur tot stand is 

gekomen. Dit kan het geval zijn, maar 
dit hoeft niet. 

Een tekening die kinderpornografie 
inhoudt kan zeker wel aan fantasie 
zijn ontsproten, net zoals je bij 
voorbeeld een vliegend paard kunt 
tekenen, zonder dat je in werkelijkheid 
een vliegend paard bent tegengeko-
men. Door deze opzet wordt de 
handhaafbaarheid sterk vergemakke-
lijkt. De band met wat men de facto 
wil bestrijden, wordt echter vrijwel 
geheel doorgesneden. Wanneer men 
bepaalde handelingen van kinderen 
wil voorkomen, gaat men ver boven 
dat doel uit door elke illustratie - ook 
als die volstrekt aan de fantasie 
ontsproten is - te verbieden die een 
dergelijke handeling afbeeldt. 

Over het nieuwe artikel 240 heeft 
de minister gezegd dat er een 
duidelijk vervolgingsbeleid moet ' 
komen. Hij heeft daarbij aangegeven 
dat het vervolgingsbeleid plaatselijk 
kan verschillen. Hij heeft niet duidelijk 
gemaakt waarom het nieuwe artikel 
240 wel gehandhaafd kan worden, 
terwijl het volgens de minister zo 
bijzonder moeilijk was om het oude 
artikel te handhaven. Wat is er dan 
zo veranderd, dat het nieuwe artikel 
nu wel kan worden gehandhaafd en 
wij niet meer de problemen hebben 
die de Chick-jurisprudentie en de 
Deep-Throat-jurisprudentie hebben 
opgeworpen? 

Ik mocht reeds even met de 
minister van gedachten wisselen over 
de helingsconstructie. De minister 
verzekert ons dat er slechts een 
misdrijf behoeft te zijn volgens de 
Nederlandse wetgeving en dat er 
geen vereiste behoeft te zijn van 
dubbele strafbaarheid. Dat maakt de 
kwestie inderdaad gemakkelijker. 
Niettemin vind ik de constructie 
buitengewoon gekunsteld. 

Het typische helingsaspect 
ontbreekt volkomen. Het helingsdelict 
wordt op deze wijze gebezigd voor 
een situatie die bij de totstandkoming 
van het helingsartikel nooit is 
beoogd. Men zal zich dan bij elk 
produkt moeten indenken hoe het 
produktieproces heeft plaatsgevon-
den, zelfs als dat volkomen in den 
vreemde heeft plaatsgevonden. 
Hoezeer de toepassing ten aanzien 
van geweldspornografie een verrijking 
inhoudt, het lijkt mij voor de toepas-
sing van het Wetboek van Strafrecht 
niet aanbevelenswaardig. 

De minister heeft één van mijn 
vragen niet beantwoord. Ik zou het 
bijzonder op prijs stellen als hij dat 
wel wil doen. Het gaat hierbij om 
mijn beschouwingen over het aspect 
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van het postverdrag en het verbod 
tot verzending van 'objets obscènes 
et immoraux' met het oog op de 
toestemming die routinematig kan 
worden verleend tot opening van 
poststukken in het kader van de 
inklaring en de overige douane- en 
postformaliteiten. 

D 
Mevrouw Leyten-de Wi jkerslooth 
de Weerdesteyn (CDA): Voorzitter! 
Ook ik bedank de minister gaarne 
voor zijn antwoord. 

Het ziet ernaar uit dat deze 
wettelijke bepalingen worden 
aanvaard. De voornemens voor de 
handhaving van die bepalingen 
hebben mij goeddeels gerustgesteld. 
Met het oog op wat de minister 
hierover in de Tweede Kamer heeft 
gezegd, was ik niet helemaal 
overtuigd van die voornemens. Het 
justitiële apparaat zal prioriteiten 
moeten stellen vanwege de ook daar 
heersende capaciteitstekorten. Die 
prioriteiten verschillen lokaal noodza-
kelijkerwijs. Daarmee had ik geen 
problemen. 

De heer De Gaay Fortman heeft 
overigens prima uiteengezet waarmee 
ik wél problemen heb. Dat behoef ik 
dus weliswaar niet te herhalen, maar 
mijn probleem was dat wij een wat 
huichelachtige weg op zouden gaan 
door nieuwe misdrijven te omschrijven 
in het Wetboek van Strafrecht, en 
vervolgens die misdrijven zouden 
willen concentreren in reeksen van 
straten en soms wel wijken, waar die 
bepalingen uit het Wetboek van 
Strafrecht dan niet zouden gelden. 
Een van de motto's die gehanteerd 
leken te worden, was dan: je kunt 
toch een straatje om? 

We zijn het er nu over eens, dat de 
nieuwe bepalingen overal gelden, 
met dien verstande dat het openbaar 
ministerie, de politie en justitie niet 
overal evenveel tijd zullen hebben om 
aan deze zaken aandacht te besteden. 
Dit geldt helaas voor vele strafbepa-
lingen. 

Ik deel dan ook geenszins de 
opvatting van de heer Van Veldhuizen 
dat er een terughoudend vervolgings-
beleid moet worden gevoerd, omdat 
nieuw geformuleerde bepalingen dan 
ook niet mee in de wet hadden 
moeten worden opgenomen. Wij 
vinden dat zij wèl in de wet moeten 
verschijnen. Wij zijn dan ook tevreden 
dat zij in de wet staan. 

Ik heb kennis genomen van de 
reden waarom de toegezegde 
discriminatienotitie er nog niet is. Ik 
zal er nu niet op ingaan, omdat ik het 

op de wet gelijke behandeling 
broedende kabinet niet wil storen in 
dat karwei. Ik heb in ieder geval 
begrepen dat wij die notitie tegemoet 
kunnen zien bij de begroting voor 
Justitie. Wij zullen bij de behandeling 
van die begroting ongetwijfeld de 
gelegenheid hebben om daarop in te 
gaan. 

Een vraagje is niet beantwoord. 
Dat was, of artikel 240b dat over de 
kinderpornografie gaat niet direct kan 
worden ingevoerd, nadat de wet in 
het staatsblad is verschenen. 
Immers, dat artikel is niet strijdig met 
het Verdrag van Genève. Dit is 
mogelijkerwijs wel het geval met de 
overige artikelen. Met de invoering 
daarvan zou gewacht moeten worden 
tot één jaar na de opzegging van het 
Verdrag van Genève. 

Mijn fractie zal voor het wets-
ontwerp stemmen, omdat vaststaat 
dat de bestaande wettelijke bepalin-
gen niet of nauwelijks meer kunnen 
functioneren. Het openlijk ten toon 
stellen en het openbaar aanbieden 
op openbare plaatsen van porno-
grafie, moet strafbaar blij-
ven. Wij zijn bovendien van 
oordeel dat de geredigeerde bepalin-
gen over de kinderpornografie een 
verbetering betekenen. Wij hadden 
graag gehad dat er voor de geweld-
pornografie een bepaling was 
opgenomen analoog aan die voor de 
kinderpornografie. Maar dit is geen 
reden om tegen iets goeds te 
stemmen. Wij betreuren het wel dat 
hierover geen bepaling is opgenomen, 
maar dit kunnen wij met tegen 
stemmen niet verhelpen. 

D 
De heer Abma (SGP): Voorzitter! Ik 
bedank u voor het feit dat ik het 
woord krijg en ik bedank de minister 
nog veel meer voor de vele woorden 
die hij heeft gesproken ter beantwoor-
ding van wat van onze zijde in eerste 
termijn naar voren is gebracht. 

Het lijkt mij dat het niet veel zin 
heeft om door te gaan op de princi-
piële aspecten. Door de woorden, 
over en weer uitgesproken, is heel 
duidelijk wat de diverse inzichten 
zijn. Er is geen enkel verschil van 
mening over de beroemde verande-
ring sedert de jaren '60. Het gaat om 
de vraag, of elke verandering wel een 
verbetering is. Hierover bestaat ook 
een bekend gezegde. 

Ik heb het idee dat de minister 
toch wel tendeert naar de mening dat 
hij het niet zonder meer en per 
definitie een verbetering acht, 
aangezien hij in zijn beantwoording 
nog eens heeft gezegd dat hij niet 

uitsluit dat de slinger in de jaren zestig 
toch wat te ver is doorgeslagen. Ik 
heb al eerder gezegd dat het voor 
ons de zaak zeker wat acceptabeler 
zou maken, als hieraan de toezegging 
werd verbonden dat zeker de 
mogelijkheid zou worden gezocht om 
de zaak verder terug te dringen dan 
nu het geval is. 

Ik heb wel beseft dat het begrip 
'liberalisme' voor de minister een 
zeer eerbaar begrip is! Dat heb ik mij 
wel degelijk gerealiseerd tijdens de 
voorbereiding, en wel toen ik een 
vergelijking maakte tussen liberalise-
ring en revolutie. Ik zei dat het 
misschien een familietrekje is dat 
beide hun kinderen consumeren. 
Toen dacht ik: pas op, gebruik hier 
niet het woord 'liberalisme'. Dat heb 
ik dan ook opzettelijk vermeden. 
Misschien is het liberalisme de 
grootvader van dit kroost en nakroost. 
Laten we het daar in ieder geval 
maar op houden. 

De minister heeft voorts gezegd 
dat de situatie er heel anders komt 
uit te zien, als de bewijslast er is dat 
pornografie een aanslag op de 
volksgezondheid is. Wij moeten 
daarbij juist denken aan de geestelijke 
volksgezondheid. Ik vermoed dat 
lichamelijke kwalen veel gemakkelijker 
zijn vast te stellen. Ik denk ook dat de 
appreciatie van achteruitgang van de 
geestelijke volksgezondheid juist een 
grote moeilijkheid vormt. Als er 
sprake van zou zijn dat de constitutie 
van de geestelijke gezondheid 
achteruitgaat, dan zou dat een 
vatbaarheid met zich kunnen brengen 
voor allerlei andere kwalijke ontwik-
kelingen. Alleen al uit dien hoofde 
zou het aandacht verdienen, zich op 
dit punt wat repressiever op te 
stellen. 

De minister heeft eigenlijk niet 
zozeer gereageerd op wat ik naar 
voren heb gebracht over het aansto-
telijke voor velen die toch wat 
toegeeflijk willen zijn. De liberalisering 
wordt daarbij wel degelijk uitgespro-
ken. Men zegt dan met nadruk dat 
men deze kwestie weinig fris vindt en 
dat men niet zo enthousiast liberali-
seert. Men ziet het als het geven van 
kansen aan de zwakken. Ik ben 
echter van mening dat er ook een 
zekere noblesse moet zijn bij de 
wetgevende. Dat zou met zich 
kunnen brengen dat er toch wat 
meer bedenkingen zijn tegen hetgeen 
nu als uiterste mogelijkheid wordt 
gerealiseerd. De minister heeft ook 
eigenlijk niet geantwoord op de vraag 
wie feitelijk de zwakken en de 
sterken zijn en om welke reden zij dat 
zijn. 
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Ten slotte heeft de minister mij 
even op de vingers getikt. Het komt 
altijd aan als je een standje krijgt! Ik 
heb in eerste termijn opnieuw de 
naaktrecreatie ter sprake gebracht. 
Uit de discussie die aan de overkant 
van het Binnenhof is gevoerd, heb ik 
gemerkt dat dit onderwerp wel 
degelijk deel uitmaakte van het debat 
over dit wetsontwerp. In dat kader is 
ook een amendement ingediend. Ik 
heb in eerste termijn zelfs een citaat 
gegeven uit de bijdrage die de 
minister aan de overkant aan het 
debat heeft geleverd. 

Ik geef toe dat het een kwestie van 
plaatselijke autonomie, plaatselijke 
APV's.en dergelijke is. De minister 
heeft echter gezegd dat het ook een 
kwestie van jurisprudentie is. Ook als 
het gaat om de plaatselijke autonomie 
en de plaatselijke APV's, toch valt de 
jurisprudentie niet helemaal buiten 
het mandaat van de minister. In dat 
verband was ik er benieuwd naar, of 
de jurisprudentie die zich zou kunnen 
ontwikkelen, alleen een kwestie van 
welwillend volgen betreft, dan wel dat 
de minister zou zeggen dat het wel 
degelijk zijn portefeuille betreft en 
dat hij er toch aan hecht dat er een 
divergerende jurisprudentie tot stand 
komt, al was het alleen maar vanwege 
het feit dat er voor bepaalde minder-
heden toch wat meer mogelijkheden 
van recreatie zouden blijven. Daarbij 
gaat het dus om recreatie zonder 
meer! 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik geloof dat in deze 
tweede termijn een aantal zaken 
verduidelijkt is. Dat geldt in elk geval 
voor de heer Van Veldhuizen, toen hij 
nog eens heeft verduidelijkt dat hij 
met het adagium 'ieder moet leven 
met zijn eigen aanstoot' heeft 
bedoeld de aanstoot die men neemt 
en niet die men geeft. Het is dus 
eigenlijk een variant op 'ieder moet 
leven met zijn eigen gevoel voor 
eerbaarheid'. Daarvan hangt namelijk 
af of men aanstoot neemt of niet. 

Daarmee ben ik weer terug bij 
hetgeen ik ook in eerste termijn 
gezegd heb: de omschrijving van dat 
begrip is voor velerlei uitleg vatbaar. 
Ik kom daarop nog terug wanneer ik 
de heer Burkens beantwoord. 

Is er nu te weinig ruimte of niet? 
Het opmerkelijke is dat er niet alleen 
een verschil is in hetgeen waaraan de 
een aanstoot neemt en de ander niet, 
maar ook in opmerkingsgave, want 
bij dezelfde wandeling ziet de heer 

De Gaay Fortman aanzienlijk meer 
dan de heer Van Veldhuizen, zo heeft 
laatstgenoemde verklaard. 

De heer Van Veldhuizen (PvdA): De 
heer De Gaay Fortman maakte een 
wezenlijk andere wandeling, die 
bezocht ook zijstraten. 

Minister Korthals Altes: Ik zal 
proberen nu toch de rechte weg te 
blijven volgen. Toch sprak hetgeen 
de heer De Gaay Fortman zei mij aan, 
want wat voor de heer Van Veldhuizen 
een zijstraat is, is voor mij de rechte 
weg naar het ministerie van Justitie. 

Hieruit blijkt toch dat de waardering 
van de een heel anders is dan die van 
de ander. Ik blijf het overigens toch 
met mevrouw Leyten eens dat 
wanneer de wetgever besluit tot een 
wijziging van deze bepaling, op dat 
ogenblik de ernst van de wetgever 
tot uiting moet komen in het vervol-
gingsbeleid. Dat neemt niet weg dat 
terughoudendheid in bepaalde 
stadswijken zeker geboden kan zijn. 
Er moet afgewogen worden tussen 
de ernst van de verschillende 
strafbare feiten die zich voordoen en 
de mogelijkheden die er zijn voor 
politie en justitie. 

De heer Burkens heeft nog eens 
gesproken over de tekening. Nu zou 
ik hem in zoverre gerust willen 
stellen, dat, wanneer er sprake is van 
een tekening die valt onder de 
delictomschrijving maar die kennelijk 
een uiting is van kunst, die kennelijk 
een uiting is van fantasie, het het 
openbaar ministerie altijd vrij staat 
van vervolging af te zien, terwijl het 
ook de rechter vrij staat dan een 
beroep op de exceptio artis te 
aanvaarden. 

De heer Burkens heeft het vanoch-
tend toegejuicht dat de literatuur, het 
geschrift, niet meer onder de 
strafbaarstelling valt, omdat ons dat 
moeizame discussies over de vraag 
of iets een strafbare vorm van 
pornografie is of als kunstuiting niet 
strafbaar moet worden geacht, 
bespaart. Ik moet zeggen dat op het 
moment dat wij spreken over 
afbeeldingen en beelddragers, 
informatiedragers of hoe men dat 
ook in dit tijdperk noemen wil , het 
erg moeilijk is in de wet concrete 
uitzonderingen te maken. 

Wij moeten dan vertrouwen op de 
wijsheid van het openbaar ministerie 
en zo die wijsheid te kort mocht 
schieten op de wijsheid van de 
zittende magistratuur. 

Het blijft gelukkig zo, dat wat de 
wetgever ook aan strafbare feiten 
opschrijft, het de wijsheid van de 

rechter is die beslist of er in concreto 
een strafbaar feit is gepleegd, en zo 
dat het geval is, of dat feit bestraft 
moet worden of niet. De heer 
Burkens heeft een concrete vraag 
gesteld over artikel 240. Hij vroeg of 
dit artikel zoals het nu wordt voorge-
steld, in tegenstelling tot het oude, 
wel handhaafbaar is. Ik wil allereerst 
wijzen op het feit dat het probleem 
dat is ontstaan met betrekking tot de 
handhaafbaarheid als gevolg van het 
arrest over de film Deep throat zich 
niet meer voordoet. Dat is al een 
belangrijk winstpunt. 

Dan komen wij met de vraag: wat 
verstaat de rechter dan straks onder 
'aanstotelijk voor de eerbaarheid'. Nu 
meen ik dat het arrest van de Hoge 
Raad inzake Chick wel een duidelijk 
stringentere definitie geeft dan het 
Amsterdamse Hof. Ik ga niet zover 
dat ik zal spreken van een probatio 
diabolica. Dat heeft de heer Burkens 
vanochtend gedaan. Ik meen toch 
dat de Hoge Raad heel duidelijk heeft 
gedefinieerd dat het gaat om een min 
of meer algemeen gevoelen. 

Ik verwijs eigenlijk maar het liefst 
naar de letterlijke omschrijving van 
de Hoge Raad. Ik meen dat daarmee 
op dit ogenblik wel degelijk te 
werken valt. Ik teken hierbij aan dat 
het gevoelen van het overgrote deel 
van de bevolking zich kan wijzigen. 
De rechtspraak zal dan aansluiting bij 
die wijziging zoeken, zoals dat in het 
verleden ook is geschied. 

De heer Burkens heeft gezegd dat 
hij de helingsconstructie gekunsteld 
vindt. Hij vraagt zich af of deze 
constructie wel in overeenstemming 
is met datgene wat de wetgever 
oorspronkelijk bedoeld heeft toen de 
helingsbepalingen en de begunsti-
gingsbepalingen in het Wetboek van 
Strafrecht opgenomen werden. Naar 
ik meen is de tekst over heling van de 
aanvang af niet beperkt geweest tot 
misdrijven in de sfeer van de vermo-
gensdelicten. 

De memorie van toelichting bij de 
invoering van het Wetboek van 
Strafrecht merkt ten aanzien van dit 
punt op, dat het juist niet de bedoeling 
is dat de helingsdelicten worden 
beperkt tot de vermogensdelicten. 
De memorie van toelichting spreekt 
bovendien heel nadrukkelijk over 
goederen van misdadige oorsprong. 
Ik meen dat in deze zin ook het 
antwoord is te vinden op de vraag of 
de door de heer Burkens bedoelde 
koffie van misdadige oorsprong is of 
niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik maak 
mijn excuses voor het feit dat ik de 
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beschouwing van de heer Burkens 
over het postverdrag onbesproken 
heb gelaten. Dat was niet mijn 
bedoeling. 

Wanneer een ontvanger van 
goederen uit het buitenland er 
belang bij heeft dat die goederen zo 
spoedig mogelijk worden ingeklaard 
en de douane passeren, dan zal het 
regelmatig voorkomen dat bij wege 
van routine toestemming wordt 
gegeven de pakketten te openen. 
Daar heeft de betrokkene het 
grootste belang bij. 

Ik geloof dat het onverstandig zou 
zijn het handelsverkeer te belemme-
ren door van de ontvanger te 
verlangen dat zeer specifiek en 
telkenmale toestemming wordt 
gegeven nadat hij zich er eerst van 
heeft vergewist dat hij echt wel 
bedoelt die toestemming te geven. 
Wij mogen ervan uitgaan, zeker 
wanneer wij een wetsontwerp 
behandelen waarbij men in het 
algemeen uitgaat van een grotere 
mondigheid en beslissingsbevoegd-
heid van de burgers ten aanzien van 
de vraag wat zij wel en wat zij niet 
willen, dat ook ontvangers van 
pakketten uit het buitenland zelf 
moeten weten wat zij doen als zij 
bedoelde toestemming geven. 

Wat is nu de taak van de douane 
wanneer men bij het inklaren merkt 
dat er artikelen worden geïmporteerd 
die onder een strafbepaling vallen? Ik 
moet dan wijzen op artikel 1 62 van 
het Wetboek van Strafvordering dat 
de betrokken douanebeambte 
verplicht om daarvan aangifte te 
doen. Ik zeg er tegelijkertijd bij dat 
dit artikel in deze vorm slecht wordt 
nageleefd. Dit is aanleiding geweest 
om enige ti jd geleden een wijziging 
van artikel 162 Strafvordering bij de 
Staten-Generaal aanhangig te 
maken. De Tweede Kamer is toe aan 
de mondelinge behandeling ervan. 

Ik denk dat het wellicht nuttig is 
om de discussie over de vraag of de 
linkerhand van de overheid aan de 
rechterhand moet vertellen wat die 
doet, dan eens te voeren, zowel in de 
Tweede Kamer als ook hier. Er is een 
zekere strijdigheid tussen enerzijds 
het belang van de wetshandhaving 
en het belang dat de overheid bij de 
wetshandhaving serieus genomen 
wordt, en anderzijds het belang van 
de persoonlijke levenssfeer. 

De overheid bemoeit zich met 
zoveel belangen van individuele 
burgers dat, wanneer alle informatie 
die overheidsdienst A opdoet 
automatisch zou worden doorge-

speeld naar alle andere overheids-
diensten B tot en met Z, wij dan in 
een situatie verzeild dreigen te 
geraken die wel wordt omschreven 
met de term politiestaat. Ik heb 
overigens niets tegen de staat noch 
tegen de politie. 

De vraag is dan waar je de grens 
legt. Wanneer wij over het fraudever-
schijnsel spreken, zien wij enerzijds 
nogal vaak dat de neiging bestaat om 
te zeggen dat er meer informatie die 
de overheid in een bepaalde hoeda-
nigheid opdoet, doorgespeeld moet 
worden naar diensten die daar 
belang bij hebben, omdat er anders 
fraude wordt gepleegd. Anderzijds 
moeten wij voorzichtig onze grenzen 
leggen, omdat er anders toch wel 
een grote inbreuk wordt gedaan op 
de persoonlijke levenssfeer. Ik vind 
het telkenmale bijzonder moeilijk om 
in concreto te bepalen waar de grens 
moet liggen. Bij verkeerscontroles in 
de Waalhaven in Rotterdam werd op 
allerlei andere zaken gelet, waarvoor 
het publiek in feite niet zo maar 
staande mocht worden gehouden. Bij 
dat soort voorschriften moeten wij 
ook zien dat er beperkingen zijn tot 
waar de overheid wel en niet mag 
gaan. 

De heer Burkens (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Kan de minister mij 
verzekeren dat het optreden van de 
post, waarover de discussie in deze 
Kamer ging op 1 april 1 969, niet 
meer voorkomt? 

Minister Korthals Altes: Die 
verzekering kan ik niet geven. Ik geef 
graag stellige verzekeringen, maar 
niet over handelingen van anderen. 

De heer Burkens (VVD): Die 
discussie vond plaats met de 
toenmalige minister van Justitie. 

Minister Korthals Altes: Dat weet 
ik. Ik kan op dit ogenblik echter 
onvoldoende overzien hoe de 
feitelijke praktijk is. Alleen al op 
grond daarvan zou ik geen stellige 
verzekering noch positief noch 
negatief durven doen. Ik weet dan 
namelijk onvoldoende waar ik het 
over heb. Ik wil het wel nagaan. 

De heer Burkens (VVD): Graag! 

Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Leyten heeft 
nog eens gevraagd of artikel 240b 
niet onmiddellijk in te voeren is. Dat 
is een moeilijke vraag. Het verdrag 
eist namelijk van ons een strikte en 
integrale naleving van het gehele 
verdrag en niet slechts van onderde-
len. Nu het oude artikel 240 komt te 

vervallen, leven wij vanaf dat 
moment het verdrag niet meer na. 
Dat vervallen kan dus pas ingaan op 
het ogenblik dat wij geen partij meer 
zijn bij het verdrag. Wi j beogen 
overigens die situatie zo kort mogelijk 
te laten duren. 

Enigermate anticiperend op een 
mogelijke stemming vandaag, heb ik 
reeds gisteren een conditionele brief 
aan de minister van Buitenlandse 
Zaken gezonden met alle gegevens 
die nodig zijn om voor het geval dit 
wetsontwerp vandaag wordt aan-
vaard, de nodige stappen te nemen 
om zo spoedig mogelijk tot de 
opzegging te komen. 

Eerlijk gezegd zie ik niet goed hoe 
het mogelijk is om het oude 240 en 
het nieuwe 240b naast elkaar te 
laten bestaan. De uitspraak van de 
Amsterdamse rechtbank geeft mij 
wel enige hoop dat wij in het 
komende jaar toch tot een redelijke 
vorm van handhaving kunnen komen. 
Mocht dat tegenvallen, dan wil ik wel 
nagaan of een en ander tot de 
mogelijkheden behoort. Het lijkt mij 
dat er dan een apart wetsvoorstel 
voor nodig is om artikel 240b in te 
voeren. 

De heer Abma heeft gevraagd wie 
ik onder de zwakken versta. In dit 
wetsvoorstel zijn dat heel duidelijk de 
jongeren beneden de 1 6 jaar. Het 
wetsvoorstel is niet zover gegaan dat 
alle vrouwen die mogelijk slachtofffer 
kunnen worden van geweld ter wille 
van de produktie van pornografie 
worden beschermd. Wel willen wi j , 
maar dat is los van dit wetsvoorstel, 
via een algehele herziening van de 
zedelijkheidswetgeving proberen om 
de positie van de vrouw door 
handhaving van het strafrecht te 
versterken. 

De heer Abma heeft erop gewezen 
dat er een zekere 'noblesse' moet 
zijn bij de wetgever wanneer het gaat 
om het beschermen van de belangen 
die hier aan de orde zijn. Ook hier 
vrees ik toch weer een klein verschil 
in benadering. Als ik zeg 'noblesse 
oblige' dan bedoel ik daarmee, dat 
juist een ieder voor zichzelf moet 
uitmaken waartoe hij zich verplicht 
acht. Naar mijn smaak moet men 
zich dan in elk geval onthouden van 
vormen van het uitbeelden van 
geweldpleging. 

De heer Abma heeft gelijk wanneer 
hij zegt dat de naaktrecreatie in de 
Tweede Kamer uitdrukkelijk aan de 
orde is geweest en dat het met dit 
wetsvoorstel te maken heeft. Ik heb 
in de Tweede Kamer gesproken over 
jurisprudentie. Ik licht dat nader toe. 
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Ik kan mij voorstellen dat de rechter, 
wanneer het gaat om de handhaving 
van niet uitdrukkelijk in algemene 
politieverordeningen gespecificeerde 
normen, na zal gaan in welk gebied 
sprake is geweest van naaktrecreatie 
en waar niet. Wanneer het gaat om 
een gebied waar een duidelijke 
algemene politieverordening op dit 
punt van toepassing is, dan ga ik 
ervan uit dat de rechter het gedrag 
aan die APV zal toetsen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de SGP, het GPV 
en de RPF wordt aantekening 
verleend dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Verlening van een 
uitkering met het oog op de 
koopkrachtontwikkel ing in 1985 
aan personen die in 1984 en 1985 
alleen dan w e l te zamen met een 
of meer anderen over niet meer 
dan een minimuminkomen 
beschikken (19026) . 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de heer Franssen, voorzitter van 
de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, voor het 
uitbrengen van het eindverslag over 
dit wetsvoorstel. 

De heer Franssen: Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de vaste commis-
sie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid deel ik u mede dat door de 
regering om een zeer spoedige 
behandeling van dit wetsvoorstel is 
gevraagd. De commissie betreurt 
het, te hebben moeten afzien van 
een voorbereiding middels het 
wisselen van schriftelijke stukken. 
Wel heeft de commissie mondeling 
overleg gevoerd met de staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid over dit wetsvoorstel. De 
commissie heeft gemeend, met dit 
overleg te kunnen volstaan en acht 
de openbare behandeling voldoende 
voorbereid. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Voor 
de vijfde keer behandelen wij nu een 

wetsvoorstel tot een uitkering ineens 
aan de echte minima. Bij die vijf keer 
kon deze Kamer slechts eenmaal de 
normale procedure volgen en moest 
vier keer volstaan worden met de 
noodprocedure. Het is in het belang 
van de doelgroep van deze uitkering 
dat wij het wetsontwerp vandaag 
behandelen en daarom zullen wij 
toch meewerken aan deze procedure. 
Ik maak eerst een aantal algemene 
opmerkingen over de koopkrachttoe-
slagen. Daarna zal ik op enkele 
onderdelen en enkele specifieke 
groepen ingaan. 

De maatstaf voor de koopkracht-
toeslagen heeft een opmerkelijke 
verandering ondergaan. In 1981 tot 
en met 1983 was de maatstaf voor 
uitkering ineens steeds alleen het 
koopkrachtverlies van hetzelfde jaar. 
Het effect van de wegvallende 
koopkrachttoeslag van het vooraf-
gaande jaar werd genegeerd, zodat 
het koopkrachtverlies van de echte 
minima steeds een jaar achterliep bij 
het algemene koopkrachtverlies van 
de minima. 1984 betekent een 
gedeeltelijke kentering. Via de 
zogenaamde meerjarentoeslag wordt 
het Flipse-effect gedeeltelijk gecom-
penseerd. 

1985 is vooral het jaar van het 
Flipse-effect. De uitkering ineens van 
1985 repareert voor de tweede- en 
ouderejaars echte minima het verlies 
aan koopkracht vergeleken met 
1984, waarbij inbegrepen de 
uitkering van 1984. De eerstejaars 
echte minima blijven echter in 1985 
in de kou staan. 

Er wordt nu dus een onderscheid 
aangebracht in eerstejaars echte 
minima, die niets krijgen, en tweede 
en ouderejaars echte minima die hun 
uiteenlopend koopkrachtverlies 
vergeleken met 1984 gerepareerd 
zien. Het incidentele karakter van de 
uitkeringen ineens is daarmee 
omgezet in toeslagen van quasi- of 
semi-structurele aard, althans, het 
incidentele karakter heeft enige jaren 
doorwerking. 

Echter, beducht voor de doorwer 
king naar het volgend jaar, wordt een 
deel van de uitkering ineens dit jaar 
afzonderlijk beschouwd en van een 
zeer speciale betiteling en motivering 
voorzien. Het taalgebruik gaat er niet 
op vooruit. Ik doe een greep uit de 
uitspraken van de staatssecretaris. 
Hij spreekt over een 'extra toeslag als 
bijzondere toeslag los van de 
reguliere koopkrachttoeslag aan de 
meerjarige echte minima'. Ter 
toelichting zegt hij: 'deze toeslag 
vindt zijn motivering vooral als 

tegemoetkoming voor de extra 
kosten als gevolg van de koudeperiode 
begin dit jaar' en 'om zuiver uitvoe-
ringstechnische redenen zal deze 
incidentele uitgave gelijktijdig met de 
eenmalige uitkering worden ver-
strekt'. 

Ik constateer, dat alleen de titel 
van het wetsontwerp nog niet aan 
deze verleden week bedachte 
nuanceringen is aangepast. 

Het gevolg van het voorafgaande 
is, dat de derde- of ouderejaars 
echte minima niet één uitkering 
krijgen maar wel drie: de eenmalige 
uitkering, de ouderejaarstoeslag en 
de stookkostentoeslag, eventueel 
nog te vermeerderen met twee 
varianten van kindertoeslagen. Die 
ingewikkelde opbouw heeft natuurlijk 
een bedoeling. Impliciet wordt 
hiermee vastgelegd, dat een deel van 
de koopkrachttoeslag, als ik met die 
term die drie uitkeringen mag 
samenvatten, mag doorwerken naar 
1986, terwijl een ander deel bij 
voorbaat wordt afgegrendeld als echt 
eenmalig of zelfs als doeluitkering of 
vorstuitkering betiteld wordt. 

De staatssecretaris mag nu maar 
hopen en bidden, dat er niet opnieuw 
een strenge winter volgt, want dan 
ontvalt dit argument aan een 
geleidelijke vermindering van 
koopkrachttoeslagen. Het argument 
van de koudegolf aan het begin van 
dit jaar was overigens toch al niet 
sterk. Ook degenen die voor het eerst 
tot de echte minima hoorden, zaten 
in januari in de kou, maar zij krijgen 
geen kolengeld. In de Tweede Kamer 
over de motivering voor de koudetoe-
slag geïnterumpeerd door de heer 
Schutte, verwees de staatssecretaris 
naar de schriftelijke stukken, gevolgd 
door de zin: 'Hiermee zeg ik niet dat 
alle redeneringen die hierin gevolgd 
zijn, in alle opzichten logisch zijn'. 
Inderdaad, zeg dat wel. 

Belangrijker dan de vraag, uit 
welke elementen de uitkering is 
opgebouwd en welke argumentatie 
daar soms bijgezocht werd, is 
natuurlijk de vraag, of het kabinet 
alsnog de belofte uit de Troonrede 
gestand doet. Bijna, zo is de conclu-
sie. De 465.000 huishoudens die al 
langer dan dit jaar tot de echte 
minima gerekend worden, behouden 
globaal hun koopkracht. Alleen de 
260.000 eerstejaars echte minima 
verliezen dit jaar wel een half procent 
koopkracht, uiteraard naast het 
koopkrachtverlies dat optrad omdat 
ze nu voor het eerst tot de echte 
minima behoren. Om dit resultaat te 
bereiken is het in de Miljoenennota 
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voor 1985 gevoteerde bedrag van 
f200 miljoen inmiddels opgevoerd 
tot f400 miljoen. 

Om de belofte van de Troonrede 
volledig gestand te doen, ook aan de 
eerstejaars echte minima, zou een 
bedrag van f435 miljoen nodig zijn. 
Dat verschil van f 3 5 miljoen zou te 
overbruggen zijn, ware het niet, dat 
twee andere argumenten opgevoerd 
worden. Het eerste is, dat de 
uitvoeringskosten relatief hoog 
zouden liggen voor een koopkrachtre-
paratie van een half procent. Daar zit 
iets in. Ik merk echter op, dat als het 
kabinet de koninklijke weg bewandeld 
had, de koopkracht van deze groep 
ongeveer op peil had kunnen blijven 
zonder reparaties. Die koninklijke 
weg heet: indexering van het bruto 
minimumloon aan de index van de 
regelingslonen. Die weg is in 1980 
vastgelegd in de Wet aanpassingsme-
chanismen. Indexering conform de 
WAM zou betekenen 0 3% stijging op 
1 januari en 0,2% per 1 juli. 

Hiermee zijn we terecht gekomen 
bij een van de wortels van de ellende, 
het prijsgeven van de WAM. Ik weet 
dat toepassing van de WAM op zich 
geen koopkrachtgarantie betekent, 
maar slechts behoud van de relatieve 
positievan het minimumloon, 
gemeten aan de algemene loonont-
wikkeling. Naar het zich thans laat 
aanzien, zullen we de komende jaren 
echter een heel eind komen met 
herstel van de W A M als het om 
koopkrachtbehoud of misschien zelfs 
koopkrachtverbetering van de echte 
minima gaat. 

Daarmee ben ik beland bij het 
tweede argument van het kabinet om 
de eerstejaars echte minima uit te 
sluiten. Het kabinet wil geleidelijk af 
van de koopkrachttoeslagen. Uitslui-
ting van de eerstejaars dit jaar is te 
beschouwen als een eerste stapje in 
een geleidelijke afbraak ervan. Met 
het aantrekken van de economie en 
behoud of zelfs verbetering van de 
koopkracht van werknemers in de 
marktsector met een inkomen boven 
het minimumloon, wordt er hardop 
nagedacht over de vraag, hoe we van 
de koopkrachtoeslagen kunnen 
afkomen. Vanuit de twee regerings-
partijen hoor ik thans deze twee 
geluiden: 

1. de koopkracht van de minima 
moet de komende jaren op peil 
blijven, te beginnen in 1986; 

2. wij streven naar een geleidelijke 
afbraak van de koopkrachttoeslagen 
voor de echte minima. 

Die twee zaken - een nullijn voor 
de minima en een een terugdringing 
van koopkrachttoeslagen - gaan 
echter niet samen, gegeven het 
na-ijlende effect van deze toeslagen 
voor de continue echte minima. Men 
denke zich voor de komende jaren 
eens het volgende scenario in: de 
looninkomens blijven qua koopkracht 
op peil, een deel ervan gaat er zelfs 
op vooruit - de middengroepen van 
de VVD bij voorbeeld - alleen de 
meest kwetsbare groep, de meerjarige 
echte minima, gaat als enige in 
koopkracht achteruit. Dat is een wel 
heel bezwaarlijke operatie. 

Hier ligt een groot dilemma. Er is 
slechts een uitweg daaruit denkbaar 
en die is in de memorie van antwoord 
omschreven: bij een jaarlijkse 
koopkrachtverbetering voor de 
minima met 1% is een 'afbouw' 
- zoals het met een regeringsgerma-
nisme wordt genoemd - van de 
koopkrachttoeslagen in drie a vier 
jaar mogelijk. Ik verwijs naar bladzijde 
14 van de memorie van antwoord. Ik 
denk dat dit een hele krachtsinspan-
ning zal vergen en misschien ook wel 
problematische neveneffecten zal 
hebben. Een andere uitweg uit het 
aangegeven dilemma bestaat echter 
niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Na dit 
algemene deel van mijn betoog wil ik 
enkele van de resterende knelpunten 
van deze regeling bespreken. Het 
eerste betreft het probleem van de 
inkomensmeting en de peilperiode. 
Dit probleem is in de Tweede Kamer 
zeer uitvoerig besproken, hetgeen 
helaas niet heeft geresulteerd in 
enige oplossing. Het vorige jaar was 
de maand september het ijkpunt van 
de inkomensmeting, dit jaar is het 
augustus. Zo'n momentopname is 
niet steeds representatief voor het 
jaarbeeld van het inkomen. Er kunnen 
dus slachtoffers vallen. Ik denk aan 
buitenlandse arbeiders, die in de 
peilmaand onbetaald verlof in het 
land van herkomst opnemen, en aan 
degenen onder de echte minima, die 
in de peilperiode een werknemer, die 
met vakantie is, even vervangen. 
Augustus is een seizoengevoelige 
maand, wat dit betreft. 

Voor de gedupeerden van de 
peildatum van het vorige jaar pakt 
echter dit jaar de voorwaarde, dat 
men dit jaar slechts voor een 
uitkering in aanmerking komt als men 
daar het vorige jaar eveneens voor in 
aanmerking kwam, wel heel ongeluk-
kig en dubbel inrechtvaardig uit. De 
slachtoffers van de voor hen niet 
representatieve peildatum van het 

vorige jaar zijn dit jaar per definitie 
eveneens slachtoffer. Bij voortzetting 
van deze methodiek zijn zij dat het 
volgende jaar weer, enz. 

Deze onvolkomenheid in het 
systeem had dit jaar gecorrigeerd 
moeten worden. Dat kan op verschil-
lende manieren gebeuren. Men kan 
bij voorbeeld alleen voor de toevallige 
slachtoffers van de peildatum de 
mogelijkheid openen om de periode 
januari tot en met augustus als 
alternatieve peilperiode te nemen. 
Men kan eventueel in de wet een 
algemene hardheidsclausule opne-
men, die B&W de bevoegdheid geeft 
om in die gevallen waarin de 
toevallig gekozen wetssystematiek 
leidt tot onevenredige hardheid een 
andere oplossing te kiezen. 

Daar het slechts om een klein 
aantal gevallen gaat, zou de verzwa-
ring van de uitvoeringssystematiek 
mijn inziens toch beheersbaar zijn 
gebleven. In elk geval meen ik dat de 
staatssecretaris niet had mogen 
volstaan met het opperen van 
bezwaren tegen door anderen 
aangedragen oplossingen in gevallen 
van kennelijke hardheid. Hij had öf 
zelf een betere oplossing moeten 
voorstellen öf de minst slechte 
moeten overnemen. Het mag niet 
gebeuren dat de toevallige slacht-
offers van de onvolkomenheid van de 
meetperiode jaren achtereen per 
definitie opnieuw hiermee geconfron-
teerd worden. 

Een tweede categorie, waarvoor ik 
even de aandacht vraag, betreft de 
niet doen het Rijk gehuisveste 
dienstplichtigen en erkende gewe-
tensbezwaarden van 23 jaar en 
ouder. In het verleden schreef de 
staatssecretaris steeds in circulaires 
aan de gemeentelijke sociale 
diensten voor, dat deze personen 
voor hun inkomensmeting getoetst 
moesten worden aan het minimum 
niveau van een twintigjarige. De 
vorige week kreeg ik een afschrift van 
een recente uitspraak van de 
voorzitter van de afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State in het geschil 
van J. D. van Vliet en B&W van 
Utrecht. De uitspraak is gedateerd 6 
juni 1985. 

Appellant was in 1983 erkend 
gewetensbezwaarde, 25 jaar oud en 
had een netto-inkomen van f 9 0 3 per 
maand. Dat is meer dan de bijstands-
norm voor een twintigjarige maar 
minder dan de bijstandsnorm voor 
een ongehuwde van 23 jaar en 
ouder. Hem werd de eenmalige 
uitkering geweigerd met als motive-
ring dat de staatssecretaris de 
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inkomenstoets voor een twintigjarige 
voorschreef in zijn geval. De Raad 
van State spreekt nu uit dat uitgegaan 
dient te worden van 'het minimumni-
veau dat geldt voor de leeftijdsgroep 
waartoe betrokkene daadwerkelijk 
behoort, ongeacht de norm waarop 
zijn inkomen is gebaseerd' en 
vernietigt de beslissing van B en W 
van Utrecht. 

Dit is een heldere uitspraak van de 
Raad van State en in dit verband 
begrijp ik niet waarom de vorige 
week in de Tweede Kamer de 
motie-Willems-Brouwer, die precies 
hetzelfde vroeg als de Raad van 
State had uitgesproken, werd 
verworpen in plaats van met algemene 
stemmen aangenomen. Ik heb mij 
inmiddels laten vertellen dat de 
staatssecretaris de tekst van de 
wettelijke regeling zó heeft gewijzigd 
dat hij toch zijn zin kan doorzetten 
zonder dat hij het risico loopt om 
opnieuw door de Raad van State op 
de vingers getikt te worden. Ik vind 
dat geen elegante oplossing. Wij 
blijven met de Raad van State van 
oordeel dat iemand getoetst moet 
worden naar het minimuminkomens-
niveau van zijn werkelijke leeftijd en 
niet naar dat van een kunstmatig 
verlaagde leeftijd. 

De derde en laatste categorie 
waarover ik enkele opmerkingen 
maak, betreft de buitenlandse 
arbeider met gezin in herkomstland, 
die wèl voor het inkomen wordt 
getoetst aan de gehuwdennorm maar 
vervolgens slechts in aanmerking 
komt voor de lagere ongehuwdenuit-
kering en uitgesloten blijft van de 
toeslag per kind. Wij hebben hiervoor 
bij herhaling in deze Kamer de 
aandacht gevraagd en wij hebben 
deze regeling indirect discriminerend 
genoemd. Onze pleidooien vielen bij 
deze staatssecretaris echter steeds 
op rotsachtige bodem. Hij bestreed 
onze stellingname niet op inhoudelijke 
gronden, ontleend aan de inkomens-
positie van deze personen. 

Zijn enige verdedigingslinie was 
steeds dat de uitkering ineens 
primair was geënt op de ABW, die 
een strikt woonlandbeginsel kende. 
De uitkering ineens moest dit 
woonlandbeginsel wel volgen omdat 
er anders een precedentwerking ten 
opzichte van de ABW zou optreden. 

Wij hebben daar tegenover 
gesteld, dat de uitkering ineens 
geheel los van de bijstandswet 
bekeken moet worden, als een 
wettelijke regeling sui generis, die op 
enkele onderdelen weliswaar 

geïnspireerd is door de Algemene 
bijstandswet, maar op andere 
onderdelen geënt is op geheel 
andere wetten en regelingen. Zo is bij 
voorbeeld de toeslag per kind direct 
gemotiveerd op grond van de in het 
verleden aangebrachte kortingen en 
bevriezingen van de kinderbijslag. 

De staatssecretaris hield echter 
vol, dat de bijstandswet model stond 
en een soort moederkloekfunctie had 
voor de uitkeringen ineens. De 
redenering van de staatssecretaris 
maakte op ons een nogal krampach-
tige indruk. Gegeven zijn 
hardnekkige verwijzing naar de 
modelfunctie van de ABW, zou men 
mogen verwachten, dat de staatsse-
cretaris de analogie met de bijstands-
wet zo lang mogelijk zou vasthouden. 
Wij kijken nu vreemd op, dat in de 
vorstvariant in de uitkering '85 een 
differentiatie naar huishoudtype is 
gekozen, die duidelijk afwijkt van de 
Algemene bijstandswet. De staatsse-
cretaris antwoordde echter reeds aan 
de heer Schutte, dat de gevolgde 
redeneringen niet in alle opzichten 
logisch hoefden te zijn. 

Het lijkt er echter op, dat de 
staatssecretaris zich dit jaar vooral 
heeft laten leiden door het motto, dat 
redeneringen bij voorkeur niet 
logisch dienen te zijn. In het voorlopig 
verslag van de Tweede Kamer 
informeerde de fractie van het CDA 
voorzichtig naar de mogelijkheid van 
de introductievan de vermogenstoets, 
naar analogie van de ABW in de 
uitkering ineens. De staatssecretaris 
voelde daar niet voor. Wij delen zijn 
gevoelen onder andere om uitvoerings 
technische redenen. De motivering 
van de staatssecretaris heeft ons 
echter hogelijk verbaasd. 

Ik citeer de staatssecretaris twee 
keer. In de memorie van toelichting 
op bladzijde zestien stelt de staatsse-
cretaris over de vermogenstoets: 
'Hierin verschilt de regeling wezenlijk 
van de Algemene bijstandswet.'. Let 
wel: wezenlijk. 

In de memorie van antwoord zegt 
de staatssecretaris op bladzijde 20: 
'Bovendien zou het betrekken van de 
aanwezigheid van vermogen bij de 
vaststelling van het recht op de 
eenmalige uitkering het karakter van 
de regeling veranderen'. 

Hier breekt mijn klomp! Tegenover 
onze pleidooien voor de buitenlandse 
arbeiders met gezinnen in herkomst-
landen voerde de staatssecretaris 
voorheen steeds aan, dat de koop-
krachttoeslag geënt is op de ABW en 
mat hij breeduit over het door hem 
veronderstelde gevaar van precedent 

werking. Tegenover zijn partijgenoten 
in de Tweede Kamer benadrukte de 
staatssecretaris het geheel eigensoor-
tige en unieke karakter van de 
uitkering ineens en werd een 
analogieredenering met de ABW 
afgewezen als een wezenlijke 
aantasting van het karakter van de 
koopkrachttoeslag. 

Ik mag dus met enige vreugde 
constateren, dat de staatssecretaris 
inmiddels bekeerd is tot ons standpunt 
dat de koopkrachttoeslagen be-
schouwd moeten worden als een 
maatregel sui generis en geheel los 
van de ABW beschouwd en gewaar-
deerd dienen te worden. Het argument 
van de veronderstelde precedentwer-
king ten aanzien van de ABW is door 
de staatssecretaris zelf van tafel 
gehaald. Wij kunnen de positie van 
de buitenlandse arbeider met 
verantwoordelijkheden en verplichtin-
gen jegens zijn gezin in het herkomst-
land thans dus geheel op eigen 
merites beoordelen zonder andere 
leeuwen en beren op onze weg te 
vrezen. 

Ik herinner de staatssecretaris 
eraan dat juist zijn partij de specifieke 
functie van huwelijk en gezin sterk 
benadrukt. 

Sprekend over de positie van de 
buitenlandse arbeider met gezinsver-
antwoordelijkheden in het herkomst-
land, merk ik op dat het argument 
van lagere kosten van levensonder-
houd aldaar, grosso modo kan 
worden weggestreept tegen de 
meeruitgaven die verbonden zijn aan 
een dubbele huishouding en hogere 
reiskosten. Ik constateer voorts dat 
een toenemend aantal van de 
desbetreffende buitenlandse arbei-
ders onder de echte minima inmiddels 
is 'uitgetrokken' voor W W en WWV. 
Zij moeten maar zien hoe zij met de 
lage RWW voor alleenstaanden 
- f 1029 per maand - hun gezinsver-
plichtingen kunnen nakomen. De 
Algemene Bijstandswet met haar 
strikte woonlandbeginsel biedt geen 
soelaas voor deze schrijnende 
gevallen. 

Dit is een reden te meer om in het 
instrument van de koopkrachttoeslag 
met zijn unieke karakter dat de 
staatssecretaris ten lange leste 
erkent, de potentiële marges voor 
deze categorie ten volle te benutten. 
Ik mag aannemen dat ik volgend jaar 
op dit punt in vol vertrouwen mag 
rekenen op de dan demissionaire 
staatssecretaris. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De titel van het 
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wetsvoorstel dat aan de orde is luidt: 
verlening van een uitkering met het 
oog op koopkrachtontwikkeling .... 
enzovoorts. Wie kennis heeft 
genomen van de zeer uitvoerige 
gedachtenwisseling die in de Tweede 
Kamer zowel schriftelijk als mondeling 
heeft plaatsgehad - ik wil overigens 
toegeven dat ik daarin niet geheel 
geslaagd ben - kan zich afvragen of 
de titel nog wel klopt. De voorgaande 
spreker heeft hierop ook al gewezen. 

Tijdens de schriftelijke behandeling 
is op dringend verzoek van de fractie 
van het CDA en mede naar aanleiding 
van de wensen van de fractie van de 
VVD een wijziging aangebracht 
waardoor op grond van artikel 9 een 
bijzondere, incidentele, toeslag kan 
worden toegekend. Deze toeslag 
wordt verleend op grond van de 
bijzondere - lees: hogere - stookkos-
ten vanwege de langdurige kou en de 
wat sterker dan geraamd gestegen 
kosten van levensonderhoud. Was 
het niet verstandig geweest dit 
bijzondere, incidentele karakter in de 
titel tot uitdrukkking te brengen? 

Mijnheer de Voorzitter! Bij deze 
iustrumbehandeling, die is geboren 
uit de nood der tijden en die derhalve 
geen reden tot feesten is, hebben wij 
weinig behoefte uitvoerig op de vele 
'ins en outs' die aan minimumloon en 
minimumuitkering verbonden zijn. De 
Tweede Kamer heeft dit al gedaan en 
bovendien is de financiële ruimte 
uiterst gering. In verband hiermee is 
het bedrag van 400 min. die met dit 
voorstel is gemoeid niet gering. 

Maar het kabinet en het parlement 
hebben niet voor niets gesteld dat 
het beleid ten aanzien van de 
minimuminkomens en daaronder de 
echte minima in het bijzonder extra 
aandacht en zorg verdienen en ook 
krijgen. Maatregelen om de koop-
kracht voor genoemde doelgroepen 
zoveel mogelijk te beschermen, 
kunnen echter op gespannen voet 
staan met het inkomensbeleid in het 
algemeen en met het nu vruchten 
afwerpende herstelbeleid. Immers, 
wie de inkomensverhoudingen in ons 
land door de koopkrachtbril, dus 
netto-netto, beoordeelt, kan niet 
anders dan constateren dat de 
verschillen, ook internationaal 
vergeleken, bijzonder gering zijn. 

Dit door ons reeds jaren belichte 
gegeven, wordt nu gelukkig meer 
algemeen erkend. Betrekt men daar 
ook nog de andere herverdelingsme-
chanismen in de tertiaire sfeer bij, 
dan komen zelfs niet voor mogelijk 
gehouden uitkomsten aan het licht. 

De grootste pijn, de dichtste samen-
balling zit tussen mimimum en 
modaal en wordt, wat de echte 
minima betreft, met de voorliggende 
maatregelen hoe goed ook bedoeld, 
in feite nog versterkt. Wie de stijging 
van de uit te keren bedragen in de 
vijf jaar van toepassing beoordeelt, 
vraagt zich af waar dat naar toe 
moet. Ofschoon de zorg voor het 
inkomensbeleid bij de minister 
berust, zouden wij de staatssecretaris 
toch willen vragen hoe hij deze 
structureel wordende ontwikkeling 
beoordeelt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het ons 
inziens ongezonde beeld van de 
netto inkomensverhoudingen vindt 
een belangrijke oorzaak in de zware 
collectieve druk, belastingen en 
premies, te zamen rond 53% met zijn 
nivellerend karakter tot de maximum 
premiegrens toe. Het verheugt ons 
dat de fractievoorzitter van de PvdA 
in deze Kamer, maar ook zijn collega 
Den Uyl en de heer Wöltgens aan de 
overzijde, blijkens hun brief naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota, 
eveneens pleiten voor verkleining van 
de bruto-netto-wig. 

Terugdringing van de collectieve 
lastendruk, terecht een beleidspunt 
van dit kabinet, zal het omgekeerde 
effect als de verhoging hebben en 
dus denivellerend werken. Wij zien 
daar de eerste aanzetten toe en 
juichen dat toe als de minst pijnlijke 
weg om tot gezondere netto-netto 
inkomensverhoudingen te komen. 
Vanuit deze verstandelijke optiek lijkt 
er weinig ruimte voor herstel van de 
minimumniveaus, zelfs niet voor 
additionele uitkeringen aan de echte 
minima. Met dat eerstgenoemde 
herstel conform de wet aanpassings-
mechanismen zou overigens, zo 
hebben wij althans begrepen, een 
bedrag van 4 a 5 mld. per jaar 
gemoeid zijn, hetgeen bijna evenveel 
is als de in deze kabinetsperiode 
bereikte netto bezuinigingen van 5 
mld., resulterend uit min 17 en plus 
12 mld. Zien wij dat juist? Is dan 
daarmede de onmogelijkheid niet 
aangegeven? 

Meer in het bijzonder naar de 
echte minima kijkend, dus voor de 
doelgroepen waar het in dit voorstel 
om gaat, zijn ook wij desondanks van 
mening of hebben bij gebrek aan 
objectieve graadmeters het gevoelen, 
dat zij extra steun verdienen in 
vergelijking met die minima die niet 
alleen voor de lasten van een 
huishouden behoeven te staan. Met 
deze voor een deel uit het hart 
gegrepen benadering zou men de 

neiging hebben om nog meer voor 
nog meer doelgroepen te doen. 

De brandende vragen blijven dan 
echter: Waar halen wij de middelen 
vandaan en hoe komen wij straks tot 
een structurele oplossing? Ook hier 
lijkt het antwoord: economische 
groei en afbouw uit de dan mogelijke 
koopkrachttoename, dus economisch 
herstel. Maar daarmede komt het 
proces van arbeidsduurverkorting 
mogelijk wel onder druk te staan. Zou 
de staatssecretaris daar nader op in 
kunnen of willen gaan? 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen 
voornoemde achtergrond zijn alle 
aan de overzijde ingediende amende-
menten en moties ontraden en 
verworpen, ook al waren ze, zeker 
ten dele, op zich sympathiek. 

Dat gebeurde na de niet onbelang-
rijke wijziging tijdens de schriftelijke 
behandeling. Een zwak punt in het 
voorstel blijft ook - en ik ben dat met 
de heer Van de Zandschulp eens -
naar onze mening de inkomensme-
ting, omdat er een zekere toevalsfac-
tor inzit die zowel in het voordeel als 
in het nadeel van de betrokkene kan 
werken. Dit punt zal echter de zich 
op jaarbasis benadeeld voelenden 
weinig aanspreken. De oplossingen 
die daarvoor zijn aangedragen, 
vragen echter tijd en maken het 
systeem complexer en voor de 
betrokkenen moeilijker te begrijpen. 
Nabetalen zou, straight redenerend, 
ook terugvorderen kunnen oproepen. 
Dat lijkt ons bij deze inkomensklasse 
meer dan ongewenst. 

Meten op jaarbasis ware zonder 
twijfel eerlijker geweest. Maar dat 
kan pas achteraf, zoals voor de 
zelfstandigen is gedaan, gebeuren. 
Bij deze gelegenheid wil ik ook nog 
wel eens onze erkentelijkheid ervoor 
uit spreken dat die zelfstandigen met 
een minimuminkomen indertijd, 
conform onze motie die unaniem 
werd aangenomen, achteraf bij deze 
regeling zijn betrokken. 

Wij hebben dit wetsvoorstel vol-
gens de noodprocedure - dat wil zeg-
gen een mondelinge in plaats van een 
schriftelijke voorbereiding - heden-
ochtend in behandeling genomen. 
Wij deden dat om daarmee de echte 
meerjarige minima zo vlug mogelijk 
te kunnen helpen en om de uitvoering 
meer ruimte te geven. Die uitvoering 
is immers weer ingewikkelder 
geworden, ondanks het streven naar 
vereenvoudiging en deregulering. 

Steeds opnieuw blijkt dat billijkheid 
of rechtvaardigheid bij beperkte 
middelen om verfijningen vraagt. 
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Deze verfijningen zijn zeer wel te 
verdedigen, maar maken het voor 
alle betrokkenen niet eenvoudiger. 
Zelfs deze deskundige staatssecreta-
ris had aan de overzijde de tweede 
termijn nodig om, gehoord zijn ad-
viseurs, de zogenoemde brandbreed-
te nog eens uit te leggen. Ook in het 
overleg van morgen bleek het niet 
eenvoudig, het onder de 'pet' te 
krijgen. 

Het voorstel is een compromis van 
hoofd en hart dat vooral de gezinnen 
en daarmee vergelijkbare huishou-
dens die het nodig hebben enigermate 
tegemoetkomt. Nu de sociaal-econo-
mische en financiële perspectieven 
gunstiger worden, hopen wij in de 
komende jaren een einde aan dit 
soort additionele voorzieningen te 
kunnen maken. Hoe eerder dat kan, 
des te beter dat voor ons land en 
voor zijn burgers zal zijn. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik beperkt mijn 
bijdrage aan dit debat tot het maken 
van een enkele kanttekening bij het 
inkomensbeleid, met name ten 
aanzien van het minimuminkomen. 
De vaststelling van een rechtvaardig 
minimumloon is een moeilijke zaak. 
De regering erkent zelf dat het 
niveau van het sociaal minimum niet 
op een objectieve wijze kan worden 
vastgesteld. De behoeften van de een 
zijn immers anders dan die van de 
ander. 

Als eenmaal zoals in 1969 een 
niveau is vastgesteld, dan dient 
volgens de regering het sociaal mi-
nimum in beginsel aan de welvaarts-
ontwikkeling te worden aangepast. 
Daarom is in het verleden een 
wettelijke koppeling ingevoerd van 
minimum-uitkeringen en minimum-
loon aan de gemiddelde loonontwik-
keling. De hoogte van het minimum-
loon is, aldus de regering, een zaak 
van politieke besluitvorming gewor-
den. Het minimumloon is dus in feite 
een relatief begrip. Het kan omhoog 
gaan, maar ook omlaag. Waar ligt 
echter de vloer waar wij niet doorheen 
mogen zakken? De grafiek die 
gevoegd was bij de memorie van 
antwoord van de Tweede Kamer is 
leerzaam. 

Mijnheer de Voorzitter! Kan deze 
grafiek ter verduidelijking van mijn 
betoog als noot bij de Handelingen 
van deze Kamer worden gevoegd? 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat 
tegen het opnemen van een noot in 

de Handelingen geen bezwaren 
bestaan. 

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

De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de Voorzitter! Op deze 
grafiek zien wij de ontwikkeling van 
de reële koopkracht vanaf 1973 tot 
1985. Als 1973 op 100% wordt 
gesteld, blijkt dat in 1978 een 
maximum van de reële koopkracht 
van het minimumloon wordt bereikt, 
namelijk 120%. Daarna zet de daling 
in. 

Toch hebben meerjarige echte 
minima dit jaar altijd nog 13% meer 
reële koopkracht dan in 1973. Deze 
grafiek laat met name zien dat het 
niet waar is wat vaak wordt gesteld, 
namelijk dat door het beleid van dit 
kabinet de rijken steeds rijker en de 
armen steeds armer worden. Wat 
blijkt? Dat modaal en tweemaal 
modaal in 1985 respectievelijk 2% en 
1 1 % minder reële koopkracht hebben 
dan in 1973. De echte meerjarige 
minima hebben in 1985 dus 13% 
meer reële koopkracht en tweemaal 
modaal heeft 11% minder. 

Deze grafiek leert ons verder dat 
het minimumloon geen vast gegeven 
is. Stijgt de welvaart, dan gaat het 
minimumloon omhoog; bij dalende 
conjunctuur is er de teruggang. Die 
teruggang moest er zijn, omdat een 
ieder naar draagkracht heeft moeten 
inleveren. Uit de grafiek blijkt - ik 
geloof dat dit terecht is - dat de 
sterkste schouders de zwaarste last 
te dragen kregen. Dat dit gebeurde, 
had evenwel het nadelige effect dat 
de afstand tussen het minimumloon 
en dat van modaal eigenlijk te klein 
was geworden voor een goed 
arbeidsmarktbeleid. 

Nu is mij bij de behandeling van dit 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer in 
het bijzonder opgevallen, dat men 
nagenoeg 'kamerbreed' probeerde 
elkaar te overtreffen in sociale 
bewogenheid. Nu is dat voortreffelijk, 
als het maar niet gedaan wordt om 
volgend jaar bij de verkiezingen ten 
overstaan van de kiezers het alleen-
vertoningsrecht op te eisen van 
sociaalvoelend-zijn. Ik ben er niet zo 
zeker van dat dit niet gebeurt. 

Als de heer Den Uyl nu al belooft 
dat onder zijn beleid de reële 
koopkracht van de minima 4% a 5% 
zal stijgen, vind ik dat, zacht uitge-
drukt, een onvoorzichtige uitspraak. 
Net zo goed vind ik het van de 
CDA-fractie uit de Tweede Kamer 
niet verstandig om van de regering te 

eisen dat voor 1986 de koopkracht 
van de minima wordt gegarandeerd. 
Nu is ongetwijfeld een van de 
mogelijkheden om van de jaarlijkse 
uitkeringen af te komen - en wie wil 
dat n ie t?-om minimaal de koopkracht 
van de minima te handhaven en om, 
zoals de heer Den Uyl het wi l , in de 
komende kabinetsperiode het 
minimumloon met 5% te verhogen. 

Het is een mogelijkheid. Maar 
waarom waren er juist in de kring van 
de Partij van de Arbeid bezwaren 
tegen dit voornemen? Was het niet 
omdat bij deze strategie alle kaarten 
gezet werden op een economische 
groei van 3%? Het is evenwel de 
vraag, of die groei zich doorzet. 
Daarom is een belofte vooraf zo 
onverantwoord. 

In de Tweede Kamer is al enkele 
malen gevraagd om het inkomen van 
de echte minima met blijvende 
verhogingen op peil te houden. 

De regering heeft, naar mijn 
gevoelen terecht, deze herhaalde 
wens niet ingewilligd. De kosten 
daarvan zouden zo'n slordige 2,5 
miljard bedragen. Dat paste niet in 
het driesporenbeleid. Bovendien, zo 
heeft men eens uitgerekend, is 
binnen vijf jaar iemand met een 
modaal loon gezakt tot het niveau 
van een bijstandstrekker, als de 
minima wèl behoed worden voor 
inkomensverlies en de iets hogere 
inkomens niét. 

Nu zou het natuurlijk het mooiste 
zijn, als niet alleen het minimumloon 
minimaal op peil gehouden kan 
worden, maar als door economische 
groei zelfs alle lonen zouden kunnen 
stijgen. Maar stel dat de economische 
groei inderdaad meezit, dan is er nog 
de wens van de regering - de 
vakbonden zijn het daarmee wel 
eens - dat deze groei, ja zelfs de 
prijscompensatie wordt geruild voor 
arbeidstijdverkorting. Daar wordt het 
probleem evenwel niet gemakkelijker 
door. 

Het wordt zelfs deksels moeilijk. 
De heer Franssen wees daar ook op. 
Als dit namelijk gebeurt zal het 
minimumloon dalen. Het minimum-
loon wordt immers gekoppeld aan 
het aantal gewerkte uren. Daarom zit 
er in de huidige inkomenspolitiek 
naar mijn gevoelen een tegenstrijdig 
element. Enerzijds krikken wij met de 
eenmalige uitkeringen de positie van 
de minima omhoog. Iemand gaf 
daarvan eens een rake typering: wij 
grijpen dan naar een noodverband uit 
de politieke EHBO-doos. 

Anderzijds zit in het streven naar 
een kortere werkweek een structurele 
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verlaging van het minimumloon 
ingebakken. Hoe kan deze tegenstrij-
digheid worden opgeheven? De 
staatssecretaris zegt eigenlijk dat het 
volgende kabinet dit maar moet 
oplossen, volgend jaar zullen wij wel 
weer met een voorstel komen om 
ook voor 1986 een eenmalige 
uitkering te verstrekken. Welnu, dan 
is het 1 986. Dan zijn er verkiezingen. 
Ik zou de staatssecretaris echter 
willen vragen, of het wel zo aardig is 
om deze moeilijke prak - deze taak 
wordt met het jaar zwaarder - zonder 
meer in de maag te splitsen van het 
volgende kabinet. Is regeren niet ook 
vooruit kijken? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mijn 
steun aan dit wetsvoorstel niet 
onthouden. De staatssecretaris zal 
evenwel begrepen hebben dat ik blijf 
zitten met de vraag: wat daarna? Wij 
zijn daar nog niet uit. Misschien kan 
de staatssecretaris eens hardop 
denken in welke richting de oplossing 
kan worden gezocht. Als de tijd daar 
vanmiddag te kort voor is, dan 
kunnen wij er wellicht na het zomer-
reces eens meer tijd voor nemen. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
het genoegen, deze bijdrage mede 
namens de PPR te leveren. 

Bij de vijfde bespreking van een 
wetsvoorstel, waarvan de voorgan-
gers jarenlang 'eenmalige koopkracht-
uitkering' hebben geheten, past 
enige bezinning. Onze fracties zullen 
dat doen aan de hand van het thema 
'eenvoud van wetgeving'. Dit doen 
wij, teneinde niet alles te herhalen 
wat aan de overkant is gezegd. Wij 
zijn het in ieder geval eens met 
hetgeen onze fracties daar hebben 
gezegd. 

Het thema eenvoud; het is een 
thema dat op de achtergrond is 
geschoven in de vernieuwde belas-
tingwetten - ik bedoel hiermee de 
vervolgserie tweeverdieners - maar 
ook in de herziening van de werkloos-
heidswetten en in de koopkrachtuit-
keringen. Laat mij eerst trachten te 
tellen hoeveel categorieën mensen er 
zijn, die een koopkrachtuitkering 
krijgen volgens het wetsvoorstel dat 
wij thans behandelen. Na veel 
'geplus' en 'gemin' kwam ik tot de 
conclusie dat er de afgelopen jaren 
de volgende categorieën werden 
opgebouwd. Ik verzoek de staatsse-
cretaris mij te corrigeren als ik aan 
dubbeltellingen doe of als ik misschien 

zelfs nog een categorie over het 
hoofd zie. 

Wij hebben nu de tweejarige echte 
minima en de meerjarige echte 
minima. De eerste categorie krijgt 
een uitkering plus een zogenaamde 
koutoeslag. De tweede categorie 
krijgt een uitkering plus een èngte-
toeslag n een koutoeslag. Dan is er 
ook nog een categorie eerstejaars 
- ik gebruik het studentikoze woord 
maar - de mensen die daartoe 
behoren krijgen niets, niet omdat zij 
het niet koud hebben gehad maar om 
hele andere redenen. 

Dan hebben wij nog een aantal 
categorieën over uit het verleden: de 
subcategorie zelfstandigen, de 
uitkeringstrekkers en de categorie 
van de buitenlandse werknemer 
waarvan het gezin verblijft in het 
buitenland en die beschouwd wordt 
als alleenstaande. Er bestaan voor de 
hoofdcategorieën twee- en meerjari-
ge echte minima zes subcategorieën; 
ieder afhankelijk van leeftijd en van 
het feit of men gehuwd of ongehuwd 
is. Ook de koutoeslag kent drie 
categorieën. Overigens verschillen 
die drie categorieën weer van de zes 
voornoemde categorieën. 

Ik bereken nu alleen de subcatego-
rieën want men mag natuurlijk de 
hoofdcategorieën niet meetellen. Er 
kunnen volgens mij 3 + 6 + 6 + 3 
verschillende koopkrachtuitkeringen 
komen voor verschillende mensen in 
verschillende omstandigheden. Mèt 
de ene groep die niets krijgt, zijn het 
er dus 19. Dit is exclusief de toelage 
per kind. Ik weet hoe dit zo gekomen 
is. Er is gepoogd - zover het budget 
dit toeliet - rekening te houden met 
de verschillende omstandigheden. 

Het is interessant te referen aan 
een rede die staatssecretaris Koning 
ongeveer een jaar geleden over dit 
onderwerp gehouden heeft. De 
centrale stelling van zijn rede was dat 
rechtvaardigheid en eenvoud van 
regelgeving niet samengaan. Een 
aantal maanden geleden heeft er een 
discussie plaatsgevonden tussen 
mijn fractiegenoot mevrouw Tiesinga 
die ging over het 'ja' en 'nee' van 
deze zaak. Toen zei de staatssecretaris 
dat er over deze zaak gesproken 
werd in het kabinet, omdat het nog 
wel een probleem was. Ik vraag de 
staatssecretaris in hoeverre de 
discussie over de relatie rechtvaardig-
heid • eenvoud in het kabinet 
gevorderd is. 

Het lijkt alsof het kabinet inderdaad 
tot de conclusie is gekomen, dat 
eenvoud en rechtvaardigheid 
inderdaad niet samen gaan en er dus 

verfijning in de wetgeving aange-
bracht moet worden. Op zich zelf kan 
dat. Ik ben het er wel niet mee eens 
maar er zouden maatregelen kunnen 
worden genomen om te voorkomen 
dat het verschil tussen de mensen 
die de regels enigszins kennen de 
'knows' en de mensen die de regels 
niet kennen de 'know nots' steeds 
groter wordt. Ik noem als voorbeeld 
de medische wetenschap. De 
techniek wordt daar steeds ingewik-
kelder. Intussen is echter ook een 
beweging op gang gekomen om een 
en ander zo eenvoudig mogelijk uit te 
leggen aan de mensen. Je kunt om 
een tweede opinie vragen; er zijn 
bonden van patiënten opgericht waar 
men te rade kan gaan als men het 
niet meer begrijpt. 

Bij de sociale zekerheid en het 
belastingsysteem zou je zelfs zo ver 
kunnen gaan dat je gaat denken aan 
een soort negatieve inkomstenbelas-
ting die dan ook werkelijk op het 
individu is toegespitst. Je kunt dan 
binnen die 19 categorieën nog 
rekening houden met het indivu. 

Hoever is de discussie daarover 
gevorderd? Zowel op het gebied van 
financiën als op het gebied van 
sociale zekerheid hebben wij zeer 
deskundige en gespecialiseerde 
staatssecretarissen. Wij hebben ook 
zeer gespecialiseerde ambtenaren. 
Misschien leidt dit er toe dat men 
met een steeds meer ingewikkelde 
oplossing komt. Die oplossing kan 
zeer knap zijn maar zij staat misschien 
te ver af van het gewone leven. 
Daardoor blijven de sociale diensten 
met de moeilijkheden zitten. 

Hoever is de discussie in het 
kabinet gevorderd? Houdt men toch 
nog twee mogelijkheden in gedach-
ten? Men kan aan een eenvoudige 
wetgeving denken. Misschien vindt 
men echter dat dat niet kan en dat 
andere maatregelen genomen 
moeten worden om deze materie zo 
begrijpelijk mogelijk te maken. 

Zoals ik reeds heb gezegd, ga ik de 
bezwaren die aan de overzijde door 
mijn fractie en de fractie van de PPR 
zijn genoemd, niet herhalen. Deze 
fracties zullen hun steun aan het 
wetsontwerp niet onthouden, ook al 
omdat het gebruik maken van de 
alternatieven die wij in het verleden 
hebben aangegeven een lange 
discussie zou vergen. Daarmee zijn 
de meerjarige minima dit jaar niet 
geholpen. 

Ik wil eindigen met een vraag die 
voor mij even klemmend is als de 
vraag die de heer Van der Jagt reeds 
heeft gesteld: Wat gebeurt er als het 
het volgend jaar weer koud is? 
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D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de woordvoer-
ders voor hun bijdrage in het debat 
over het beleid van het kabinet met 
betrekking tot de echte minima. Ik 
ben deze Kamer ook bijzonder 
erkentelijk voor het feit dat men deze 
zaak zo snel heeft willen behandelen, 
ook al moest daarvoor ook nu weer, 
zoals de heer Van de Zandschulp zei, 
voor de vierde keer een noodproce-
dure worden gevolgd. Ik heb echter 
van alle woordvoerders begrepen dat 
men bereid was de regering op dit 
punt tegemoet te komen vanwege 
het belang dat met deze zaak is 
gemoeid voor de mensen die ook dit 
jaar op een uitkering in het kader van 
de echte minima zijn aangewezen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor 
het eerst dat in bedoelde vijf jaar de 
parlementaire behandeling in dezen 
voor het zomerreces afgerond kan 
worden. Met name de uitvoerders 
van deze wet zijn naar mijn mening 
de politiek en met name de volksver-
tegenwoordiging bijzonder dankbaar 
voor het feit dat er nu meer tijd is 
zich op de uitvoering van deze 
wetgeving voor te bereiden en om de 
voorlichting goed te verzorgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van de Zandschulp heeft nog eens 
gewezen op de verschillen die er in 
het echte-minimabeleid over de 
periode 1981 tot 1983 zaten. Hij 
heeft die nog eens de revue laten 
passeren. Terecht; in die tijd was er 
uitsluitend sprake van een herstel 
van de koopkracht in het ene jaar 
- het ging daarbij om het koopkracht-
verlies - en niet van meer dan dat. 
Zoals de heer Van de Zandschulp 
terecht opmerkte, deed zich in 1984 
een kentering voor. Toen is voor het 
eerst voor de meerjarige echte 
minima een vermenigvuldigingsfactor 
toegepast. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
er bovendien op gewezen dat er 
voor dit jaar wel sprake is van een 
bijzondere invulling - deze opmerking 
was ook terecht - omdat nu het 
echte-minimabeleid zich beperkt tot 
alleen de meerjarigen en niet 
betrekking heeft op de eenjarige 
toeslag voor degenen die in 1985 
voor het eerst in de situatie verkeren 
dat zij tot de echte minima behoren. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
er in dit verband ook op geattendeerd 
dat de titel van het wetsontwerp niet 
is aangepast. Ook de heer Franssen 
heeft daarop geattendeerd. Hij vroeg 
zich af, of het niet verstandiger zou 
zijn geweest de titel te veranderen. Ik 

meen dat het wel mogelijk zou zijn 
geweest om de titel aan te passen. 
Een dergelijke verbetering verandert 
echter niets aan de essentie van het 
beleid met betrekking tot de echte 
minima. 

Ik heb èn de opmerking van de 
heer Van de Zandschulp èn die van 
de heer Franssen gezien als een 
kleine kritische noot bij dit geheel. 
Een en ander raakt uiteraard niet de 
invulling van het beleid als zodanig. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Van de Zandschulp merkte op dat de 
belofte die in de troonrede is 
gegeven, bijna is gehaald, en wel op 
35 miljoen gulden na. Die 35 miljoen 
gulden is niet besteed voor de 
eenjarige echte minima. Ik stem toe 
dat er voor dat jaar inderdaad geen 
herstel plaatsvindt. De heer Van de 
Zandschulp heeft in dat verband een 
beschouwing gegeven van de 
argumenten die wij daarvoor hebben 
aangevoerd. Hij kon, als ik hem goed 
begrepen heb, zich wel vinden in ons 
argument van de extra administratie-
kosten die daaraan zijn verbonden. 

Zij bedragen in verhouding ook vrij 
veel. Daar had hij begrip voor. Ik heb 
uit zijn mond echter ook opgetekend 
dat hij vindt dat dit voorkomen had 
kunnen worden, als in het jaar 1985 
de systematiek van de Wet aanpas-
singsmechanismen zou zijn toege-
past. Ik denk dat dit op zichzelf een 
juiste opmerking is. Dat die systema-
tiek niet is toegepast, heeft ook, zoals 
bekend, zijn eigen motivering. Ik wijs 
wat dat betreft met name op de 
algemene politieke beschouwingen 
over het sociaal-economisch en 
financieel beleid. Daarbij is in 
voldoende mate aangegeven waarom 
de systematiek van de WAM niet is 
toegepast. Ik weet dat de heer Van 
de Zandschulp daar anders over 
denkt. 

Er is gevraagd wat het motief is 
om voor de eerstjarigen niets extra's 
te doen. Dat is een verzwaring van de 
problematiek van de afbouw van de 
echte minima na 1985. Verschillende 
woordvoerders hebben daar de 
aandacht op gevestigd. De heer 
Franssen en de heer Van der Jagt 
hebben daarop gewezen. Zij hebben 
gevraagd hoe ik deze invulling nu zie 
na 1985. De heer Van der Jagt 
merkte, meen ik, op dat regeren 
vooruitzien is. Ook op dit punt zou ik 
dus moeten proberen wat beschou-
wingen te geven. 

Ik ben het ermee eens dat, als er 
sprake is van een verbetering van de 
koopkracht van 1 % per jaar - de heer 
Van de Zandschulp bracht dit onder 

woorden - daarin al een zekere 
afbouw zit. Als je uitgaat van het 
handhaven van de koopkracht zonder 
verbetering en je wilt toch afbouwen, 
dan zul je een schema van afbouw 
moeten kiezen. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik niet in staat ben om 
daarvoor op dit moment al een 
concrete invulling aan te geven. Het 
is echter waar, zoals de heer Van der 
Jagt onder woorden bracht, dat dit 
afhangt van de economische groei. Is 
die gunstig, dan is het gemakkelijker 
en eenvoudiger. Is die echter minder 
gunstig, dan kun je inderdaad veel 
minder ver springen. 

Ik denk dat wij allemaal aan het 
koffiedik kijken zijn, als wij ons daarin 
verdiepen. Ik kan daar op dit moment 
in ieder geval nog geen invulling voor 
aangeven, zelfs niet voor 1986. De 
besluitvorming over wat wij in 1986 
moeten doen, dient namelijk nog 
plaats te vinden. Het is niet aan mij 
om daarop vooruit te lopen. De 
kritische kanttekeningen die de heer 
Van der Jagt met name in dit 
verband heeft geplaatst, zijn op 
zichzelf echter op hun plaats. 

Overigens wil ik in de richting van 
de heer Van de Zandschulp opmerken 
dat het echte-minimabeleid nimmer 
de bedoeling heeft gehad om 
structureel de koopkracht op peil te 
houden. 

Dat kan niet. Hij heeft er uitvoerig 
over gesproken. Ik wijs de heer Van 
der Jagt ook nog eens op het citaat 
dat de heer Buurmeijer gebruikte aan 
de overzijde uit het betoog van de 
heer Den Uyl bij de eerste verdediging 
van het eerste wetsvoorstel echte 
minima 1981. Hij zei toen dat er 
blijvend letsel was, in die zin dat je 
de koopkracht niet blijvend kunt 
herstellen. Dat zijn de feiten. Een en 
ander geldt heden ten dage nog. 
Destijds verdedigden de heer Den 
Uyl en mevrouw Dales het wetsvoor-
stel. Tot zoverre mijn opmerkingen 
over de algemene problematiek. 

De heer Van de Zandschulp en ook 
de heer Franssen hebben de peilda-
taproblematiek in discussie gebracht. 
De heer Van de Zandschulp merkte 
terecht op dat een momentopname 
niet respresentatief is. Het is - ik 
erken dat - een gebrekkige keuze. De 
mooiste vorm van toets en meting is 
natuurlijk een inkomenstoets over het 
gehele jaar. Wij willen namelijk in 
een bepaald jaar een toeslag geven 
als men beneden een bepaald 
inkomensniveau blijft. De fijnste 
invulling is dan ook, te meten aan 
een geheel jaar. Het gevolg is echter 
dat je dan erg traag bent in de 
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toekenning van die eenmalige 
uitkeringen. Dat is ook niet in het 
belang van deze mensen. Vandaar 
dat gekozen is voor een momentop-
name. Die is dit jaar iets anders dan 
verleden jaar, maar in beginsel 
hetzelfde. Het heeft een stuk onvol-
komenheid in zich. Ik erken dat, maar 
het is eigen aan het kiezen van iets 
dergelijks. 

De heer Van de Zandschulp zegt 
dat er een mogelijkheid was om uit te 
wijken door, ingeval de toets in die 
ene maand niet zuiver is, de toets te 
plegen in het halve jaar daaraan 
voorafgaande. In een amendement 
aan de overkant is een wat kortere 
periode genoemd. Op zichzelf zit 
daar een verbreding in, maar ik heb 
daartegen vrij fundamentele bezwa-
ren aangevoerd aan de overzijde. Die 
hebben zowel betrekking op de 
betrokkenen die dan niet zo gemak-
kelijk in dit moeilijke geheel de weg 
vinden, omdat er verschillende 
toetsen komen - de problematiek 
wordt dan nog ingewikkelder dan 
mevrouw Bischoff onder woorden 
brengt, want dan zouden er nog 
meer gevallen komen - als op de 
uitvoeringsproblematiek. 

Ook in het mondeling overleg van 
vanochtend heb ik erop geattendeerd 
dat aan deze onvolkomenheid met 
betrekking tot het meten van het 
inkomen het beste kan worden 
tegemoetgekomen als je een 
kaderregeling of een raamwet hebt. 
In een raamwet kun je de criteria 
voor de beoordeling en de meting 
vastleggen. Dan weet je op voorhand 
hoe in volgende jaren een toets kan 
plaatsvinden. Je zou dan aan de 
mensen kunnen vragen om, op grond 
van die gegevens, te beginnen met 
het bewaren van de inkomensgege-
vens. 

Zo lang die raamregeling er niet is, 
kun je er niet op vooruitlopen. Op 
grond van die overwegingen hebben 
wij gemeend te moeten kiezen voor 
de systematiek die nu is aangegeven. 
Het is ook aan de overzijde gesancti-
oneerd, onder erkenning dat er wel 
wat onvolkomenheden in zitten. 

De heer Van de Zandschulp vroeg 
aandacht voor de dienstplichtigen. 
Hij was van mening dat die moeten 
worden beoordeeld naar hun 
werkelijke leeftijd en niet naar het 
minimumniveau voor een twintigjari-
ge. Hierover is al vaker gediscus-
sieerd. 

De wedde voor dienstplichtigen 
kent geen hogere schaal dan die voor 
een twintigjarige. Ik ben van oordeel 

dat daarop bij de eenmalige uitkering 
moet worden aangesloten. Een 
eenmalige uitkering volgt uit haar 
aard de wetten op grond waarvan 
een minimuminkomen wordt gegaran-
deerd. Die minimumniveaus worden 
overgenomen bij de eenmalige 
uitkering. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
erop gewezen dat de Raad van State 
geoordeeld heeft dat de handelwijze 
met betrekking tot de dienstplichtigen 
niet duidelijk was vastgelegd in de 
wettelijke regeling van een eenmalige 
uitkering. Ik heb het voornemen - de 
heer Van de Zandschulp wees daar 
ook al op, maar hij vond dat niet 
elegant - dit jaar uitdrukkelijk te 
bepalen in het inkomensbesluit hoe 
deze zaak dient te zijn geregeld, 
zodat in ieder geval voor het jaar 
1985 geen onduidelijkheid over de 
besluitvorming bestaat. De Raad van 
State heeft dus niet uitgesproken dat 
toeslag aan het niveau van een 
twintigjarige niet zou zijn toegestaan, 
alleen dat daarvoor in de regeling van 
de eenmalige uitkering geen toerei-
kende basis was. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
opnieuw aandacht gevraagd voor de 
positie van de buitenlandse werkne-
mers. Hij heeft in dit verband 
opgemerkt dat de onderbouwing van 
mijn standpunt, door te verwijzen 
naar de Algemene Bijstandswet, naar 
zijn mening niet consistent is. Hij 
heeft een aantal citaten aangehaald 
en gewezen op mijn opmerkingen 
aan het adres van de fractie van ht 
CDA aan de overzijde over het al dan 
niet toetsen van vermogens in het 
kader van deze regeling. 

Zo wordt volgens de heer Van de 
Zandschulp ten aanzien van mensen 
met vermogens wel afgeweken van 
de criteria van de bijstandswet. Ik 
heb niet gesteld - misschien is het 
ten gevolge van een misverstand 
weleens zo overgekomen - dat de 
Algemene Bijstandswet voor alle 
onderdelen model staat voor de 
eenmalige uitkering. Dat is niet het 
geval. Bijstand is een voorziening in 
de noodzakelijke kosten van het 
bestaan. De eenmalige uitkering is 
een aanvullende koopkrachttoeslag 
op de minimuminkomens. Het feit 
dat de eenmalige uitkering alleen een 
inkomensaanvulling is, rechtvaardigt, 
naar mijn mening, voldoende de 
andere behandeling van het vermogen 
in dit kader. 

Ten aanzien van de doelgroep en 
de uitkeringssystematiek acht ik het 
echter gewenst dat de criteria zoveel 
mogelijk aansluiten bij die van de 

Algemene Bijstandswet. Dat is geen 
slaafs volgen, maar een bewuste 
beleidskeuze om op een gegeven 
niveau, het minimuminkomen, de 
werking van de eenmalige uitkering 
en de bijstand op deze punten 
parallel te laten verlopen. Overigens 
begrijp ik uit de opmerking van de 
heer Van de Zandschulp dat hij ook 
na 1985 wel op deze problematiek 
wil terugkomen. Ik hoop hiermee ook 
de vraag van de heer Franssen 
hierover voldoende te hebben 
beantwoord. Waarschijnlijk is het 
niet naar zijn volledige tevredenheid, 
maar er zal tussen hem en mij op dit 
punt wel een gap blijven bestaan. 

De heer Franssen heeft in zijn 
betoog beklemtoond de overwegin-
gen die gelden voor extra aandacht 
voor de echte minima. Zij verdienen 
dat, zo zei hij, en zij krijgen dat ook, 
maar het staat toch wel enigermate 
op gespannen voet met het inkomens-
beleid. In dat verband heeft hij in het 
bijzonder de aandacht gevestigd op 
het toch al ingedrukte loonsverschil 
tussen minimum en modaal, een 
benaderingswijze die ik ook heb 
opgetekend uit het betoog van de 
heer Van der Jagt, die samen met de 
heer Franssen liet doorschemeren, 
dat het beleid, dat erop is gericht 
daaraan wat te doen, tot op zekere 
hoogte wordt tegengewerkt, ook in 
het kader van het beleid voor de 
echte minima. 

Desondanks verleende zij beiden 
steun aan het beleid, dat wij in dit 
opzicht terecht voeren. Daarmee heb 
ik ook aangegeven, hoe de zaak 
structureel beoordeeld moet worden. 
Het is uitgesloten met name ten 
aanzien van de minima en de 
uitkering alsnog met terugwerkende 
kracht de W A M toe te passen. De 
heer Franssen heeft terecht begrepen, 
dat het een bedrag van f 4 a 5 miljard 
zou kosten. Het is duidelijk, dat het 
onmogelijk is dat soort dingen te 
doen. Het zal al bijzonder moeilijk 
worden tot een verantwoorde en 
goede invulling te komen van het 
beleid voor de echte minima na 
1985. Nogmaals, al eerder is gezegd, 
dat het mede afhangt van de 
feitelijke ontwikkeling van de 
koopkracht en de feitelijke economi-
sche groei. 

De heren Franssen en Van der Jagt 
hebben erop geattendeerd, dat de 
arbeidsduurverkorting ook gevolgen 
heeft voor de inkomens en de 
minimuminkomens. Dat versterkt 
deze problematiek. Ik denk niet, dat 
koopkrachtverbetering door middel 
van lastenverlaging, door premies of 
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door belastingen, het proces van 
arbeidsduurverkorting zal tegengaan. 
Integendeel, als we kans zien de 
koopkracht te stabiliseren of te 
verbeteren door middel van vermin-
dering van de collectieve lasten, zal 
dat eerder ondersteunend werken 
voor het slagen van de arbeidsduur-
verkorting dan wanneer dat anders 
geschiedt. 

De heer Franssen heeft de inko-
mensmeting een zwak punt in het 
geheel genoemd. Ik heb er al 
voldoende op gereageerd. Er zit 
inderdaad een zekere toevalsfactor 
in, zoals het nu geschiedt, maar het 
is kiezen voor iets, waarbij verschil-
lende overwegingen een rol spelen 
en tegen elkaar moeten worden 
afgewogen. 

De heer Franssen heeft zijn 
erkentelijkheid uitgesproken voor het 
treffen van voorzieningen voor de 
zelfstandigen. Ik heb daar nota van 
genomen. 

De heer Franssen heeft ook 
gewezen op de verfijning in de 
regeling en in dat verband herinnerd 
aan de discussie in het mondeling 
overleg over de bandbreedte. Ik 
denk, dat we alles bij elkaar genomen 
met de verfijning in verschillende 
opzichten een goed compromis 
hebben weten te vinden. De heer 
Franssen sprak de hoop uit, dat er 
een einde aan deze invulling van het 
beleid voor de echte minima zal 
kunnen komen. Ik deel die hoop 
gaarne. De heer Van der Jagt heeft 
echter al zeer terecht opgemerkt, dat 
het in bijzondere mate zal afhangen 
van wat de economische groei in de 
komende jaren laat zien. 

De heer Van der Jagt zei wat 
kanttekeningen te willen plaatsen bij 
het inkomensbeleid. Het echte-mini-
mabeleid is daar een onderdeel van. 
Als hij die discussie verder wil 
voeren, lijkt het mij goed, dat hij die 
met name met de minister voert. Ik 
vermoed, dat er dan voldoende 
gelegenheid zal zijn in dat verband 
ook te praten over het minimumloon 
en wat daarmee samenhangt. Het is 
geen eenvoudige zaak. De heer Van 
der Jagt merkt wel terecht op, dat 
het kiezen van een aanpassingsme-
chanisme inhoudt, dat we naar boven 
en naar beneden kunnen gaan. 

Het volgen van de welvaart kan 
dus effecten in opwaartse en 
neerwaartse richting hebben. Het 
minimum is - ik ben het daarmee 
eens - in feite een relatief begrip. Je 

kunt het niet in die zin onderbouwen 
dat je kunt zeggen via een budgeton-
derzoek: dat moet het zijn. Het 
minimum, dat je in een samenleving 
hebt, is tot op zekere hoogte de 
politieke vertaling van de wat de 
vloer zou moeten zijn van het 
inkomen, gegeven de huidige 
verdeling van de inkomens in 
Nederland. 

De heer Van der Jagt heeft over de 
grafiek, die aan een van de stukken is 
toegevoegd, een aantal naar mijn 
mening prijzenswaardige opmerkin-
gen gemaakt. Ik kan wat hij daarover 
heeft gezegd alleen maar onderschrij-
ven. Hij heeft simpelweg aan de hand 
van die grafiek een aantal feiten laten 
spreken, feiten die, als je naar 
sommige mensen luistert, anders zijn 
dan uit deze grafiek blijkt. 

Ondanks het feit dat regeren 
vooruitzien is, heb ik mij, wat de 
komende jaren betreft, maar op de 
vlakte gehouden. Ook in dit opzicht 
ben ik slechts een profeet, die brood 
eet. Wij moeten de uitkomsten van 
jaar tot jaar opnieuw beoordelen. Wij 
kunnen, denk ik, die zelfs niet voor 
een hele kabinetsperiode vaststellen. 

Ik ben het met de heer Van der 
Jagt eens, dat het beleid met 
betrekking tot de echte minima 
eigenlijk een noodverband betreft, 
omdat wij liever langs andere wegen 
ons doel willen bereiken. In geval van 
beperkte middelen en economische 
stagnatie menen wij dat wi j , als wij 
toch iets moeten doen, ons moeten 
richten op de mensen, die van dat 
minimum moeten leven, niet om een 
structureel niveau te kunnen handha-
ven maar op de pijn, die er is, 
enigermate te kunnen verzachten. 

Ik heb naar ik meen in voldoende 
mate geprobeerd hardop te denken, 
zij het dat ik dat hardop denken geen 
al te concrete invulling heb kunnen 
en willen geven. 

Mevrouw Bischoff heeft haar 
beschouwingen over dit wetsvoorstel 
willen plaatsen in de context van een 
bepaald thema, zoals zij ook ten 
aanzien van andere wetsvoorstellen 
wel eens heeft gedaan. In dit verband 
koos zij als thema de eenvoud van 
wetgeving. Ik kreeg de indruk uit wat 
zij opmerkte dat zij van mening is dat 
deze wetgeving niet eenvoudig is 
vanwege de hoeveelheid van soorten 
gevallen, die denkbaar zijn als het 
gaat om het verstrekken van een 
eenmalige uitkering. 

Ik heb niet alle gevallen, die zij 
opsomde, getoetst maar ik kan wel 
zeggen dat haar opsomming een 

juiste is. Het gaat om een hoeveelheid 
van soorten gevallen, die in dezen 
denkbaar zijn. Ik heb het dan nog niet 
eens over een verschil in inkomens-
meting, zoals van bepaalde zijde wel 
eens is bepleit. 

Het feit, dat er zoveel groepen zijn, 
houdt verband met het thema, dat zij 
noemde in de discussie met staats-
secretaris Koning over de rechtvaar-
digheid en de eenvoud. Die twee 
zaken kunnen wel eens op gespannen 
voet met elkaar staan. Ik denk dat, 
als je het woord 'rechtvaardigheid' in 
dit verband gebruikt, het dan met 
name gaat om het feit dat je iets wil 
doen voor de mensen, die het nodig 
hebben. Om te bepalen of men iets 
nodig heeft, moet je meten. Je moet 
het inkomen van betrokkenen meten 
en ook de omstandigheden, waarin 
hij verkeert: gehuwd of ongehuwd, 
met of zonder kinderen, meerjarig of 
eenjarig minimuminkomen enz. Dat 
zijn bepalende factoren om op een 
gegeven moment het niveau van de 
eenmalige uitkering in het ene jaar 
vast te stellen. 

Hierbij gelden overwegingen van 
rechtvaaridgheid en draagkracht. Het 
is eigen aan de systematiek van het 
verlenen van een uitkering aan de 
echte minima, de mensen die het 
nodig hebben. Ik denk dat men er 
daarom niet aan kan ontkomen, nu 
niet en in de toekomst niet, hieraan 
zeer gedifferentieerd invulling te 
geven. Dat is ook gebleken uit de 
wijze, waarop de extra toeslag is 
ingevuld. Gemiddeld gaat het om 
f 1 50 maar wij hebben toch gemeend 
te moeten kiezen voor verschillen 
tussen de alleenstaande, het gezin 
zonder kinderen en het gezin met 
kinderen, waaronder de één-ouderge-
zinnen. 

Deze problematiek vormt overigens 
een onderwerp van politieke bezin-
ning, zij het niet in het algemeen. Het 
gaat om een probleem, dat zich 
voordoet bij de invulling van de 
subsidiewetgeving, de wijziging van 
het stelsel van sociale zekerheid en 
de wijze, waarop wij invulling geven 
aan de toeslagwetgeving. Ook denk 
ik hierbij aan de inkomensvoorziening 
oudere werknemers. Er zullen steeds 
toetsingsmomenten zijn, waardoor er 
rekening kan worden gehouden met 
draagkracht en behoefte. Men 
ontkomt er daarbij niet aan, af en toe 
op verfijnde wijze bezig te zijn. 

Die verfijning komt ook aan de 
orde in het kader van de bandbreedte. 
Als die bandbreedte niet wordt 
gehanteerd, zou men, indien met één 
gulden boven de norm uitkomt, niets 
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krijgen. Daarom geldt hier als 
bandbreedte de basistoeslag, opdat 
in die gevallen nog een zekere 
uitkering kan worden gegeven. 

Voorzitter: Steenkamp 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Het denken over 
negatieve inkomstenbelasting is een 
zeer interessante zaak. Die discussie 
dient plaats te vinden bij het bespre-
ken van een basisinkomen voor 
iedereen. Men kent het rapport van 
de WRR, waarin hierover gedachten 
zijn ontwikkeld. Deze discussie zal 
zeker aan bod komen in het raam van 
de behandeling van de stelselwijziging 
sociale zekerheid. 

Wat gebeurt er nu wanneer het in 
1986 opnieuw zeer koud wordt? 

Mijnheer de Voorzitter! Dan zullen 
wij de zaak opnieuw bezien. 

• 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Voorzitter! Inzake het 
discussiepunt van de inkomensmeting 
en de mogelijkheid van een tweede 
peilperiode voor de slachtoffers van 
het oneffen systeem zegt de staats-
secretaris: 'Ik voel daar niet voor. Het 
systeem wordt minder doorzichtig 
voor betrokkenen en zij kunnen dan 
niet zo gemakkelijk de weg v inden ' . 

Ik denk dat dit bij de betrokkenen 
wel meevalt. Wanneer echter 
inzichtelijkheid en doorzichtigheid 
voor de betrokkenen zulke belangrijk 
criteria zijn, is toch moeilijk uit te 
leggen waarom voor sommige 
groepen - ik doel hier op de niet-in-
gekwartierde dienstplichtigen en 
dienstweigeraars van boven de 23 -
de leeftijd kunstmatig verlaagd wordt 
en waarom gehuwden en vaders 
(personen met gezinsleden in het 
buitenland) kunstmatig bestempeld 
worden tot loslopende, kinderloze 
vrijgezellen. 

Ik zou willen zeggen: regel dit dan 
goed, zodat de betrokkenen zich 
hierin kunnen vinden en dit niet als 
onrechtvaardig beschouwen. 

De staatssecretaris verstrikt zich 
bij deze twee laatste groepen toch 
weer in zijn eigen argumentatie. 
Wanneer het gaat om de positie van 
de buitenlandse arbeider met 
gezinsleden in herkomstland blijft 
voor hem gelden, dat hij primair 
streeft naar een aansluiting bij de 
Algemene bijstandswet. 

Wanneer het echter om die andere 
groep gaat, de dienstplichtigen en 
dienstweigeraars van boven de 23, 
dan wijst de staatssecretaris een 

aansluiting bij de Algemene bijstands^ 
wet en de daarin opgenomen 
inkomens af en sluit hij aan bij de 
wedde. Dit maakt het voor betrokke-
nen wel wat ingewikkeld en ondoor-
zichtig. 

Sommige sprekers, zoals de heren 
Franssen en Van der Jagt, hebben 
erop gewezen, dat de afstand tussen 
minimum en modaal in de periode na 
1 973 aanmerkelijk is verkleind. 

Dat is een juiste bewering, maar zij 
hebben verzuimd eraan toe te 
voegen dat dit jaar de koopkracht 
van mensen met het minimumloon 
met een 0,5% is gedaald en de 
koopkracht van de modale inkomens 
met 1,5% is gestegen. Ik wil hen 
eraan herinneren dat dit blijkens 
uitlatingen van de minister van 
Sociale Zaken bewust beleid is 
gedurende een reeks van jaren. 

De heer Franssen (CDA): Ik heb 
erop gewezen dat nu in een andere 
richting wordt gekoerst. Er is sprake 
geweest van een correctie van 1% en 
ik hoop dat wij op die weg doorgaan. 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Dan zijn wij het daarover 
duidelijk oneens. Ik verwijs de heer 
Franssen naar mijn betoog over het 
laatste wetsvoorstel tot bevriezing 
van het minimumloon ofte wel het 
voor de zoveelste maal niet toepassen 
van de WAM. Ik heb toen duidelijk 
gemaakt dat wij geen grote behoefte 
hebben aan een verdere nivellering 
tussen minimum en modaal en dat 
wij op zich die afstand ook niet te 
klein vinden. Die afstand ligt in de 
orde van grootte van bijna f 5 0 0 
netto per maand. Ik heb er echter 
ook op gewezen dat er problemen 
kunnen ontstaan bij een cumulatief 
gebruik van inkomensafhankelijke 
voorzieningen. Wij hebben erop 
aangedrongen daar eens naar te 
kijken. Als ik het goed heb begrepen, 
heeft het kabinet die zaak inmiddels 
in onderzoek genomen en dat lijkt mij 
een goede zaak. 

Ik dacht dat de heer Franssen 
stelde dat een verkleining van de 
'WIG' - wij staan dit ook voor -
automatisch denivellering betekent. 
Dit is echter niet het geval. Een 
verkleining van de 'WIG' ontstaat 
door een verlaging van belasting-
en/of premiedruk. De wijze waarop 
dit wordt ingevuld is een politieke 
beslissing. Dit kan op een nivelleren^ 
de, op een denivellerende of op 
inkomenspolitiek-neutrale wijze 
ingevuld worden. 

De heer Franssen (CDA): Uiteraard! 
De belastingen moeten dan voor 
bepaalde groepen verhoogd worden. 

Daarmee kan het effect van de 
premieverlaging worden gecorri-
geerd. Normaal gesproken zal, 
doordat wij de belastingvoet kennen, 
een verlaging aan de premiezijde 
zonder enige twijfel tot denivellering 
van de netto-inkomens leiden. 

De heer Van der Zandschulp 
(PvdA): Zelfs in premiesfeer zou men 
met een premievrije voet kunnen 
werken, zoals bij voorbeeld in de 
WAO het geval is. Het hangt er maar 
vanaf op welke wijze het ingevuld 
wordt. 

Voorzitter! De heer Den Uyl heeft 
in het interview met Het Vrije Volk 
geen koopkrachtstijging van 5% 
beloofd, zoals de heer Van der Jagt 
meende. De heer Den Uyl heeft 
gesteld dat naar zijn mening bij een 
economische groei van 3% een 
inkomensverbetering van 1 % voor de 
minima mogelijk zou moeten zijn. Ik 
wijs degenen die de staf hebben 
gebroken over dit interview erop dat 
de suggestie van de heer Den Uyl in 
elk geval een oplossing biedt om het 
koopkrachtverlies voor de echte 
minima te voorkomen. (Overigens 
realiseer ik mij dat een economische 
groei van 3% niet onmiddellijk voor 
het grijpen ligt.) 

Het probleem is namelijk dat, als 
men de koopkracht van het minimum-
loon op nul stelt - dit wordt door velen 
bepleit - en men wil geleidelijk de 
koopkrachttoeslagen terugdringen, 
de meerjarige echte minima koop-
krachtverlies moeten leiden. Dit 
verlies kan men voorkomen door voor 
de minima een inkomensverbetering 
van 1 % te realiseren. Ik heb al 
verwezen naar de memorie van 
antwoord waarin staat dat bij een 
jaarlijkse koopkrachtverbetering van 
1% voor de minima een geleidelijke 
reductie van de koopkrachttoeslagen 
in drie a vier jaar mogelijk is. Gezien 
deze problematiek sluit ik niet uit dat 
sommige kritici van Den Uyl wellicht 
tot een herwaardering van hun 
oordeel komen. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Het betoog van de heer Van de 
Zandschulp bestond uit twee delen. 
Het eerste deel was met name op mij 
gericht en het andere deel op een 
aantal woordvoerders in dit debat. Ik 
ga maar aan dat deel voorbij, daarbij 
ben ik als toehoorder opgetreden. Ik 
wil nog wel even ageren op de 
opmerking van de heer Van der 
Zandschulp, nl. dat je in de premie 
voor de sociale verzekering ook wel 
een premievrije voet kan worden 
ingevoerd, zoals bij de WAO. 
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Ik wil hem erop wijzen dat in de 
WAO geen sprake is van een 
premievrije voet, maar van het alleen 
maar verzekeren van dat deel dat niet 
via de AAW verzekerd is. Daar is een 
franchise die verband houdt met het 
feit dat het eerste deel van het 
inkomen verzekerd in een andere 
wet. Dat is toch iets anders dan het 
introduceren van premievrije voeten. 
Het is een denkbaar middel, maar dat 
is tot nu toe vreemd in onze sociale 
verzekeringswetgeving. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
met name mijn betoog over de 
inkomensmetingen gehanteerd om te 
zeggen: Doe niet zo moeilijk over die 
dienstplichtigen en die buitenlandse 
werknemers. Ik denk dat hij dat niet 
uit mijn betoog kan halen. 

Wat de buitenlandse werknemers 
betreft, stelde hij dat aangesloten 
wordt bij de bijstandswet, dat wat de 
dienstplichtigen betreft, wordt 
aangesloten bij de wedden. Ik heb al 
gezegd dat niet zonder meer de 
bijstandswet rigide wordt gevolgd, 
maar alleen dan als er goede 
gronden voor zijn. Bij de wedde is 
een minimum aangegeven en wij 
vullen op dat minimum aan en niet 
anders. Daarom stellen wij deze 
uitkeringen onder de voorwaarden 
zoals die zijn geformuleerd voor 
20-jarigen beschikbaar. 

Wat de buitenlandse werknemers 
betreft, heb ik niets toe te voegen. Ik 
wil er nog wel op wijzen dat wij niet 
kunnen toetsen of men in het 
buitenland eventueel nog andere 
inkomsten geniet. Het is toch zo dat 
wij extra garanties geven op grond 
van koopkrachtontwikkeling in 
Nederland en niet op die in het 
buitenland. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
wetsvoorstel Wijziging van hoofd-
stuk VI I I (Departement van 
Onderwijs en Wetenschappen) 
van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1981 
(verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (18310) . 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
W e t op het basisonderwijs, de 
Overgangswet W B O , de Inter im-
wet op het speciaal onderwijs en 
het voortgezet speciaal onder-
wijs en de Overgangswet 
ISOVSO met betrekking tot het 
aanbrengen van enige wets tech-
nische en uitvoeringstechnische 
wijzigingen (18947) . 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de heer Oskamp, voorzitter van 
de vaste commissie voor Onderwijs, 
tot het voorlezen van het eindverslag 
van de commissie. 

De heer Oskamp: In de wetenschap 
dat het onderhavige wetsvoorstel 
één geheel vormt met drie nog 
komende wetsvoorstellen tot 
wijziging van de Wet op het basison-
derwijs en de Wet op het speciaal en 
het voortgezet speciaal onderwijs, en 
overtuigd van de noodzaak ondanks 
de korte tijd van voorbereiding het 
onderhavige voorstel te behandelen 
ten einde verantwoorde invoering 
van de Wet op het basisonderwijs op 
1 augustus as . mogelijk te maken, 
heeft de vaste commissie voor 
Onderwijs besloten af te zien van 
schriftelijke voorbereiding van het 
voorstel. 

De commissie heeft op 18 juni j l . 
mondeling overleg gevoerd met de 
staatssecretaris. Het overleg dat 
voornamelijk een procedureel 
karakter droeg, heeft de overtuiging 
van de commissie versterkt aan 
behandeling voor het zomerreces te 
moeten meewerken. Tevens hebben 
de inhoud van de memorie van 
toelichting en de mededelingen van 
de staatssecretaris, de commissie de 
wetenschap gegeven dat ook van de 
zijde van het kabinet de bedoelde 
vier wetsvoorstellen (wetsvoorstel 
bekostigingssystematiek (Londo), 
verzamelontwerp overblijvende 
technische aanpassingen en honore-
ring eerdere toezeggingen aan de 
Staten-Generaal en het gelijk trekken 
van de voorhangregeling voor beide 
Kamers der Staten-Generaal) als één 
geheel worden gezien. Tijdens de 
schriftelijke voorbereiding en de 
openbare beraadslagingen in deze 
Kamer over bedoelde drie wetsvoor-
stellen zullen opmerkingen die ten 
aanzien van het onderhavige voorstel 
te maken zouden zijn, nog aan de 
orde kunnen komen. De commissie 
behield zich overigens het recht voor 
om bij de nu volgende openbare 
behandeling in te gaan op de met dit 

wetsvoorstel verband houdende 
onderwerpen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Grol-Overling (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Deze week, 
aan het begin van de schoolvakantie, 
staan de kranten vol ongeruste 
verhalen over de basisschool die in 
augustus van start gaat. Er waren 
onder andere krantekoppen die 
luidden: 'Ontslag voor duizenden 
leraren'; 'Chaos op de scholen'; 
'Basisschool vertrekt vanuit schrale 
basis'; 'Onderwijzers zien met grote 
zorg toekomst tegemoet'. Daarnaast 
ook nog een wat neutralere krantekop: 
'De bel luidt voor de basisschool'. 
Anderhalf miljoen kinderen tussen 
vier en twaalf jaar op 8300 scholen 
zijn hierbij betrokken. 

Vandaar ligt de wetswijziging voor, 
die op 1 augustus van kracht moet 
worden. Dat zal in de schoolvakantie 
plaatsvinden. Wij zullen vóór deze 
wet stemmen om daardoor mee te 
werken aan een grotere duidelijkheid 
voor de scholen. Dit geldt bij 
voorbeeld voor het punt van een 
directie die bestaat uit één of twee 
personen. Wi j hebben op een enkel 
punt nog enige aarzeling. 

Onze ongerustheid betreft onder 
andere de wijziging van artikel 11 6 
met betrekking tot de bevoegdheid 
voor het geven van onderwijs in 
eigen taal en cultuur. De minister kan 
een buitenlander met of zonder 
diploma, de bevoegdheid verlenen 
om onderwijs te geven in eigen taal 
en cultuur. Wij hebben al eerder 
bezwaar aangetekend tegen dit 
onbevoegd lesgeven. Wij achten dit 
niet in het belang van de kinderen en 
ook niet in het belang van de 
leerkrachten. Kan de staatssecretaris 
toezeggen dat hij zeer spaarzaam 
met zijn recht tot bevoegd verklaren 
van onbevoegden omgaat? Waar 
denkt de bewindsman overigens deze 
docenten te recruteren? Het zou toch 
mooi zijn als dit onderwijs gegeven 
kan worden door buitenlanders die 
reeds in Nederland wonen en een 
diploma PABO plus applicatiecursus 
hebben behaald. 

Ons volgende probleem met de 
voorliggende wetswijziging is het 
grote aantal gedetailleerde voorschrif 
ten voor het aantal dagen en uren 
waarop het onderwijs moet worden 
gegeven. Ik weet dat niet al deze 
voorschriften rechtstreeks van de 
bewindsman afkomstig zijn. De 
Tweede Kamer is ook een meester in 
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het maken van ingewikkelde voor-
schriften. Scholen kunnen in heel 
moeilijke situaties terechtkomen, 
gezien de al in een eerder stadium 
geformuleerde eisen voor pauzetijden 
en begin- en eindtijden van de 
lessen. 

Zo schreef een school ons dat zij 
voor f 1 20 extra per dag een bus 
moet laten rijden voor de jongste 
kinderen. Daarvoor moet toch een 
oplossing kunnen worden gevonden! 
Ik begrijp dat er circulaires zijn 
gemaakt waarmee flexibeler oplossin-
gen mogelijk worden, als ten minste 
75% van de ouders achter zo'n 
oplossing staat. Wij betreuren het 
dat nog voordat deze wet van kracht 
werd circulaires moesten worden 
gemaakt om de pijn weg te nemen. 

Wegens de zeer korte tijd van 
voorbereiding - wij kregen gisteren 
pas het desbetreffende kamerstuk -
wil ik het laten bij de volgende 
hartekreet. Laten wij het basisonder-
wijs eens een heel jaar met rust 
laten, alleen het allerbelangrijkste 
van bovenaf voorschrijven (hierbij 
denk ik aan bevoegdheden, eindter-
men en financiën) en alle andere 
zaken overlaten aan het bevoegd 
gezag, de directie van de school en 
de ouders. Wat zou het mooi zijn, als 
de staatssecretaris eens een heel 
jaar lang alleen maar circulaires zou 
schrijven waarmee regels werden 
afgeschaft! 

D 
Staatssecretaris Van Leijenhorst: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik lees ook de 
verhalen in de krant over de invoering 
van de basisschool. Daaruit maak je 
in elk geval op dat de invoering 
daarvan een enorm grote onderne-
ming is. Terecht heeft mevrouw Grol 
nog eens de aantallen betrokken 
kinderen en scholen genoemd. Het is 
derhalve niet te verwonderen dat 
zo'n grootschalig gebeuren met enig 
ongerief gepaard gaat. Ik heb dan 
ook langdurig en intensief overleg 
gevoerd om dit ongerief zoveel 
mogelijk te beperken. 

Om mij van de werkelijke stand van 
zaken op de hoogte te stellen, heb ik 
de afgelopen weken op verschillende 
scholen een bezoek gebracht, ver-
spreid over het hele land. Daarvan 
heb ik positieve indrukken overgehou-
den. Wat mij bijzonder getroffen 
heeft, is de grote inzet van leerkrach-
ten, van de schoolbesturen en van de 
gemeenten om de basisschool tot 
stand te brengen, zowel bestuurlijk 
als inhoudelijk. 

Ontslag van duizenden leerkrachten 
kan niet slaan op de basisscholen. De 
regering prijst zich nog steeds 
gelukkig dat door de invoering van de 
basisschool geen enkele leerkracht 
ontslagen behoeft te worden. 
Onderwijs en Wetenschappen poogt, 
zoals altijd, een goede werkgever te 
zijn. 

Mevrouw Grol heeft gevraagd wat 
de betekenis is van de wijziging van 
artikel 11 6 van de Wet op het 
basisonderwijs ten aanzien van het 
onderwijs in eigen taal en cultuur 
(OETC). 

In plaats van individuele verlening 
van bevoegdheid bevat artikel 116 
een algemene bevoegdheidsregeling. 
Allereerst worden met het voorgestel-
de artikel 11 6, derde lid, de buiten-
landse onderwijsgevenden die vóór 1 
augustus 1985 bevoegd zijn verklaard 
of een permanente ontheffing 
hebben gekregen, op grond van de 
wet bevoegd tot het geven van 
onderwijs in eigen taal en cultuur aan 
de basischool. 

Voorts wordt met de voorgestelde 
wijziging van artikel 1 16, vijfde lid, 
beoogd dat met het bevoegdheden-
besluit aan de cursus onderwijs in 
eigen taal en cultuur de desbetreffen-
de bevoegdheid kan worden verbon-
den. Op langere termijn is het beleid 
erop gericht dat men de bevoegdheid 
alleen kan verkrijgen via de initiële 
opleiding. De betrokkenen hebben 
dan dus zowel het PABO-diploma als 
het diploma voor onderwijs in eigen 
taal en cultuur. Met andere woorden: 
er wordt voorrang gegeven aan alle 
hier opgeleide, gekwalificeerde 
leraren die tevens de bevoegdheid 
inzake onderwijs in eigen taal en 
cultuur hebben behaald, zoals 
mevrouw Grol ook heeft gevraagd. 

Een andere vraag van mevrouw 
Grol was, of ik bereid ben, te komen 
tot een soepele toepassing van de 
wettelijke bepaling dat een schooldag 
voor alle leerlingen op hetzelfde 
tijdstip dient aan te vangen en te 
eindigen. Daarbij gaat het over artikel 
11, zevende lid, van de Wet op het 
basisonderwijs. Ik kan dit mevrouw 
Grol toezeggen. Artikel 1 1 , negende 
lid, van de Wet op het basisonderwijs 
geeft mij de mogelijkheid, te bepalen 
in welke gevallen van dit voorschrift 
kan worden afgeweken. 

In mijn circulaire van 14 mei 1985 
heb ik aangegeven dat ik dit aan de 
school overlaat. Wel moet aan twee 
voorwaarden worden voldaan. Ten 
minste 75% van de ouders moet met 
de afwijking akkoord gaan. Voorts 
moeten de ouders die zulks wensen, 

de gelegenheid krijgen om hun kind 
gedurende de overbruggingsuren te 
laten opvangen op de school. Op 
deze wijze kunnen mogelijke proble-
men worden opgevangen. De 
regelingen die de school treft - bij 
voorbeeld extra pauzes - moeten 
worden vermeld in het activiteiten-
plan. 

Ten slotte: of er straks met 
betrekking tot de basisschool een 
jaar van rust komt? In de zojuist door 
mij genoemde circulaire naar 
aanleiding van de schooltijden is tot 
uitdrukking gebracht dat veel vrijheid 
wordt gelaten aan de school. Dat is 
eigenlijk ook het grondbeginsel van 
de Wet op het basisonderwijs. De 
vrijheid die de school wordt gelaten 
onder het regime van de Wet op het 
basisonderwijs en onder het regime 
van de Interim-wet speciaal onderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs, is 
van grote betekenis. Ik zeg mevrouw 
Grol toe dat ik al het mogelijke zal 
doen om de scholen te blijven 
ondersteunen bij de invoering van de 
wet en bij het inhoud geven aan 
goed basisonderwijs voor de ander-
half miljoen kinderen die het betreft. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van 
onder meer artikel 100 van de 
W e t op het voortgezet onderwijs 
(regeling medegebruik) (18771) . 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat staatssecretaris Ginjaar 
Maas bij de verdediging van dit 
wetsvoorstel wordt vervangen door 
minister Deetman. 

Ik geef het woord aan de heer 
Oskamp, voorzitter van de vaste 
commissie voor Onderwijs, tot het 
voorlezen van het eindverslag van de 
commissie. 

De heer Oskamp: Namens de vaste 
commissie voor Onderwijs deel ik u 
mede dat met betrekking tot dit 
wetsvoorstel door de regering om 
een zeer spoedige behandeling is 
gevraagd. 

De commissie betreurt het te 
hebben moeten afzien van een 
voorbereiding d.m.v. het wisselen 
van schriftelijke stukken. De argumen-
ten van de regering, mede uiteengezet 
tijdens een mondeling overleg met 
de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen op 25 juni j l . hebben 
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haar overtuigd van de noodzaak, aan 
snelle behandeling mee te werken. 
Zij stelt bovendien vast dat de hier 
geregelde problematiek in een ruimer 
verband weer aan de orde zal zijn, als 
het reeds voor deze zomer aangekon-
digde wetsvoorstel met betrekking 
tot herschikking en fusie van scholen 
deze Kamer zal bereiken. 

De commissie acht de behandeling 
van het onderhavige voorstel 
derhalve voldoende voorbereid. 

De leden van de commissie 
behouden zich het recht voor, bij de 
nu volgende openbare beraadslaging 
in te gaan op de met dit wetsvoorstel 
samenhangende onderwerpen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer S t a m (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het nu te behandelen 
wetsontwerp heeft ten doel, het 
medegebruik en de verhuur van 
huisvestingsvoorzieningen van het 
voortgezet onderwijs te bevorderen, 
alsmede in het algemeen het 
optimaal gebruik daarvan. Aanvanke-
lijk was het de bedoeling van de 
regering, te komen met een meer 
over-all wetgeving. Met het oog op 
de financiële situatie van het Rijk is 
echter gekozen voor het nemen van 
maatregelen op korte termijn, ten 
einde de uitgaven te beperken. 

Mijn fractie heeft daarvoor begrip, 
hoewel zij gaarne had gezien dat de 
minister was gekomen met een meer 
fundamentele aanpassing van de 
regels voor planning en bekostiging 
van huisvestingsvoorzieningen in het 
voortgezet onderwijs. Immers het 
probleem van onder andere de 
leegstand is reeds lang bekend. In 
1980 zijn in dit verband door mijn 
geestverwanten aan de overzijde 
reeds voorstellen geformuleerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel de 
verleiding groot is om uitvoerige 
beschouwingen te houden over dit 
wetsontwerp, zal ik mij beperken tot 
het aangeven van een aantal punten, 
waarvan ik nu reeds kan stellen dat 
wij deze als toetsingscriteria zullen 
gebruiken wanneer de minister komt 
met zijn definitieve wetsvoorstel. 

Bij de regeling van het medegebruik 
van onderwijsruimten gaan wij ervan 
uit, dat gestreefd zal worden naar 
een decentraal systeem. Immers de 
lokale overheid kan in onze ogen veel 
beter beoordelen op welke manier en 
door wie de ruimten kunnen worden 
gebruikt. Voorts wil ik wijzen op een 
goede afstemming van onder andere 
het onderwijs en het welzijnsbeleid 

ter zake van de huisvesting. Een 
ander probleem dat ik nog wil 
noemen en waarvan ik aanneem dat 
de minister dit behandelt bij de 
definitieve wetgeving, is de vraag wie 
het beheer gaat krijgen over de 
opbrengsten van de verhuur van 
lokalen en gebouwen. Daar waar het 
gebouwen van openbare scholen 
betreft, lijkt ons de zaak helder. 
Moeilijker wordt het wanneer het 
gaat om gebouwen en lokalen van 
het bijzonder onderwijs. Zijn deze 
opbrengsten extra inkomsten of 
dienen die verrekend te worden? 

Mijnheer de Voorzitter! Dit 
wetsvoorstel is in de Tweede Kamer 
bij hamerslag aanvaard. Deze Kamer 
kreeg amper de tijd het wetsvoorstel 
te bestuderen. Wij wilden het niet 
zomaar laten passeren, zonder 
duidelijk te hebben gemaakt hoe wij 
over een aantal punten denken. Wij 
zullen deze interim-wet steunen; wij 
zullen echter bij het volgend wetsvoor-
stel inzake het medegebruik uitvoeri-
ger op de door mij genoemde punten 
terugkomen. 

D 
De heer P leumeekers (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De doelstel-
lingen van dit wetsvoorstel, te weten 
het efficiënter gebruikmaken van 
ruimten, terreinen en roerende zaken 
die uit 's Rijks kas worden bekostigd 
- dit laatste mede gezien in het licht 
van de dalende leerlingentallen -
alsmede het zo intensief mogelijk 
gebruiken van deze voorzieningen 
worden door mijn fractie ten volle 
onderschreven. 

De memorie van toelichting voegt 
daaraan nog de financiële situatie 
van het Rijk toe. Dat is natuurlijk 
terecht. Wij willen daarover echter 
wel opmerken dat ook in financieel 
minder moeilijke tijden de twee 
bovengenoemde doelstellingen 
dienen te worden nagestreefd. Een 
goed rentmeesterschap brengt met 
zich dat ook in betere tijden de plicht 
van een efficiënt gebruik dient te 
worden nagestreefd. 

Deze financiële situatie van het Rijk 
is voor mijn fractie wel aanleiding 
mee te werken aan een snelle 
behandeling van dit wetsvoorstel in 
deze Kamer. Dat gebeurt met grote 
haast. Er is nauwelijks een adequate 
voorbereiding geweest. Wij realiseren 
ons dat de Staatssecretaris dit 
slechts voor een deel zelf heeft 
veroorzaakt, de oorzaak ligt natuurlijk 
ook aan de overzijde van het Binnen-
hof. 

Het gaat om een besparing van 
globaal 40 min. per jaar, zo blijkt uit 

de stukken. Hoewel wij twijfels 
hebben over de grootte van dit 
bedrag omdat een aantal te treffen 
voorzieningen bij medegebruik op de 
andere kant van de balans drukt, 
achten wij de te realiseren besparing 
nog altijd hoog genoeg om deze 
overhaaste behandeling te rechtvaar-
digen. 

Mijn fractie rekent er daarbij wel 
op dat de minister ervoor zal zorgdra-
gen dat de zogenaamde derde fase 
begin 1986 door middel van wets-
voorstellen bij de Staten-Generaal zal 
worden ingediend. Deze derde fase 
omvat een integrale regeling die een 
samenhangend stelsel beoogt waarin 
voor het basisonderwijs, het voortge-
zet onderwijs, het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
een optimaal en op elkaar afgestemd 
gebruik van gebouwen wordt 
gerealiseerd, inclusief herbestem-
ming. 

Tegen deze achtergrond heeft het 
onderhavige wetsvoorstel een 
tijdelijk karakter, waardoor mijn 
fractie de onzekerheden die over de 
uitvoering ervan bestaan, aanvaard-
baar acht. Deze onzekerheden zijn 
terug te voeren tot de volgens artikel 
100.a, lid 7, later op te stellen 
algemene maatregel van bestuur die 
nadere regels moet geven met 
betrekking tot ingebruikgeving. Er is 
niet voldoende ervaring opgedaan 
met medegebruik, zegt de staatsse-
cretaris in de schriftelijke voorberei-
ding. 

Daarom wil zij eerst deze ervaring 
opdoen vooraleer nadere regels op te 
stellen. Op zich zelf vinden wij dit 
een verstandige aanpak, zij het dat 
daardoor op een aantal punten die 
mijn fractie zeer na aan het hart 
liggen, een stap in het ongewisse 
wordt gezet. Zo hechten wij ten 
zeerste aan het veilig stellen van de 
entourage en de sfeer waarbinnen de 
scholen hun identiteit kunnen 
beleven en invullen en die door 
medegebruikers kan worden ver-
stoord of zelfs belemmerd. Op dit 
punt zal mijn fractie dan ook met 
grote aandacht de nadere regels en 
toekomstige wetgeving volgen. Wij 
bepleiten dan ook om deze algemene 
maatregel van bestuur ook bij de 
Eerste Kamer, zoals dat heet, voor te 
hangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer van 12 april jongstle-
den, menen wij, op grond van de 
toezegging van de staatssecretaris 
dat zij van de in artikel 100.a, lid 4, 
voorgestelde bevoegdheid voorlopig 
geen gebruik zal maken, te kunnen 

Eerste Kamer 
2 juli 1985 Voortgezet onderwijs 1465 



Pleumeekers 

opmaken dat onze opvatting over de 
gevoeligheid en het belang van deze 
materie wordt gedeeld. 

Een ander punt waarvoor wij met 
name de aandacht willen vragen 
betreft het bepalen van de ruimte die 
er voor medegebruik is. In de 
schriftelijke behandeling aan de 
overzijde zijn daarover getallen 
genoemd en modellen beschreven. 

Gezien de globale behandeling op 
dit moment in deze Kamer zal ik 
daarop nu niet in detail ingaan. Wij 
willen er wel op wijzen dat bij veel 
scholen op het terrein van de 
zogenaamde buitenschoolse activitei-
ten en de begeleiding een vrij groot 
beslag op lokalen wordt gelegd. Dit 
brengt met zich dat ruime marges 
moeten worden gehanteerd boven de 
lessentabellen en het aantal klassen 
van de scholen. Op de meeste 
scholen zijn veel lokalen, bij voorbeeld 
gymnastieklokalen, dagelijks tot in de 
vroege avonduren bezet. 

Deze bezetting is tamelijk onafhan-
kelijk van wijzigingen in het aantal 
leerlingen. Zolang de daling in het 
aantal leerlingen doorgaat, zal er nog 
een compenserend proces optreden 
ten opzichte van de officieel vrijko-
mende lokalen. Ten gevolge van de 
nieuwe garantiesystematiek zullen 
namelijk vrij veel docenten voor een 
relatief groot aantal uren, zoals dat 
heet, 'in hun garantie lopen'. Aan 
deze docenten dient het bevoegd 
gezag werkzaamheden op te dragen. 
Deze taken zullen veelal een vrij 
grote behoefte aan lokalen en ruimten 
voor administratieve werkzaamheden 
met zich brengen. 

Door de infrastructuur van het gros 
van de schoolgebouwen zijn docenten 
die een administratieve taak op 
school verrichten voor werkruimte 
ook op lokalen aangewezen. Mijn 
fractie verzoekt dan ook om bij de 
bepaling van die vrije ruimte, die ten 
grondslag ligt aan ingebruikgeving en 
medegebruik, met deze factor ter 
dege rekening te houden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Zoals gezegd, staat 
mijn fractie positief tegenover de 
doelstellingen van dit wetsontwerp. 
Met de kanttekening dat wij rekenen 
op spoedige integrale wetgeving in 
het kader van de derde fase en dat 
wij zoveel mogelijk betrokken willen 
worden bij de nadere regelingen op 
grond van artikel 100.a, lid 7, zullen 
wij dit wetsvoorstel gaarne steunen. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Stam heeft 
allereerst gevraagd of bij de definitie-
ve regeling uitgegaan zal worden van 
een decentraal systeem. Bij de 
schriftelijke behandeling is al 
uiteengezet dat het zonder meer 
toepassen van de systematiek die wij 
bij het basisonderwijs kennen nu bij 
het voortgezet onderwijs niet 
mogelijk is. Dit heeft technische 
redenen. Bij de schriftelijke behande-
ling is ook aangegeven dat wij daar 
wel naar toe moeten werken. 
Daarmee is al aangegeven dat wij 
denken aan dat decentrale element. 
Het kan ook niet anders, wil je tot 
een afgewogen situatie komen. 

Ik wil ook nog met nadruk zeggen, 
dat wij ervan uitgaan dat primair 
tussen de scholen onderling de zaken 
in goed overleg worden geregeld. 
Zoals dit bij het basisonderwijs het 
geval is, dient dit ook hier zo te zijn. 
Indien men zich aan de verantwoor 
delijkheid die men in dit kader heeft 
onttrekt, is er een wettelijke voorzie-
ning nodig om maatregelen te 
treffen. 

Daarbij speelt uiteraard binnen 
zekere grenzen ook de activiteit in 
het kader van het welzijsbeleid een 
rol. De kern is om gebouwen die 
schoolbesturen of gemeentebesturen 
hebben, zo goed mogelijk te benutten 
en daarmee de gedane investering 
een zo hoog mogelijk rendement te 
laten opbrengen. 

De heer Stam heeft een vraag 
gesteld over de opbrengsten. Indien 
er werkelijk gemaakte kosten zijn, 
worden deze uiteraard vergoed en 
mogen schoolbesturen of gemeente-
besturen deze behouden. Op het 
moment dat men er als het ware aan 
verdient, vindt er een verrekening 
plaats met het Rijk. Zo is de regeling. 
Dit ligt in de rede. Het is natuurlijk 
niet zo dat, indien men medegebruik 
verleent, men daarop zou moeten 
toeleggen. Dat zou namelijk niet 
stimulerend werken. Als ik het 
overigens zo zeg, klinkt het eenvoudi 
ger dan het vaak in werkelijkheid is. 
Dit is echter de kern van de benade-
ring. 

De heer Pleumeekers heeft een 
opmerking gemaakt over de besparing 
van 40 miljoen per jaar. Hier bestaat 
wellicht een misverstand. Ik heb in 
het mondeling overleg uiteengezet 
dat, indien het wetsontwerp niet voor 
1 augustus in het Staatsblad zou 
kunnen staan, wij vanwege de 
techniek - ik laat dit nu maar in het 

midden - cumulatief gedurende de 
komende drie jaren 40 miljoen aan 
verliezen zouden lijden. Dat is dus 40 
miljoen in drie jaar. Dat beeld is dan 
ook anders dan een besparing van 
f 4 0 min. vanaf 1986. Dit neemt niet 
weg dat het bedrag toch aanzienlijk 
is. Door deze maatregelen kan dus al 
een niet te verwaarlozen besparing 
worden bereikt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij streven 
ernaar het samenhangend wetsvoor-
stel in 1986 bij de Kamer te krijgen. 
Ik kan de Kamer verzekeren dat ons 
er alles aan gelegen is, ook in het 
licht van de terugloop van het 
leerlingenaantal in het voortgezet 
onderwijs, het scholenbestand dat 
wij in het onderwijs hebben ten 
behoeve van dat onderwijs zo goed 
mogelijk te benutten. Dat betekent 
dat bestaande gebouwen ook zo 
goed mogelijk moeten worden benut. 
Daarmee kunnen wij investeringen 
voorkomen. Het gaat om een 
zorgvuldig en ook doelmatig beheer. 
Wij hebben wat dat betreft haast. 

Ik heb echter uiteengezet dat er 
ook nog een aantal technische 
vragen is die om een behoorlijke 
oplossing vragen. Natuurlijk is het zo 
dat, als het gaat om medegebruik, 
met de sfeer, de entourage en de 
identiteit van een school rekening zal 
worden gehouden. Dat hebben wij 
destijds bij de behandeling van de 
Wet op het basisonderwijs ook al 
uiteengezet. Dat geldt ook op dit 
punt. Daarom is er een aanpak 
gekozen waarbij de verantwoordelijk-
heid in eerste instantie als het ware 
bij de scholen zelf is gelegd. 

Wij denken dat in dat goede 
overleg die elementen het best tot 
uitdrukking komen, maar wel in 
redelijkheid. Er zijn weer procedures 
voor het geval een overheid besluit 
om toch te zeggen dat er één lokaal 
of meer ter beschikking gesteld moet 
worden. Daar zijn beroepsprocedures 
voor. 

Wat de algemene maatregel van 
bestuur betreft, wil ik herinneren aan 
de toezegging van staatssecretaris 
Van Leijenhorst in verband met de 
behandeling van de interimwet 
speciaal onderwijs ter zake van het 
voorhangen van algemene maatrege-
len van bestuur in ontwerp bij deze 
Kamer. De staatssecreta'is heeft 
toegezegd dat er een wetsontwerp 
zal worden gemaakt waarin deze 
zaak afzonderlijk zal worden geregeld. 
Daarbij ging het om de interimwet 
speciaal onderwijs. 

Indien met betrekking tot dat 
wetsontwerp ten principale is 
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besloten, moeten wij over de gehele 
linie een consequente lijn volgen. 
Anders krijgen wij allerlei benaderin-
gen ad hoc. Wij hebben toegezegd 
dat wij ter zake van dat wetsontwerp 
de grootst mogelijke spoed zullen 
betrachten. Ik wil er echter op wijzen 
dat aan dat punt ook een aantal 
staatsrechtelijke vragen is verbonden 
en dat wij dus met betrekking tot dat 
wetsontwerp de normale gang 
moeten maken. Ik kan de Kamer 
verzekeren dat wij de grootst 
mogelijke spoed ter zake zullen 
betrachten. 

Natuurlijk wordt er rekening 
gehouden met de buitenschoolse 
activiteiten. Dat ligt in de rede. Mijn 
ervaring in het basisonderwijs is tot 
nu toe dat daar waar er wat lucht 
gaat ontstaan, die lucht zeer wel in 
de beschouwingen wordt betrokken 
indien men dan toevallig voor een 
aantal activiteiten wat meer ruimte 
ter beschikking heeft. Je kunt 
natuurlijk niet alles onbeperkt 
toelaten. Dan zou er namelijk een 
ongelijkheid tussen scholen ontstaan. 

Een school die net nieuwbouw 
heeft betrokken, precies berekend op 
het leerlingental van die school, zou 
dan in een wat ongunstiger situatie 
verkeren dan een school die geleidelijk 
aan enige terugloop heeft gehad in 
een geweldig gebouw met veel 
ruimte en dus met veel meer moge-
lijkheden. Ook dat element moet in 
de gaten gehouden worden. Het punt 
van de buitenschoolse activiteiten 
wordt echter zeker niet veronacht-
zaamd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
W e t op het voortgezet onderwi js , 
houdende een herziene regeling 
met betrekking tot het graden-
stelsel en in verband daarmee 
ook wijziging van de Overgnngs 
w e t W V O (18525) . 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan de heer Oskamp, voorzitter van 
de vaste commissie voor Onderwijs, 
tot het voorlezen van het eindverslag 
van de commissie. 

De heer Oskamp: Mijnheer de 
Voorzitter! De vaste commissie voor 
Onderwijs betreurt dat haar slechts 
zo korte tijd werd gelaten voor de 

voorbereiding van een zo ingrijpend 
voorstel als het onderhavige. 

Zij heeft echter op aandrang van de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen en ten behoeve van de zo 
noodzakelijke zekerheid voor scholen 
en leerkrachten willen meewerken 
aan spoedige openbare behandeling, 
opdat het voorstel nog voor het 
begin van het nieuwe schooljaar het 
Staatsblad zal bereiken. 

Ter voorbereiding van deze 
behandeling heeft de commissie 
mondeling overleg gevoerd met de 
minister. Een verslag van dat overleg 
is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
Naast de opmerkingen en vragen die 
bij deze gelegenheid zijn geformu-
leerd en die door de minister 
voldoende zijn beantwoord, wil de 
commissie nog aandacht vragen voor 
de voorhangbepalingen welke in 
artikel I, de onderdelen D, E en G zijn 
opgenomen. Ingevolge hetgeen van 
de zijde van het kabinet werd 
toegezegd inzake vergelijkbare 
bepalingen in de Wet op het basison-
derwijs en de Wet op het speciaal 
onderwijs en het voortgezet speciaal 
onderwijs, had verwacht mogen 
worden dat wetsvoorstellen, die de 
Kamer onder verantwoordelijkheid 
van bewindslieden van Onderwijs en 
Wetenschappen bereiken, geen 
voorhangbepalingen uitsluitend ten 
behoeve van de Tweede Kamer meer 
zouden bevatten. De commissie 
verwacht dat de minister bij de reeds 
toegezegde wijziging van andere 
wetsvoorstellen in dier voege, ook 
deze bepaling zal betrekken. 

Met bovenstaande opmerkingen 
acht de commissie het wetsvoorstel 
voldoende voorbereid. Wel wil zij 
tenslotte stipuleren dat zij met de 
minister overeengekomen is over de 
uitvoering van voorliggend voorstel 
op grond van het bepaalde in artikel 
4 1 , eerste lid, in samenhang met 
artikel 40, tweede lid, van het 
reglement van orde nog nader 
mondeling overleg met hem te zullen 
plegen. Als daarvoor aanleiding 
bestaat zal de commissie de Voorzitter 
verzoeken het verslag op de agenda 
van de Kamer te plaatsen om haar of 
enkele van haar leden in de gelegen-
heid te stellen de Kamer om een 
uitspraak te vragen. 

De leden van de commissie 
behielden zich overigens het recht 
voor om bij de nu volgende openbare 
behandeling in te gaan op de met dit 
wetsvoorstel verband houdende 
onderwerpen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Boven (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is mij een eer deze 
bijdrage aan het debat mede uit te 
spreken namens de leden van de 
fractie van het CDA. Het feit dat de 
leden van de fracties van het CDA en 
van de VVD ermee hebben ingestemd 
om het aan de orde zijnde voorstel 
toch nog vandaag in het openbaar te 
behandelen, vloeit niet zozeer voort 
uit hun onverdeelde enthousiasme 
voor genoemd voorstel, als wel uit 
hun gevoel voor verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de scholen voor 
voortgezet onderwijs die er recht op 
hebben, op korte termijn definitief te 
weten waar zij in het kader van het 
HOS-akkoord aan toe zijn. 

Gezien de reeds eerder gesignaleer-
de tijdsimpasse waarin wij met de 
behandeling van dit voorstel in de 
Eerste Kamer zijn beland, zal ik mij 
tot een aantal opmerkingen beperken. 
Ik heb overigens goede nota genomen 
van de met de minister gemaakte 
afspraak dat over de uitvoering van 
het aan de orde zijnde wetsvoorstel 
zo nodig nog nader overleg zal 
kunnen worden gepleegd. Men moet 
onze bijdrage dan ook zien als een 
eerste reactie. 

Naar onze mening houdt de 
voorgestelde wijziging van een drie-
naar een tweegradenstelsel vooral 
het voordeel in dat de schoolorgani-
satorische problemen in bij voorbeeld 
scholengemeenschappen nu niet 
onaanzienlijk kleiner zullen worden, 
en dat de bezoldiging overeenkomstig 
de ambtelijke BBRA-schalen het 
minder gemakkelijk zal maken om 
ambtenaren en docenten van elkaar 
los te koppelen. Maar er kleeft ook 
een aantal forse nadelen aan het in te 
voeren systeem, waarvan enkele 
mede het gevolg zijn van de bezuini-
gingscomponenten die in het 
voorstel zijn verwerkt. Ik geef een 
summiere opsomming van de 
voornaamste bezwaren die wij 
hebben en vraagtekens die wij 
zetten. 

Zo vragen wij ons af hoe het oude 
tweedegraadsniveau integraal 
gehandhaafd kan blijven bij ineen-
schuiving van tweede- en derdegraads-
bevoegdheden. Bepaald oneens 
blijven wij het met de minister als hij, 
zich beroepend op de commissies-
Van Hulst en Hanselman - een 
ontwikkelingspsychologisch argu-
ment hanteert om eerstegraders, dus 
wetenschappelijk geschoolde 
docenten, grotendeels te weren uit 
de eerste drie klassen van het VWO. 
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Ik heb daarop vorige maand bij de 
beleidsdebatten reeds gewezen. Ik 
houd onverkort vast aan de toen 
gedane uitspraak die ik grond op 35 
jaar praktische ervaring in het 
onderwijs in de VWO-sector en die ik 
hier herhaal: 'Leerlingen die voorbe-
reid worden op wetenschappelijk 
onderwijs moeten naar onze mening 
in het voorbereidend wetenschappe 
lijk onderwijs van den beginne af 
worden begeleid door wetenschappe-
lijk geschoolde docenten, die kunnen 
inspelen op hun intellectuele behoef-
ten, die de aandacht, ook van de 
meest begaafden, kunnen 'vangen' 
en vasthouden en die hun inventiviteit 
weten te stimuleren. 

Wij achten de in te voeren maatre-
gel dan ook een vorm van ernstig 
kwaliteitsverlies.'. Als de minister 
daartegenover stelt dat er gemiddeld 
in de VWO-AVO-scholen toch reeds 
niet meer dan 16% eerstegraads 
lessen worden gegeven in de eerste 
drie klassen, dan moge dat gelden 
voor de grotere scholengemeen-
schappen met MAVO, HAVO en 
VWO, maar voor de scholen voor 
VWO-HAVO en de gymnasia geldt 
dit zeer bepaald niet, zodat daar in 
onze ogen zeker sprake is van 
kwaliteitsverlies. Dat zal de minister 
toch niet ontkennen? 

Bovendien is de minister niet 
consequent in het hanteren van de 
1 5 a 1 6 jarigen-grens als onderwijs-
kundig criterium. De MBO-scholen, 
waar alle leerlingen boven de vijftien 
jaar zijn, behoren immers tot de 
tweedegraads sector. Daar is ineens 
de niet-universitaire vooropleiding 
van de docenten het criterium. Dit wil 
niet zeggen dat ik pleit voor het 
gehele MBO als volledig eerstegraads 
gebied. 

Deze kwaliteitsverlagende bezuini-
gingsmaatregel - want dat is het -
vervult ons met zorg, temeer omdat 
wij er een gevaarlijke prelude in 
blijven zien tot de invoering van een 
tweedegraads middenschool en een 
eerstegraads bovenschool daarna. 

In dit kwaliteitsverband zijn wij 
uiteraard geen tegenstanders van de 
maatregelen, bij amendement 
aangescherpt, die de mogelijkheid 
tot tweedegraads lesgeven in de 
eerstegraads sector tot een minimum 
beperken zowel in lessenaantal als in 
tijdsduur. 

De verzelfstandiging van de 
schoolleiding, inzonderheid die van 
de adjunct-directeuren of conrectoren 
achten wij op zichzelf een verbetering, 
maar, in tegenstelling tot mijn 

politieke vrienden aan de overzijde 
van het Binnenhof, ben ik weinig 
gecharmeerd van de wijze waarop bij 
amendement in dit wetsvoorstel de 
mogelijkheid is binnengesmokkeld 
om maximaal de helft van de school-
leiding uit lieden zonder onderwijsbe-
voegdheid te laten bestaan op grond 
van hun managementcapaciteiten. 
Nu kan de minister wel zeggen dat 
het niet zijn voorstel was, maar hij 
heeft er zich niet tegen verzet en dat 
terwijl de discussie over zijn nota 
Meer over management nog niet 
eens is begonnen! 

Inschakeling van management in 
de schoolleiding kan hier en daar een 
vooruitgang betekenen, maar dan via 
een als zodanig aangestelde conrector 
of adjunct-directeur. De rector of 
directeur, als laatst verantwoordelijke 
in een onderwijskundige instelling, 
moet een onderwijskundig onderlegde 
en bevoegde man of vrouw zijn die 
het bedrijf in al zijn facetten kent. 
Bovendien is door deze wijziging in 
het wetsvoorstel de deur wagenwijd 
opengezet voor sommige bevoegde 
gezagen om lieden, die men elders 
kwijt wi l , als zogenaamde managers 
in de schoolleiding te droppen. Hoe 
staat het met de aanpassing van de 
door de schoolleiding te geven 
lesuren in dit geval? Wij rekenen er 
dan ook ten stelligste op dat de 
algemene maatregelen van bestuur 
ten aanzien van deze materie een 
duidelijk bijstellende werking zullen 
hebben. Kan de minister dit toezeg-
gen? 

Gaarne verneem ik het antwoord 
van de minister op onze opmerkingen 
en vraag in het eindverslag over de in 
artikel I D, E en G opgenomen 
voorhangbepalingen. Ik neem aan 
dat dit antwoord gelijk zal zijn aan 
dat bij het vorige wetsontwerp. 

Heb ik het juist als ik aanneem dat 
de geruchten, die mij bereikten over 
de onwil van het departement om te 
antwoorden op de uit het HOS-ak-
koord voortvloeiende vragen over de 
rechtspositie, uit de lucht gegrepen 
zijn? Ik neem aan dat, gezien het 
belang dat er voor de betrokkenen 
mee gemoeid is, het departement de 
opdracht heeft bereidwillig duidelijk 
en begrijpelijk op alle vragen dienaan-
gaande te antwoorden. Wil de 
minister dat bevestigen? 

Ik zal het hierbij laten. Over het 
HOS-akkoord is in moeizaam overleg 
met de onderwijsorganisaties ten 
naaste bij overeenstemming bereikt. 

De Tweede Kamer heeft dit 
wetsontwerp ten slotte met algemene 
stemmen aanvaard. Het is om die 

redenen, dat de fracties van het CDA 
en van de VVD hun stem er niet aan 
zullen onthouden. 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! In het onder 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen 
uitgegeven blad Uitleg verschijnt 
wekelijks een vraag- en antwoordru-
briek in verband met de herziening 
van de onderwijs-salarisstructuur, 
kortweg HOS geheten. Om enig 
inzicht te geven in de aard van de 
materie, die wetsontwerp 18 525 
beoogt te regelen, draag ik een vraag 
en een antwoord voor. 

Vraag: Een leraar economie aan 
een VWO/HAVO-school heeft een 
schaal-12-functie. Per 1 augustus 
1985 neemt deze leraar ontslag. Is er 
dan een schaal-12-functie-vacature 
voor het vak economie, of moet die 
functie bij voorrang worden aangebo-
den aan een schaal-1 O-docent met 
een 15-jaars uitzicht? 

Antwoord: Er is sprake van een 
eerstegraads vacature die bij 
voorrang moet worden aangeboden 
in de omgekeerde afvloeiingsvolgorde 
aan schaal-1 O-leraren met een 
1 5-jaars uitzicht. Dit zal in het 
algemeen leraren betreffen die voor 
andere vakken dan economie 
bevoegd zijn. Wordt de aangeboden 
vacature door een tweedegraads 
leraar met 15-jaars uitzicht geaccep-
teerd, dan ontstaat daardoor een 
vacature op schaal-10-niveau. Voor 
de leraar economie die op deze 
vacature wordt geworven, geldt de 
14-29 regeling. 

Dit zou inhouden, dat deze leraar 
voor minimaal 15/29ste van zijn 
betrekking in de onderbouw-tweede-
graadssector werkzaam moet zijn. Er 
zullen echter meestal geen lessen in 
de onderbouw zijn waarvoor deze 
leraar bevoegd is. In dat geval kan 
aan het departement ontheffing van 
de 14-29 regeling worden verzocht. 
Een dergelijk verzoek zal in het 
algemeen worden gehonoreerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik maak 
hierbij de volgende kanttekeningen. 
Ten eerste, de invoering van het 
wetsontwerp dat wij nu behandelen, 
is al in een vergevorderd stadium. Bij 
de aanstelling van nieuwe docenten 
voor het cursusjaar 1985/1986 
wordt al lang op HOS-basis gedacht 
en gerekend. De minister kon het 
zich dan ook niet veroorloven zijn 
wettelijke basis pas na 1 augustus te 
verwerven. Vandaar de in feite 
ontoelaatbare druk, waaronder de 
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behandeling in deze Kamer van een 
zeer belangrijk wetsontwerp is gezet. 
Ik hoop, dat de minister straks 
duidelijk zal maken, dat de zwartepiet 
in dit geval geenszins bij onze Kamer 
ligt. 

Ten tweede, het met het onderha-
vige wetsontwerp ingevoerde 
tweegradenstelsel draagt de sporen 
van een systeem, dat vanachter een 
bureau werd uitgedacht. Dit systeem 
is overigens slechts in beperkte mate 
in het wetsontwerp te vinden. Het 
parlement krijgt per nota en wat daar 
verder op volgt inzicht in wat er kan 
gaan gebeuren, er wordt onderhan-
deld, maar uiteindelijk blijft de 
wetgevende taak beperkt tot slechts 
een op het oog eenvoudig wetje. 
Voor wie de onderwijswetgeving 
geen dagelijkse kost is, is het 
opvallend, hoeveel en hoe ingrijpend 
er in zo'n onderwijswetje wordt 
gedelegeerd. 

De bureaucratisering blijkt ook uit 
de verzelfstandiging van de positie 
van de schoolleiding. In een professio-
neel systeem wordt ervan uitgegaan, 
dat onderwijs zich in de eerste plaats 
afspeelt in het directe contact tussen 
leraar en leerlingen. Het vergt een 
hoog niveau van onderwijskundig 
handelen en hoge individuele en 
morele eisen. De integriteit van de 
leraar staat voorop, evenals de 
persoonlijke contacten tussen leraar 
en leerling. De schoolleiding coördi-
neert dat onderwijskundig gebeuren. 

Nu wordt in dit wetsontwerp 
gekozen voor een apart salarisstelsel 
voor de schoolleiding. Onderwijs 
wordt kennelijk steeds meer manage-
ment. Wat dit betreft sluit ik mij 
overigens graag aan bij wat de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Boven zoeven zei over het in de 
Tweede Kamer aanvaarde amende-
ment-Franssen/Konings. 

Dat schoolmanagement staat 
overigens wel onder voortdurende 
druk. In een recente publikatie van J. 
Vis en H. M. van der Ploeg, getiteld 
'Stress in bedrijfsleven en onderwijs', 
wordt duidelijk gemaakt dat school-
leiders gemiddeld meer dan managers 
in het bedrijfsleven te lijden hebben 
onder werkdissatisfactie, psycho-so-
matische klachten en een te grote 
werkspanning. Een dergelijk onder-
zoek zal binnenkort ook onder leraren 
worden uitgevoerd. Te vrezen valt dat 
het daar nog erger zal zijn. 

Verwacht kan worden dat de 
invoering van het tweegradenstelsel 
aan de stress onder schoolleiders 
nog flink wat zal toevoegen. Het 

hoofdbestuur van de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders zond 
de minister immers op 6 juni j l . het 
volgende telegram: Het algemeen 
bestuur van de AVS deelt u mee dat 
zoals de AVS steeds heeft beweerd 
het lessentoedelingsmechanisme van 
de HOS niet helder is, nog onvoldoen-
de doordacht en daardoor volstrekt 
onwerkbaar. De consequenties zijn 
niet te overzien. De AVS is van 
mening dat schoolleiders die te 
goeder trouw proberen de lessen 
voor de komende cursus toe te delen 
maar niet volledig aan het strakke 
schema voldoen daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Ook schoolleiders zijn niet gehouden 
het onmogelijke uit te voeren. 

Wat is hierop, mijnheer de Voorzit-
ter, de reactie van de minister? 

Ik maak een derde kanttekening. 
Uit het gegeven voorbeeld blijkt dat 
beginnende economen, fysici, 
chemici en wiskundigen een schaal 
10-functie moeten aanvaarden met 
een beginsalaris op schaal 7.0, te 
weten f2303 bruto. Bedrijfsleven en 
HBO bieden hun meer perspectief. In 
de HOS-nota wordt overigens geen 
vergelijking gemaakt met het 
bedrijfsleven, maar met vergelijkbare 
functies in de welzijnssector. Na alle 
eerdere salarismaatregelen, die een 
reële verlaging ten gevolge hadden, 
maakt ook de wijze van invoering van 
het tweegradenstelsel het onderwijs 
er niet aantrekkelijker op. Dat is 
tevens het gevolg van de neiging van 
de overheid om op zo groot mogelijke 
schaal te denken. Ambtenaren, 
welzijnswerkers en onderwijsgeven-
den moeten allemaal in dezelfde 
schalen van het Bezoldigingsbesluit 
Rijksambtenaren worden onderge-
bracht. 

Voorzitter: Feij 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De keuze van 
die schalen is overigens niet onder-
bouwd. Functiewaardering heeft niet 
plaatsgehad. Daarvoor ontbrak de 
ti jd. 

Ik sprak over beginnende leraren. 
Het nieuwe systeem treft vooral hen. 
Opvallend is de grote mate van 
aandacht, die bij alle onderhandelin-
gen tussen het departement en de 
vakorganisaties is gegeven aan 
verkregen rechten en in het kader 
daarvan aan de totstandkoming van 
overgangsrecht. In een onlangs 
gepubliceerd artikel van de socioloog 
H. A.Becker wordt een beschouwing 
gegeven over vier achtereenvolgende 
generaties. 

De jongste generatie heet daarin 
'de verloren generatie'. Dit slaat op 
het gebrek aan kansen en rechten, 
die de maatschappij deze jongeren 
vandaag biedt. In de uitwerking van 
het tweegradensysteem zal de 
minister zelf alle aandacht moeten 
geven aan de belangen van de nog 
niet door de vakorganisaties vertegen-
woordigde jongeren, de aankomende 
leraren. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
grootste bezwaar tegen de voorge-
stelde wijze van invoering van het 
tweegradenstelsel ligt in de 
rigoureuze toepassing daarvan 
op onderbouw en bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs. Het 
onderscheid tussen junior- en 
seniordocenten, gebaseerd op 
bevoegdheid en ervaring, is op 
zichzelf vanzelfsprekend aanvaard-
baar, maar de plotselinge overgang, 
die dit in de beoogde opzet voor een 
docent mee kan brengen van alle 
lessen in de onderbouw naar alle 
lessen in de bovenbouw, heeft grote 
didactisch-pedagogische bezwaren. 
Het voorgestelde systeem is te rigide 
en houdt te weinig rekening met in 
de praktijk gebleken aanleg voor het 
lesgeven aan de ene of de andere 
groep leerlingen. Mijn fractie zou 
graag zien dat het departement het 
onderwijs meer kansen zou geven op 
een eigen professionele ontwikkeling 
binnen het kader van lump sum-ma-
nagement. 

Mijnheer de Voorzitter! Duidelijk is 
dat voor de fractie van de PPR 
wetsvoorstel nr. 18 525 slechts 
aanvaardbaar is op basis van de, door 
de voorzitter van de commissie al 
gememoreerde, bij het mondeling 
overleg door de minister gedane 
toezegging dat over de uitwerking 
van het twee gradensysteem met de 
Kamer nog nader zal worden beraad-
slaagd. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben erkentelijk voor de 
bereidheid van deze Kamer om dit 
wetsontwerp thans te behandelen. 
Met de heer Van Boven ben ik van 
mening dat het van belang is dat het 
wetsvoorstel vóór 1 augustus in het 
Staatsblad verschijnt omdat anders 
in het onderwijsveld een grote mate 
van onduidelijkheid ontstaat. Er zou 
zeker sprake zijn van bestuurlijke 
onduidelijkheid. 

Het wetsvoorstel is al geruime tijd 
geleden bij het parlement ingediend, 
kort nadat in hoofdlijnen overeen-
stemming was bereikt. Ik wil onderstre 
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pen dat wij bij de herziening van de 
salarisstructuur, waarbij het om zeer 
grote aantallen werknemers en om 
een zeer hoge loonsom gaat, er 
fasegewijze in geslaagd zijn om het 
herzieningsproces tot een goed einde 
te brengen. Met alle vakbonden is 
volledige overeenstemming bereikt. 
Ik denk dat dit punt aandacht 
verdient. 

Tijdens het mondeling overleg heb 
ik uiteengezet dat in verband met de 
algemene maatregel van bestuur, 
waarbij de bevoegdheden aan de 
orde komen, desgewenst nader 
overleg kan plaatsvinden. Ook is er 
de mogelijkheid, daarover in deze 
Kamer te debatteren. Wat betreft het 
voorhangen verwijs ik naar wat ik 
vandaag eerder bij de behandeling 
van een ander wetsvoorstel heb 
opgemerkt. Staatssecretaris Van 
Leijenhorst zal een wetsontwerp 
indienen en de behandeling daarvan 
moet ik afwachten. Indien ten 
principale positief is besloten, zullen 
wij met betrekking tot de andere 
algemene maatregelen van bestuur 
waarbij voorhangbepalingen 
gelden, in materiële zin dezelfde 
gedragslijn volgen en vervolgens de 
desbetreffende wetten aanpassen. 

Ik ben het met de heer Van Boven 
eens dat er schoolorganisatorisch 
een belangrijke vereenvoudiging 
wordt bereikt. Ik kan wat dit betreft 
niet meegaan met de opmerking van 
de heer De Gaay Fortman dat op dit 
punt, wat betreft de invoering van de 
herziene salarisstructuur, er juist een 
extra complicatie voor schoolleiders 
gaat ontstaan. 

Schoolorganisatorisch wordt er 
niet alleen een vereenvoudiging 
bereikt, ook voor de salarisstructuur 
zelf is dit het geval. Indien men een 
bureau, waar schooladministratie 
wordt uitgevoerd, zou binnengaan en 
zou doorlopen naar degene die 
bijhoudt wat iemand zou moeten 
verdienen, zou men daar een lange rij 
dikke boekwerken zien staan. In al 
deze boeken staat wat men kan 
verdienen. Als men een bepaalde 
bevoegdheid heeft, staat niet vast 
wat men verdient. Hiervoor zijn 
allerlei regelingen en bepalingen. Dit 
komt, omdat het in de afgelopen 
jaren zo ingewikkeld is gemaakt. 

Kijkt u naar de regeling, zoals zij nu 
wordt voorgesteld, dan moet worden 
vastgesteld, dat een zeer substantiële 
reductie is bereikt. Dit leidt tot 
grotere helderheid voor de betrokke-
ne, grotere helderheid voor de 
schoolleiding en grotere helderheid 

voor degenen, die de administratie 
voor de scholen uitvoeren. 

Als men het heeft over vereenvou-
diging en verlichting van de taak van 
de schoolleiding en de schoolbestu-
ren, moet ik vaststellen, dat de 
regeling, die wij nu treffen, op dit 
punt een belangrijke bijdrage zal 
kunnen en ook zal leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! In antwoord 
op de vraag van de heer Van Boven 
over het handhaven van eindniveau 
van de tweedegraads leraren, zou ik 
het volgende willen opmerken. In 
feite worden het tweede- en het 
derdegraadsgebied ineengeschoven. 
Nu lijkt dat op zich onderwijskundig 
een enorme ingreep. Ik wil er echter 
op wijzen, dat ten gevolge van de 
opbouw van de nieuwe Lerarenoplei-
ding materieel reeds een situatie is 
ontstaan, waarbij de docenten, die 
afkomstig zijn van de nieuwe Leraren-
opleiding - een enkele uitzonde-
ring daargelaten - een tweedegraads-
bevoegdheid hebben en voor een 
ander vak, een bijvak, een derde-
graadsbevoegdheid. De facto heeft 
men deze tweedegraadsbevoegdheid 
dus al. Op dat gebied verwacht ik 
onderwijskundig niet zoveel proble-
men. 

Er is alleen nog een specifieke 
situatie in verband met de NLO in 
Eindhoven, die overigens nog in een 
experimenteel stadium verkeert. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verwacht 
dus niet zoveel problemen. Ik heb al 
aangegeven dat het huidige ijkniveau 
van de tweedegraadsbevoegdheid 
straks zal worden gehandhaafd. Bij 
de reorganisatie van de NLO's zal dat 
punt zeker aandacht krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
wil ik ingaan op de argumenten om 
tot een tweegradenstelsel te komen. 
De heer Van Boven heeft al gewezen 
op de argumenten, die ik ook heb 
genoemd en die ik heb ontleend aan 
de rapporten van de commissies-Van 
Hulst en Hanselman, waarin met 
name het element van de ontwikke-
lingspsychologie is genoemd. Er is 
een rij van argumenten die leiden tot 
de conclusie dat een tweegradenstel-
sel aanvaardbaar is. Daar hoort naar 
mijn mening het element van de 
ontwikkelingspsychologie ook bij, 
hoewel het niet een noodzakelijk 
argument is. 

Er kunnen ook andere argumenten 
worden aangevoerd: een heldere 
en eenvoudige salarisstructuur en 
een schoolorganisatorisch gezien 
doorzichtig systeem. De feitelijke 
ontwikkeling bij de NLO's is al 
zodanig dat de abituriënten door de 

bank genomen een tweedegraadsbe-
voegdheid hebben; specifieke 
derdegraadsbevoegdheden komen 
bij die NLO's nauwelijks meer voor. Ik 
voeg hieraan toe dat de herziening 
van de salarisstructuur en de 
invoering van het tweegradenstelsel 
als zodanig geen argument vormen 
om te komen tot invoering van één 
schooltype voor de onderbouw 
voortgezet onderwijs en één voor de 
bovenbouw voortgezet onderwijs. 
Die redenering zou ik niet willen 
onderschrijven. Ik verschil hierover 
met de heer Van Boven niet van 
mening, maar ik wilde het toch even 
gezegd hebben. 

Er is gesproken over de grens 
tussen het eerstegraads- en het 
tweedegraadsgebied. In verband 
hiermee heeft de heer De Gaay 
Fortman over het rigide karakter van 
die grens gesproken. Dat lijkt mij een 
boude veronderstelling. Wat is het 
grensgebied? Het houdt allereerst in 
dat eerstegraadsdocenten in het 
nieuwe tweedegraadsgebied voor 
16% werkzaam kunnen zijn op een 
school waar eerstegraadslessen 
worden gegeven. In dit geval wordt 
men als eerstegraadsdocent betaald. 
Er is dus helemaal geen strakke en 
rigide grens. Er is sprake van een 
flexibel beleid. In 1975 hadden wij 
exact dezelfde situatie als nu zal 
ontstaan door de toepassing van de 
grens van 16%. In 1973 was dit 
percentage niet 16 maar 12. Hieruit 
kan een verdringing van tweede-
graadsdocenten door eerstegraads-
domenten worden afgeleid. 

Eerstegraadsdocenten mogen wel 
lesgeven in het nieuwe tweedegraads-
gebied. Zelfs als men over de norm 
van 16% heengaat, mag men daar 
nog lesgeven alleen wordt men dan 
als een tweedegraadsdocent betaald. 
Wij moeten in dit geval tegen de 
desbetreffende docenten zeggen dat 
zij daar wel mogen lesgeven en dat 
zij de bevoegdheid daarvoor hebben, 
maar dat zij op grond van het werk 
dat zij verrichten voor een andere 
salarisschaal in aanmerking komen. 
Wij zeggen dus niet dat eerstegraads-
docenten niet op tweedegraadsniveau 
mogen lesgeven. 

Verder sluit ik niet uit dat eerste-
graadsdocenten die afgestudeerd 
zijn geheel of gedeeltelijk tweede-
graadsfuncties zullen aanvaarden 
omdat zij moeilijk een baan op hun 
eigen niveau kunnen vinden. Zij 
kunnen dan geleidelijk naar een 
eerstegraadsfunctie toegroeien. 

Voor tweedegraadsdocenten is het 
mogelijk om incidenteel binnen een 
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zeker percentage - dat is 5% - onder 
bepaalde omstandigheden in het 
eerstegraadsgebied werkzaam te 
zijn. In de Tweede Kamer hebben wij 
die omstandigheden uitvoerig 
besproken, dus die discussie behoe-
ven wij niet te herhalen. Hieruit blijkt 
dat de grens helemaal niet rigide en 
strak is. Gezien de huidige situatie is 
die grens zelfs zeer flexibel. Vanuit 
schoolorganisatorisch oogpunt is dit 
zonder meer te verdedigen. 

Misschien kan gesteld worden dat 
tweedegraadsdocenten moeilijker 
toegang krijgen tot het eerstegraads-
gebied. Dit was echter juist de 
bedoeling. Hierbij is het element van 
de kwaliteit van het onderwijs in het 
geding. Wij moeten van een adequate 
bevoegdheid uitgaan. 

Lettend op de regelingen die er 
wat betreft het kunnen lesgeven in 
het eerste- en het nieuwe tweede-
graadsgebied zijn voorgesteld, geloof 
ik niet dat de kwaliteit van het 
onderwijs daardoor wordt aangetast. 

De heer Van Boven stelde dat het 
onderscheid tussen het eerste en 
het tweedegraadsgebied niet 
consequent is doorgevoerd. Neen, 
maar er zijn meer argumenten die 
een rol hebben gespeeld. Bij de 
herziening van de salarisstructuur 
hebben een rol gespeeld de functie 
die men gaat vervullen en vervolgens 
de opleiding. Dat houdt in, dat op 
enig moment is vastgesteld waar een 
HBO- en waar een universitaire 
opleiding nodig is. Aan een HBO-op 
leiding, dat is het systeem van het 
BBRA, is een aantal salarisschalen 
gekoppeld. Hetzelfde geldt voor een 
universitaire opleiding. 

Eenmaal vastgesteld hebbend dat 
een HBO-opleiding nodig is om een 
bepaalde bevoegdheid te verkrijgen, 
is er gewogen tussen het basisonder-
wijs, de onderbouw voortgezet 
onderwijs en het MBO. Voor het 
MBO - het is wel duidelijk dat daar 
op een enkele uitzondering na een 
universitaire opleiding niet relevant 
is - hebben wij de hoogste schaal 
gekozen die in de sfeer van de 
HBO-opleiding mogelijk is. Wat de 
universitair opgeleide of daarmee 
gelijk te stellen docenten betreft, 
gelden de schalen die daaraan zijn 
gekoppeld. Hieruit blijkt al dat er 
meer aspecten in de beschouwingen 
zijn betrokken, maar een strikt rigide 
toepassing zou als het ware leiden 
tot de conclusie die de heer Van 
Boven schetste, nl. één school voor 
de onderbouw en één of meer typen 

voor de bovenbouw. Wij zijn echter 
wat genuanceerder te werk gegaan. 
Ik wilde dit nog eens toelichten, 
mijnheer de Voorzitter, omdat bij het 
toedelen van de salarisschalen nu 
eenmaal ook genuanceerd te werk 
moet worden gegaan. 

Wat de schoolleiding betreft, kan ik 
kort zijn. Er is een nota 'Meer over 
management' die nog in het parlement 
moet worden behandeld. Desondanks 
heeft de Tweede Kamer gemeend op 
een onderdeel ervan vooruit te 
moeten lopen. Ik heb bereikt dat er 
wat betreft de invulling van dat 
managementsaspect in de schoollei-
ding nadere regelen bij algemene 
maatregelen van bestuur kunnen 
worden gesteld en dat hangt met 
name samen met de eis die gesteld 
is dat de schoolleiding een lestaak 
moet kunnen vervullen. 

Ik ben ingegaan op de opmerking 
van de heer Van Boven over de 
voorhangbepalingen voor de algeme 
maatregel van bestuur. Men kan het 
departement op elk moment voor 
nadere informatie bellen. Ik vermoed 
dat er een misverstand is ontstaan. 
Gedurende enkele maanden hebben 
wij een apart telefoonnummer gehad 
in verband met de invoering van het 
HOS systeem. Dat is toen beëindigd, 
maar men kan het departement altijd 
bellen. 

Ik wil ook nog even ingaan op het 
vraag- en antwoordspelletje uit 
Uitleg dat de heer De Gaay Fortman 
ten tonele voerde. Ik begrijp best dat 
deze opmerking is gemaakt, maar ik 
vind haar niet terecht. Uitleg functio-
neert sinds jaar en dag, niet alleen 
als bron van informatie voor mensen 
die geïnteresseerd zijn in het 
onderwijs, maar bovenal - dat is een 
vaststaand feit - is de leesdichtheid 
gigantisch bij schoolleiders, bij 
administrateurs van scholen. Veel 
ontleent men aan de informatie die in 
die krant is en wordt verschaft; 
technische informatie, informatie to 
the point. 

Als dan zo'n vraag is gesteld, kan 
men ervan uitgaan dat er meer 
mensen zijn die die vraag hebben 
gesteld. Degenen die in het antwoord 
op die vraag zijn geïnteresseerd, 
weten exact wat er bedoeld wordt. 
Wat dat aangaat, hebben wij ook te 
maken met een stuk techniek in 
die krant. Ik kan in ieder geval verze-
keren dat sinds jaar en dag de 
informatieverstrekking heel goed 
werkt en dat de Uitlegkrant, de 
vroegere versie van wat wij nu 
hebben, wellicht niet zo goed ogend 
in het verleden, het meest intensief 

gelezen schoolblad was bij admini-
strateurs en bij schoolleiders. Ik zou 
dit graag ter toelichting naar voren 
willen brengen. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daar 
geen enkele moeite mee, ik vind het 
heel loffelijk als iedere week zo'n 
vraag wordt gesteld en antwoord 
wordt gegeven. Het gaat er alleen 
om dat een dergelijk voorbeeld 
aantoont hoe gecompliceerd het 
systeem is en zeker als er bepaalde 
gevallen zijn waarvan gezegd kan 
worden dat een dergelijk verzoek om 
ontheffing in het algemeen zal 
worden gehonoreerd. 

Minister Deetman: Als dat de 
conclusie is, dan heeft dit te maken 
met het feit dat er een algemene 
regeling nodig is om de zaak in 
meerdere opzichten beheersbaar te 
houden. Wij kunnen niet zo rigide 
handelen dat wij op enig moment 
zeggen: er kan geen ontheffing meer 
worden gegeven. Men wil dan ook 
weten hoe zo'n school in elkaar zit en 
hoe zij functioneert. Ook bij een 
algemene regeling kunnen uitzonde-
ringen worden toegepast. Op dat punt 
is het departement flexibel. Wanneer 
schooladministrateurs en schoollei-
ding geconfronteerd worden met de 
toepassing van de regeling - waarvoor 
wij overigens een uitvoerige voorlich-
tingscampagne hebben gevoerd -
kan men het departement bellen. Wij 
kunnen echter niet een absolute 
vrijheid van handelen geven, omdat 
dan op dat punt de hoofdregel zal 
vervallen. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
De minister ontkent toch niet dat het 
systeem uitermate gecompliceerd is? 
De Vereniging van schoolleiders 
waarschuwt de minister voor grote 
moeilijkheden die men ziet aankomen. 

Minister Deetman: Ik ben het niet 
eens met de heer De Gaay Fortman. 
Het systeem dat wij nu gaan invoeren 
is eenvoudig en simpel. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Voorzover het deze wet betreft! 

Minister Deetman: Neen, in het 
salarissysteem. Het systeem dat wij 
gaan invoeren is zeer eenvoudig. Wij 
gaan op 1 augustus naar een nieuwe 
situatie. Dat betekent dat een aantal 
nadere voorzieningen incidenteel 
getroffen dient te worden. Dat 
betekent weer dat een aantal 
algemene regels moet worden 
gesteld. Je weet echter dat, als je het 
daarbij laat, je onbillijkheden begaat. 
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Om dat te bewerkstelligen zijn 
voorzieningen getroffen. Deze 
voorzieningen zijn stuk voor stuk tot 
de laatste letter punt van overleg 
geweest met de vakorganisaties, 
inclusief de vertegenwoordigers van 
de AVS. 

Wat gebeurt er als er fouten 
worden gemaakt met financiële 
consequenties? Moet de school dan 
zelf voor de kosten opdraaien? Het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen voert allang het 
beleid dat, indien men kan aantonen 
dat een fout is gemaakt waarvan men 
zich in redelijkheid niet bewust kon 
zijn, nooit de financiële gevolgen 
zijn verhaald op een schoolbestuur. 
Wanneer het duidelijk is dat men wél 
had kunnen weten hoe de vork in de 
steel stak, dan draaien wij niet op 
voor de financiële gevolgen. 

Om te vermijden dat men gemak-
kelijk kan zeggen dat men niet op de 
hoogte van het een en ander is, is in 
maart een intensieve voorlichtings-
campagne in het land gehouden. Er 
is een aparte brochure verschenen. 
Voorts verscheen het telefoonnum-
mer. Men kan dagelijks op het 
departement een beroep doen als 
men informatie wil. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof 
niet dat de invoering van het nieuwe 
systeem een ontoelaatbare druk op 
de schoolorganisatie en de schoollei-
ding legt. Integendeel, de zaak zal 
belangrijk worden vereenvoudigd. 

Ik ben het met de heer de Gaay 
Fortman eens dat de mate van 
delegatie die genoemd wordt in het 
voorliggende wetsontwerp een punt 
is dat aandacht verdient. Ik ben er 
geen groot voorstander van, maar 
het zit ingebakken in het systeem van 
de Wet voortgezet onderwijs. Wij 
denken erover dat te veranderen. Dat 
betekent dat er een andere bekosti-
gingsmethodiek in het voortgezet 
onderwijs komt. Dit houdt een 'lump 
sum'-methode in. Het gaat dan niet 
alleen om het ter beschikking stellen 
van een hoeveelheid geld ten 
behoeve van de exploitatiemiddelen. 
Ook naar de personele middelen 
moet worden gekeken. 

Er ontstaat dan een uitwisseling 
tussen personele en niet-personele 
middelen. Ik kan nu al zeggen dat bij 
de schoolorganisaties de discussies 
zullen losbarsten. Er ligt een druk van-
uit het onderwijsveld om, als het 
maar enigszins kan, in Zoetermeer al-
les te regelen via een wet of via een 
algemene maatregel van bestuur. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Neen toch! 

Minister Deetman: Jazeker, deze 
ideeën bestaan al jaren lang. Ik kan u 
de stukken doen toekomen. Op het 
moment dat wij bij voorbeeld zouden 
zeggen dat wij de minimum-lessenta-
bellen laten vervallen, kan ik u nu al 
voorspellen wat er dan dagelijks in de 
kranten zal staan. Collega's in deze 
Kamer zullen kunnen bevestigen dat 
die prognose volstrekt niet verkeerd 
is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben voor 
een 'lump sum'-methode, maar dat 
vereist wel de nodige discussie en 
overleg om op dit punt geen brokken 
te maken. Daarmee heb ik aangege-
ven dat er problemen bestaan die 
ook in de huidige wetgeving liggen 
besloten. De totale problematiek kan 
niet worden opgelost door het 
invoeren van een nieuwe salarisstruc-
tuur in het onderwijssysteem. 

Mijnheer de Voorzitter! Met 
betrekking tot de schoolleiding doet 
zich het volgende probleem voor. Er 
bestond een afzonderlijke rechtsposi-
tie voor de rectoren en directeuren, 
maar niet voor de adjunct-directeuren 
en de conrectoren. Daar is sinds jaar 
en dag om gevraagd. 

De overheid heeft daarop al die tijd 
ook niet negatief gereageerd. Het 
probleem dat wij nu getackeld 
hebben, is het honoreren van een 
wens die sinds jaar en dag bestaat. 
Gezien het totaal is de positie van de 
schoolleiding, ook wat de formatie 
betreft, versterkt door het HOS-ak-
koord: er komen extra formatieplaat-
sen vrij en er is wat extra geld 
ingepompt om die positie te verster-
ken. 

Dit laat natuurlijk onverlet dat men 
wel in het oog moet houden dat de 
school niet puur een bedrijf is dat 
'gemanaged' wordt; er wordt ook 
nog onderwijs gegeven en er zijn 
relaties tussen docenten en leerlingen. 
Er moeten dus in de schoolleiding 
mensen zitting hebben die dat vak 
verstaan. Dit is nu net een van de 
redenen geweest waarom het mij 
verstandig leek, helaas slechts bij 
algemene maatregel van bestuur, 
toch te bewerkstelligen dat nadere 
voorzieningen getroffen kunnen 
worden, opdat er geen benadering 
ontstaat op basis van puur manage-
ment. Er zijn namelijk nog andere 
elementen. 

De heer De Gaay Fortman heeft 
een boeiende opmerking gemaakt 
over de hoogte van de salarissen in 
verband met de vergelijking met het 
bedrijfsleven en de welzijnssector. 

Wij hebben niet alleen een vergelijking 
gemaakt met de welzijnssector, maar 
ook met de ambtelijke salarisstructu-
ren. Het onderwijsveld wilde ook op 
eenzelfde lijn komen met de ambte-
naren wat de rechtspositie en de 
salarissen betreft. 

Ik wil nog iets ten principale 
zeggen over de aanvangssalarissen. 
In de opmerkingen van de heer De 
Gaay Fortman over de hoogte van de 
salarissen klonk ook hierover iets 
door. Niet alleen in het voortgezet 
onderwijs, maar ook in het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs hoor ik vaak dat 
de salarissen te laag zijn en dat men 
niet kan concurreren met het 
bedrijfsleven. Ik herhaal dat er bij het 
kabinet de grootst mogelijke aarzeling 
bestaat om daaraan wat te doen, dus 
om de salarissen op te trekken. 
Degenen die zeggen dat de salarissen 
wat moeten worden opgekrikt, houd 
ik voor dat er nog meer is dan salaris 
alleen, dat er ook nog de taak is om 
onderwijs te geven en dat de 
omstandigheden daarvoor zo goed 
mogelijk moeten zijn. De hoeveelheid 
leermiddelen mogen wij ook plaatsen 
tegen de hoeveelheid in te zetten 
menskracht. 

Als er bij voorbeeld wordt gediscus-
sieerd over de hoogte van de minima 
en wanneer ik dan kijk naar de 
salarissen die door de heer De Gaay 
Fortman worden genoemd, vraag ik 
mij af of dat wel zo'n onredelijke 
start is voor een docent. Ik sta dus 
uitermate terughoudend tegenover 
het opkrikken van het aanvangssalaris. 
Er zijn meer aspecten waarop de 
nadruk moet worden gelegd. Ik maak 
deze opmerkingen omdat ik zo bang 
ben dat de bezoldiging in het 
onderwijssysteem gekoppeld wordt 
aan de kwaliteit van de mensen die 
kunnen worden aangetrokken. Ik 
moet vaststellen dat er zovelen 
werken die daarop veel minder het 
accent leggen. Ik weet ook wel dat 
de heer De Gaay Fortman dit niet 
beoogt, maar wij moeten ervoor 
oppassen dat er niet een sfeer 
ontstaat waarin gezegd wordt dat er 
problemen ontstaan omdat de 
salarissen niet toereikend zijn. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
De minister heeft natuurlijk gelijk, als 
hij zegt dat er nog allerlei andere 
factoren zijn, maar de laatste jaren is 
in het onderwijs sprake van een 
aanzienlijke taakverzwaring en niet 
van een taakverlichting. 

Minister Deetman: Ik weet niet of 
daar sprake is van een taakverzwaring 
zoals de heer De Gaay Fortman die 
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bedoelt. Dat zou nog wel eens een 
punt van nadere discussie kunnen 
zijn. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): 
Zo zijn er minder taakuren. 

Minister Deetman: Ja, maar er zijn 
ook de nodige rapportages over de 
besteding van de taakuren. Daarover 
kun je een aantal kritische vragen 
stellen. Dat zijn overigens maatrege-
len die niet uit de lucht zijn komen 
vallen. Bovendien moet worden 
gekeken naar wat er elders in de 
samenleving gebeurt. 

Ik ontken niet dat er op een aantal 
punten van een taakverzwaring kan 
worden gesproken. Het is dan nog de 
vraag, of dit in deze omstandigheden 
vertaald moet worden in een verho-
ging van de salarissen, met als 
automatische consequentie dat een 
aantal andere dingen niet doorgaan. 
In de afgelopen jaren heb ik in dezen 
een uitermate voorzichtig en terug-
houdend beleid gevoerd, juist om 
andere dingen ook in de sfeer van 
het onderwijs mogelijk te maken. Dit 
blijkt nog uit tal van maatregelen. 

Dit heeft bovendien te maken met 
de verloren generatie. Een aantal 
weken geleden hebben wij in deze 
Kamer gesproken over maatregelen 
in verband met arbeidsduurverkorting. 
Dat gebeurde ook in het kader van de 
werkgelegenheid en het had te 
maken met de afstuderende leraren 
die geen baan zouden kunnen 
vinden. Het was een poging om 
maatregelen te nemen, zodat 
afgestudeerde leraren een baan 
zouden kunnen vinden. Daarvoor 
bestaat mijns inziens dus wel 
aandacht. 

Ik ben ingegaan op het onderscheid 
tussen eerste- en tweedegraads 
leraren, dat nogal rigoureus zou zijn. 
Ik hoop te hebben duidelijk gemaakt 
dat dit onderscheid veel flexibeler is 
dan op het eerste gezicht lijkt; 
de oorzaak is gelegen in de marges 
die later zijn aangebracht. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel W e t op de 
erkende onderwijsinstell ingen 
(18197) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het onderhavige 
wetsvoorstel roept de vraag op, hoe 
ver de verantwoordelijkheid van de 
overheid gaat voor de kwaliteit van 
het onderwijs dat niet door haar 
wordt bekostigd. Door de indiening 
van dit wetsontwerp erkent de 
regering een zekere verantwoordelijk-
heid. Zij gaat verder dan in het 
verleden, toen alleen erkenning van 
instellingen voor schriftelijk onderwijs 
mogelijk was. Dat zal wel iets te 
maken hebben gehad met het 
gegeven dat veel cursussen die via 
het schriftelijk onderwijs werden 
aangeboden, opleidden voor staats-
examens, met diploma's die ook in 
het reguliere, d.w.z. bekostigde 
onderwijs konden worden behaald. 

Kortom, er was in de Wet op de 
erkende instellingen voor schriftelijk 
onderwijs in de eerste plaats sprake 
van een zekere service aan de 
consument. Als de programma's 
goed waren, volgde erkenning, 
overigens zonder dat een uitspraak 
werd gedaan over de kwaliteit van 
het geboden onderwijs. De kandidaat 
die na een schriftelijke cursus 
MO-geschiedenis voor de derde keer 
zakte, kon zich afvragen of de 
kwaliteit van het door hem genoten 
onderwijs wel voldoende was, 
hoezeer het curriculum ook de 
instemming van het ministerie had. 

Er is een tweede verantwoordelijk-
heid van de overheid, waarover het 
onderhavig voorstel spreekt, namelijk 
die ten opzichte van de maatschappij. 
Diploma's hebben een bepaald civiel 
effect; de maatschappij wil een 
beroep doen op de volgens de 
diploma's verworven deskundigheden 
en de overheid beschermt de 
maatschappij tegen beunhazerij door 
de examens te controleren. Daarover 
spreken de artikelen 12 tot en met 
15. 

Dit zijn vier artikelen, waarmee de 
overheid de toegang tot de maat-
schappij controleert. Daarbij steekt 
dan artikel 9 wel wat magertjes af: 
vijf regeltjes, waarin de kwaliteit van 
het onderwijs zelf wordt geregeld. 
Wanneer ik dit ene artikel leg naast 
de vele besluiten, algemene maatre-
gelen van bestuur, circulaires en 
wetsartikelen die de kwaliteit van het 
bekostigde onderwijs moeten 
regelen, dan moet ik constateren dat 
het erop lijkt dat de regering haar 
verantwoordelijkheid voor de 
kwalitatieve inhoud van het onderwijs 
aan de niet-bekostigde instelling niet 
voldoende neemt en zich beperkt tot 

het stempel 'goedgekeurd, 't kan 
geen kwaad' en tot de sleutel tot de 
maatschappelijke toegangspoort. 

Artikel 9, eerste lid, stelt namelijk 
als voorwaarde voor erkenning 
slechts: 'De cursus is zodanig 
afgestemd op de kennis en ervaring 
van de cursist, dat het gestelde doel 
redelijkerwijs kan worden bereikt.' 
Een wat mager kwaliteitscriterium. 
De vaagheid ervan heeft uiteraard te 
maken met de grote verscheidenheid 
van cursussen die voor erkenning in 
aanmerking komen. Daarom volgt in 
het tweede lid van artikel 9 ook de 
bepaling dat nadere voorschriften bij 
of krachtens algemene maatregel van 
bestuur worden gesteld. Dat in 
diezelfde algemene maatregelen van 
bestuur ook de betrekkingen tussen 
de instelling en de cursist worden 
geregeld, is wellicht praktisch, maar 
bepaald niet logisch; het verband 
tussen beide ontgaat mij althans ten 
enenmale. 

We stuiten hier op een niet 
onbekend probleem. Waar het 
werkelijk om gaat in het onderhavige 
wetsvoorstel, namelijk de kwaliteit 
van de cursussen van de erkende 
onderwijsinstellingen, gaat geregeld 
worden bij algemene maatregelen 
van bestuur, de Onderwijsraad 
gehoord. Waarom hier geen derde lid 
van art. 9, waarin wordt bepaald dat 
die algemene maatregelen van 
bestuur eerst aan beide Kamers der 
Staten-Generaal moeten worden 
voorgelegd? Of liever nog: waarom 
geen wettelijke invulling? 

Is hier weer niet al te gemakkelijk 
gebruik gemaakt van het middel van 
de algemene maatregel van bestuur 
Het zal immers vaak om zeer wezen-
lijke zaken gaan, om cursussen die 
opleiden voor diploma's die ook via 
het bekostigd onderwijs te behalen 
zijn en waarvoor in die vorm van 
onderwijs vaak wèl wettelijke regelen 
zijn gesteld. Op de laatste acht 
woorden van het tweede lid van 
artikel 9 kom ik nog terug. 

Ik zal nu eerst iets zeggen over de 
relatie tussen de instelling en de 
cursist. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
voorlopig verslag heeft mijn fractie 
gevraagd of in het voorstel geen 
bepaling opgenomen zou moeten 
worden die parallel loopt met de 
bepalingen over de medezeggen-
schap in andere onderwijswetgeving. 
Nee, antwoordt de staatssecretaris in 
de stukken, want de bedoelde 
instellingen vallen onder de Wet op 
de ondernemingsraden. Op zich zelf 
is dat waar, maar aangezien de Wet 
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op de ondernemingsraden geen 
bepaling kent dat ook de consumenten 
medezeggenschap hebben, betekent 
dit dat bij de bedoelde instellingen 
cursisten geen woord in te brengen 
hebben. 

Toch wil het voorstel in artikel 23 
onder d, dat de inspectie desgewenst 
overleg voert met de cursisten. Ware 
het dan niet verstandig een vorm van 
organisatie van cursisten bij wet 
mogelijk te maken om verzekerd te 
zijn van het in artikel 23 onder d 
genoemde platform. Ook in verband 
met de uitvoering van artikel 11 lijkt 
mij het uiterst zinnig dat de cursisten 
zich op enigerlei wijze verenigen. 

Ik zou de minister dan ook de 
suggestie aan de hand willen doen in 
de algemene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een 
bepaling op te nemen dat waar het 
de betrekkingen tussen cursisten en 
instellingen betreft voor 'cursist' ook 
gelezen kan worden 'of het hem 
vertegenwoordigende bestuur van de 
cursistenraad' of woorden van 
dergelijke strekking. Wanneer te 
zijner tijd wijziging van de wet nodig 
blijkt zou een dergelijke formulering 
ook in artikel 11 zélf opgenomen 
kunnen worden. Een wijziging van de 
wet zal zonder meer op korte termijn 
noodzakelijk zijn om de storende 
zetfout die in artikel 23 onder c is 
blijven staan en de stijlfout uit het 
tweede lid van artikel 24 te verwijde-
ren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog 
even terug op de kwaliteit van het 
onderwijs en speciaal op de controle 
daarop. De kwaliteit zoals die 
omschreven zal worden in een aantal 
algemene maatregelen van bestuur 
moet gecontroleerd worden door de 
inspectie. Dat is een normale gang 
van zaken in het onderwijs en mijn 
fractie heeft er het volste vertrouwen 
in dat de inspectie haar taak naar 
behoren zal vervullen. Kan ik nu, 
samenvattend, tot de conclusie 
komen dat de regering mijn standpunt 
deelt dat de overheid verantwoordelijk 
is, ook voor niet bekostigd maar 
erkend onderwijs, zowel voor wat de 
consument als de maatschappij 
betreft als voor wat de kwaliteit van 
dat onderwijs betreft? 

Ja en nee! Ik blijf met een vraag 
zitten. Hoe is het met cursussen die 
niet opleiden tot examens? Ik denk 
aan conversatiecursussen of aan 
cursussen informatica. Op de 
eindtermen daarvan lijkt de overheid 
geen invloed te hebben. Wordt de 
vereiste kwaliteit van dergelijke 

cursussen ook omschreven in 
algemene maatregelen van bestuur 
en vervolgens gecontroleerd door de 
inspectie of komen cursussen die 
niet opleiden voor door de overheid 
gecontroleerde examens niet in 
aanmerking voor erkenning? 

Ik ben bang dat hier toch weer een 
grijs veld gaat ontstaan, dat in het 
bijzonder in relatie met het reguliere 
dag- en avondonderwijs voor 
a.v.o.-v.w.o. ongewenste raakvlakken 
kan vertonen. Indien voor bij voor-
beeld conversatiecursussen erken-
ning niet mogelijk is, zal opnieuw de 
verleiding ontstaan deze oneigenlijk 
bij het bekostigde dagavondonderwijs 
onder te brengen. Het zal ook de 
minister bekend zijn dat de staatsse-
cretaris mevrouw Ginjaar juist met 
bewonderenswaardige voortvarend' 
heid en gestrengheid een eind 
gemaakt heeft aan wantoestanden op 
dit gebied. Ik wens hem noch haar 
toe dat die nu via een achterdeur 
weer binnenkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik rond 
mijn betoog af. Ik ben begonnen met 
de vraag te stellen hoe ver de 
verantwoordelijkheid gaat van de 
overheid voor het onderwijs dat zij 
niet bekostigt. Ik heb tot mijn 
vreugde kunnen constateren - met 
hier en daar een vraagteken - dat de 
regering die verantwoordelijkheid ten 
volle aanvaardt. Daarom zal mijn 
fractie haar stem met overtuiging aan 
dit wetsvoorstel geven. Wel vragen 
wij de minister te willen bevorderen 
dat in komende memories van 
toelichting bij de begroting aandacht 
wordt besteed aan de ontwikkelingen 
bij deze tak van onderwijs. Dat deze 
minister dat wellicht niet geheel 
meer in de hand heeft, weten wi j , 
maar dat maakt ons verzoek niet 
minder klemmend. 

D 
De heer Hendriks (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben bij de 
schriftelijke voorbereiding al onze 
waardering geuit voor dit wetsont-
werp, waardoor ook het niet-schrifte-
lijk onderwijs bij de regelingen wordt 
betrokken. Daardoor wordt meer 
garantie aan de consument gegeven. 
Nu ontstaat ook de mogelijkheid om 
in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in de studiekosten 
als men op deze wijze studeert. 

Ik wil voorts nog onze waarde-
ring uitspreken voor de in artikel 7, 
lid 3, geboden ontheffingsmogelijk-
heid om auteurs en docenten uit het 
bedrijfsleven, en in het algemeen van 
buiten het onderwijs, ook toe te laten 
tot deze vorm van onderwijs. 

Bij het voorlopig verslag hebben 
wij één vraag gesteld waaruit onze 
zorg bleek voor een bepaald 'mono-
polie' voor de erkende onderwijsinstel-
lingen. Die zorg stoelde op 
opmerkingen in de Handelingen van 
de Tweede Kamer. Daarbij stelde de 
staatssecretaris dat naast het 
reguliere onderwijs de erkende 
onderwijsinstellingen, het veld en de 
vernieuwingen op dit terrein zouden 
kunnen bestrijken. 

De ongerustheid was daarom zo 
groot omdat in artikel 1, lid b, de 
instelling die in de wettekst wordt 
genoemd, omschreven wordt als een 
instelling voor onderwijs. In de 
memorie van antwoord heeft de 
staatssecretaris deze vrees - ik 
spreek liever van ongerustheid - als 
niet gerechtvaardigd beschouwd. 
Voor alle duidelijkheid wil ik daarom 
onze vraag op dit punt herhalen. 
Gaarne krijg ik van de minister een 
bevestiging, als ik een en ander goed 
begrepen heb. 

Een instelling wordt een instelling 
voor onderwijs indien en zodra één of 
meer cursussen wordt gegeven. 
Erkenning volgt op verzoek daartoe, 
als dat verzoek met succes wordt 
bekroond. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
erkende instellingen, zowel de 
schriftelijke als de niet-schriftelijke, 
komen voort uit het particulier 
initiatief. Zij zijn nog steeds een 
particulier intitiatief. Het is toch wel 
eens zinvol om nu, op de laatste 
vergaderdag stil te staan bij het 
ontstaan van deze vormen van 
onderwijs rond de eeuwwisseling. 
Voor het muziekonderwijs was er 
reeds eerder sprake van deze instellin-
gen. Vanuit het wat beperkte, eigen 
blikveld, wil ik erop wijzen dat de 
fysiotherapie door middel van de 
oprichting van het Nederlands 
genootschap voor heilgymnastiek en 
massage in 1889, in 1895 examens 
instelde. Dat leidde later tot het 
oprichten van vakscholen die nu 
allemaal in het reguliere onderwijs 
ondergebracht zijn. 

Voor de bosbouw en cultuurtech-
niek is in 1903 via een bedrijfsschool 
een opengestelde opleiding in deze 
categorie ontstaan. Deze opleiding is 
gedurende 60 jaar door de Nederland-
se Heidemaatschappij gerund. Nu is 
deze opleiding regulier hoger 
agrarisch en middelbaar agrarisch 
onderwijs. 

Na deze schets van het ontstaan 
van dit onderwijs, willen wij naar de 
omvang ervan zien. De memorie van 
toelichting zegt dat er bij het 
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schriftelijke onderwijs 300.000 
personen studeren. Nu wordt 
geraamd dat er 100.000 a 400.000 
met het niet-schriftelijke onderwijs bij 
zullen komen. Dit is een wat ruime 
raming. Uit de publikatie van de 
VISO, de Vereniging voor instellingen 
voor schriftelijk onderwijs, blijkt dat 
hiervoor als auteurs en docenten - zij 
vervullen daarbij meestal een 
deeltijdfunctie - 3000 a 4000 
personen werkzaam zijn en dat er 
voorts nog sprake is van een vaste 
staf van 700 personen. Dat is 
inderdaad een goede prestatie, zeker 
als wij letten op de aard van het 
onderwijs dat bij deze instellingen 
gegeven wordt. 

Dit onderwijs beweegt zich voor het 
leeuwedeel op het middelbare niveau, 
voornamelijk opleidingen voor HAVO 
en Atheneum (dertig procent). Er 
wordt echter ook technisch onderwijs 
gegeven. Voorts wordt er zeer veel 
economisch, commercieel en admini-
stratief onderwijs gegeven. Daarnaast 
is er een aanmerkelijk aantal studenten 
- daarbij is sprake van ruim 30.000 
studenten - die op het tertiaire vlak 
bezig zijn. 

Het gaat daarbij vaak om 
opleidingen voor onderwijzend 
personeel. Toch wordt hierbij ook 
veel aan economisch-administratief 
onderwijs en technisch onderwijs op 
HBO-niveau gedaan. Ik zei al dat men 
hierbij de kanttekening moet maken 
dat het examen de facto wel leidt tot 
een erkenning in het bedrijfsleven, 
maar dat ten aanzien van de titulatuur 
nog geen gelijkstelling heeft plaatsge-
vonden. 

In de wet in artikel 2b worden 
onder de leden 1, 2, en 3 vooral de 
onderwijsvormen die in de sfeer van 
O en W liggen, behandeld. Onder lid 
4 worden de onderwijsvormen 
behandeld die meer liggen op het 
terrein van EZ, namelijk de vak- en de 
vestigingsdiploma's. Het is begrijpe-
lijk dat in de fasering de eerste twee 
jaren uitgetrokken zijn ten einde in 
deze eerste vier categorieën te 
komen tot erkenningen. Zo kan de 
zaak dan goed gecontroleerd 
worden. Ik hoop toch dat spoedig 
daarna categorie 5 - deze gaat 
mogelijkheden bieden, via de Onder-
wijsraad, voor andere categorieën van 
onderwijs - kan worden geopend. 

Het is namelijk onze stellige 
overtuiging dat de innovatie in de zin 
van vernieuwing, verbetering en 
verbreding van het onderwijs mede 
gestimuleerd moet blijven worden 
van de kant van particulieren. 

Voor het reguliere onderwijs oftewel 
het bekostigde onderwijs - in het 
licht van de laatste wetsvoorstellen 
die wij heden moeten behandelen, kan 
ook spreken van medebekostigd 
onderwijs - blijft het moeilijk, want de 
innovatie verloopt daar traag en 
moeizaam en dat is eigenlijk inherent 
aan dit onderwijs. Ik wijs erop hoe 
moeilijk op het ogenblik het informati-
ca-onderwijs van de grond komt. 

Ook de erkende particuliere 
instellingen hebben, zeker wanneer 
ze wat groter worden, al gauw enige 
neiging tot bureaucratisering. Ze zijn 
dan niet helemaal meer alert in de 
markt. Er is wel een opmerkelijk en 
verheugend sein ter zake. Tussen 
1973 en 1980 hebben 36 van deze 
instellingen een erkenning verworven. 
Na 1980 zijn er nog slechts 4 extra 
geweest. Daaronder zaten gelukkig 
wat particuliere instanties. Ik noem 
het slijtersbureau en de detailhandel 
voor schoenen. Dat wijst erop dat 
ook in dat opzicht vanuit het particulier 
initiatief — in de Economische-Zaken-
sector - aandacht wordt geschonken 
aan goed onderwijs. 

Onze stelling is dat - de minister 
onderschrijft een en ander ook in de 
conceptbeleidsnota beroepseducatie 
van volwassenen - vernieuwing en 
flexibel aanbod terzake van het 
inspelen op de behoefte aan onderwijs 
snel moeten kunnen worden vervuld. 
Wanneer men dit wil doen zal er 
ruimte gegeven moeten worden aan 
andere particuliere stimulansen. Dat 
dit aanbod van niet primair op 
onderwijs gerichte particulieren er 
nog wel is, zou ik de minister willen 
voorhouden. 

Aan het eind van de zestiger en 
aan het begin van de zeventiger jaren 
is er omtrent de open-lucht-recreatie-
voorzieningen een inhaaloperatie in 
de vorm van een schriftelijke cursus 
gelanceerd door de ANWB en de 
Vereniging Heidemaatschappij. Deze 
cursus heeft inderdaad die grote 
inhaalactie kunnen bewerkstelligen. 
Een en ander is nu als cursusstof 
zowel bij het schriftelijk onderwijs 
beschikbaar als bij het hoger 
beroepsonderwijs, namelijk in Velp 
voor het technische en in Breda voor 
het toeristische. 

Een en ander behoeft niet beperkt 
te blijven tot de vormen van onderwijs 
die in artikel 2b, de leden 1 tot en 
met 4 genoemd zijn. Ik attendeer 
erop dat sinds 1974 voor het 
basisonderwijs een programma 
natuureducatie door de Vereniging 
Heidemaatschappij met het IVN, het 

instituut voor natuurbeschermings-
educatie, is ontwikkeld. Sibel; School 
in bos en landschap. Er wordt onderwijs 
verzorgd voor de hoogste klassen van 
de basisschool. Men werkt nog steeds 
met een zogenaamde ontheffingsrege-
ling via het college van hoofdinspec-
teurs. 

Inmiddels hebben 30.000 leerlingen 
uit de hoogste klassen van het 
basisonderwijs die werkweken 
gevolgd. Zij zijn, met hun onderwijzers 
wegwijs gemaakt in de samenhang 
tussen natuur, landschap en milieu. Er 
is dus waarlijk nog daadkrachtige 
interesse voor innovatie van het 
onderwijs. Ik signaleer de laatste tijd 
ook in het reguliere onderwijs een 
innovatie ontwikkeling ten aanzien van 
het toeristisch onderwijs, vooral bij 
het MBO. Dit leeft ook bij het erkende 
particulier onderwijs. Het gebeurt ook 
bij particulieren die zich in onderwijs 
interesseren en zich willen inspannen 
voor het onderwijs. Ook dit is wellicht 
een erkenning waard. 

D 
Mevrouw Vonho f f Lu i j end i j k 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
fractie betreurt de afwezigheid van 
mevrouw Ginjaar-Maas, de staatsse-
cretaris. Wij wensen haar een 
spoedig algeheel herstel toe. 

Het is voor mijn fractie een punt 
van overweging geweest bij de 
bestudering van dit wetsvoorstel of 
het nu wel noodzakelijk was ook het 
mondeling buitenschools onderwijs, 
dat niet door de overheid bekostigd 
wordt, wettelijk te regelen. Tegenover 
de mogelijkheden om consumenten 
te beschermen en daardoor tegemoet 
te komen aan de verlangens van 
deelnemers, bedrijfsleven en 
instanties die bemiddelen bij om-, 
her- en bijscholing, staat de algemene 
vraag of wij voort moeten gaan met 
het steeds maar weer uitbreiden van 
onze regelgeving. 

Zoals uit het voorlopig verslag 
blijkt beantwoorden wij deze vraag 
voor dit wetsontwerp bevestigend. 
Een overweging is daarbij dat wij 
voor de deelnemers aan lesprogram-
ma's bij instellingen voor buiten-
schools mondeling onderwijs geen 
mindere mogelijkheid tot het 
beschermen van hun belangen en tot 
het verkrijgen van financiële studie-
steun willen bieden als aan degenen 
die aan erkende instellingen voor 
schriftelijk onderwijs studeren. Toen 
het wetsontwerp inzake instellingen 
voor schriftelijk onderwijs in 1972 
aan de orde was heeft mijn fractie 
reeds nadrukkelijk gesteld dat er een 
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einde moest komen aan beunhazerij 
en winstbejag ten koste van veel 
persoonlijk leed. Vanuit die achter-
grond hebben wij wel enige opmer-
kingen over de reikwijdte van de wet 
en over de gefaseerde invoering 
ervan. 

Om organisatorische redenen is 
het voorshands niet mogelijk al het 
niet-schriftelijk onderwijs in zijn 
geheel onder de erkenningsregeling 
te brengen. Derhalve is besloten tot 
gefaseerde invoering van de mogelijk-
heid tot erkenning. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan na twee 
jaar, als vaststaat welke instellingen 
voor schriftelijk onderwijs en welke 
instellingen die opleiden voor 
staatsexamens en vestigingexamens 
een erkenning voor mondeling 
onderwijs hebben aangevraagd, de 
Onderwijsraad gehoord, aangegeven 
worden welke andere soorten 
buitenschools mondeling onderwijs 
in aanmerking kunnen komen voor 
erkenning. 

Mijn fractie vraagt zich af of 
daardoor nu wel in voldoende mate 
tegemoet wordt gekomen aan de 
groep consumenten die wij in dit 
verband het meest kwetsbaar achten, 
namelijk diegenen die door een 
vakmatig gerichte opleiding proberen 
in hun beroepscarrière verderop te 
komen zonder dat er sprake is van 
een onafhankelijk afgenomen 
examen. In het voorlopig verslag 
hebben wij, bij voorbeeld, aandacht 
gevraagd voor toeristische vakoplei-
dingen. Voor zover wij ons op dat 
gebied hebben kunnen oriënteren 
schijnen deze nogal eens sterk 
gericht te zijn op uitvoerende, 
dienstverlenende functies. 

De keuzemogelijkheden voor de 
afgestudeerden van die vako'pleidin-
gen zijn vrij beperkt en de arbeidsvoor-
waarden in die sector zijn relatief 
ongunstig. Dit soort onderwijs zal 
wellicht pas voor erkenning in 
aanmerking komen als het vakkenpak-
ket wat beter zou zijn. Dan komt er 
vanzelf een scheiding tussen de 
opleidingen die wel en die geen 
erkenning aanvragen. Voorlopig, 
althans de eerste twee jaren, blijft die 
sector echter buiten beeld. Datzelfde 
geldt voor vergelijkbare beroepsoplei-
dingen voor hostess en secretaresse. 
Op deze opleidingen zijn vaak de 
meisjes oververtegenwoordigd, 
terwijl de functies waarin men 
terecht komt vaak weinig perspectief 
voor de toekomst bieden. 

Wij hopen dat de mogelijkheid tot 
erkenning zal leiden tot kwaliteitsver-

betering van de bestaande opleidin-
gen. Vandaar dat veel zal afhangen 
van de verdere toepassing van deze 
wet. Het zal dan ook goed zijn als die 
met voortvarendheid ter hand wordt 
genomen. Dat geldt met name voor 
de eventuele uitbreiding van de 
algemene maatregel van bestuur, de 
Onderwijsraad gehoord. Bestaat er al 
enige invulling voor die tweede fase? 
Mijn fractie zou het op prijs stellen 
als de minister hierover althans enige 
indicatie zou kunnen geven. 

Tot slot wil ik nog een enkele 
opmerking over de inspectie maken. 
Het met dit wetsontwerp beoogde 
doel kan uitsluitend bereikt worden 
indien de inspectie adequaat is 
toegerust om de opgedragen taak 
naar behoren te vervullen. Met 
belangstelling zal mijn fractie daarom 
de komende twee jaar de uitwerking 
van dit wetsontwerp ook in dit opzicht 
blijven volgen. Wij zijn van oordeel, 
dat het buitenschoolse onderwijs 
voor volwassenen in toenemende 
mate van maatschappelijke relevantie 
zal zijn vanwege de noodzaak tot 
wederkerende educatie. Naar onze 
mening zal dit wetsontwerp eraan 
kunnen bijdragen in die behoefte te 
voorzien en daarom zullen wij het 
steunen. Overigens wachten wij met 
belangstelling het antwoord van de 
minister op de door mij gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen af. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Oskamp heeft 
gesproken over de verantwoordelijk-
heid van de overheid voor het niet 
door haar bekostigde onderwijs. Ik 
wil benadrukken, dat het door 
particulieren geven van onderwijs 
waarbij de overheid niet is betrokken, 
met inachtneming van de bepalingen 
in de Grondwet vrij is. 

Wij beogen met dit wetsontwerp 
het volgende. Allereerst wil ik erop 
wijzen, dat het in het belang van de 
cursist, de consument, kan zijn een 
indicatie te verkrijgen, dat er opleidin-
gen zijn, waarvan de overheid zegt, 
dat ze waar voor hun geld bieden. 

In de tweede plaats is het van 
belang, het niet door de overheid 
bekostigde onderwijs in versterkte 
mate te stimuleren en ook de 
kwaliteit in het oog te houden. 
Mevrouw Vonhoff sprak in dit 
verband over beunhazerij. Die moet 
worden vermeden en dat kan gedaan 
worden door een systeem van 
erkenning in het leven te roepen 
en uit te breiden. 

Een derde reden waarom het qoed 
is, dat de overheid het instrument 

van de erkenning hanteert, is dat 
in de toekomst naar ik verwacht bij 
een toenemende behoefte van 
volwassenen om allerlei vormen van 
onderwijs te volgen het juist is, dat 
het particuliere, niet door de overheid 
bekostigde onderwijs volop kansen 
krijgt, wat gestimuleerd kan worden 
indien met betrekking tot de kwaliteit 
enkele garanties kunnen worden 
geboden. 

Daarmee is in een notedop 
aangegeven, waarom dit wetsontwerp 
van belang is. Ook ik betreur het, dat 
dit wetsontwerp, waarin veel meer 
besloten ligt dan op het eerste 
gezicht lijkt, niet door staatssecretaris 
mevrouw Ginjaar thans kon worden 
verdedigd. Ik sluit mij uiteraard van 
harte aan bij de door mevrouw 
Vonhoff uitgesproken wens. 

Wat de kwaliteitsbewaking betreft 
heeft de heer Oskamp gevraagd, of 
de overheid met dit wetsontwerp niet 
wat te voorzichtig is. Ik meen, dat dit 
niet het geval is, maar wij zullen ook 
moeten afwachten, wat de ervaringen 
zullen zijn. Het komt er nu op aan om 
gegeven dit wetsontwerp zo snel 
mogelijk tot de noodzakelijke 
invoering te komen. Het kost wel t i jd, 
om de uit ervaring gebleken, behoef-
ten weer in de andere regelgeving 
te verwerken. 

Ook tot erkenning te komen, moet 
er ook inhoudelijk het een en ander 
gebeuren. Dat betekent derhalve - dat 
is de keuze geweest - dat een 
gefaseerde invoering beter is dan een 
overhaaste invoering, met het risico, 
dat brokken worden gemaakt en dat 
daarmee het doel dat wij beogen, niet 
wordt bereikt. 

Ik ben het derhalve met mevrouw 
Vonhoff eens, dat bij de toerusting 
van de inspectie we dit punt nauwge-
zet in het oog moeten houden. Er is 
al een voorziening getroffen in 
verband met de invoering van dit 
wetsontwerp. Ik kan nu niet overzien, 
of die voorziening een toereikende 
zal zijn, maar dat moet worden 
afgewacht. Duidelijk is wel, dat als 
daar stagnatie optreedt, dan het 
instrument van de erkenning niet tot 
volle wasdom zal kunnen komen. 

In dit verband wil ik ook iets 
zeggen over de reikwijdte van de 
wet. Alleerst wil ik het hebben over 
de cursussen die niet opleiden voor 
een door de overheid gecontroleerd 
examen. 

Op dit moment, zo is de bedoeling, 
vallen die cursussen nog niet onder 
de reikwijdte van de wet. Of het op 
korte termijn wel kan, weet ik niet, 
omdat er nog zoveel cursussen en 
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opleidingen zijn, waarbij een examen 
geldt, dat door de overheid wordt 
gecontroleerd en waarbij het punt 
van de erkenning een rol speelt. Ik 
heb al aangegeven dat wij op het 
terrein van de erkenningen een 
volgende stap hebben gezet. Ik 
verwacht dat het zeker niet de laatste 
stap is. Ik zou, als dat wel het geval 
was, het in elk geval sterk betreuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Vonhoff sprak over de 'toeristische 
opleidingen'. In de eerste fase 
worden reeds vier toeristische 
opleidingen onder de werking van dit 
wetsvoorstel gebracht. Een eventuele 
uitbreiding in een volgende fase zal 
mede afhankelijk zijn van de ervarin-
gen, die tijdens de eerste fase 
worden opgedaan. 

In dit verband wil ik ook iets 
zeggen over de opleidingen, die 
betrekking hebben op bij voorbeeld 
machineschrijven, stenografie, 
opleidingen in de sfeer van secreta-
resses en uitbreiding van de opleidin-
gen in de sfeer van de talen. Er wordt 
aan gedacht - meer kan ik op dit 
moment niet zeggen - om dit punt 
mee te nemen bij de invoering van de 
tweede fase. Het is in elk geval geen 
punt, hoop ik duidelijk te hebben 
gemaakt, dat buiten ons aandachts-
veld is gelegen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Oskamp heeft gesproken over de 
positie van de cursist. Hij heeft 
gevraagd of in de kern van de zaak 
geen regeling zou moeten worden 
getroffen, zoals wij kennen in het 
kader van de wet inzake medezeggen-
schap in het onderwijs. Hij heeft 
gevraagd of in de desbetreffende 
algemene maatregel van bestuur een 
voorziening kan worden getroffen, 
die erin voorziet dat ook de relatie 
tussen de instelling en een vertegen-
woordiger van cursisten - bij voor-
beeld een raad van cursisten - wordt 
geregeld. Ik heb op dit moment de 
grootst mogelijke aarzelingen ter 
zake. 

Ik kan dat niet geheel overzien. Wij 
gaan uit van particulier onderwijs. 
Dat wil zeggen: onderwijs dat niet of 
slechts ten dele door de overheid 
wordt bekostigd. Dit betekent naar 
mijn gevoel dat de normale regels, 
die gelden buiten de sfeer van het 
onderwijs in ons rechtsverkeer, 
hierop van toepassing zijn. Ik wijs 
daarbij op de Wet op de onderne-
mingsraden. Indien mensen zich 
laten inschrijven bij een particuliere 
opleiding, is dat hun keuze. 

Men kan vragen om hetgeen 
geboden wordt te erkennen, zodat 
men weet dat hetgeen men doet niet 
voor niets is en zodat men weet dat 
hetgeen men aan geldmiddelen geeft 
geen weggegooid geld is. Ik ben wat 
voorzichtig om te zeggen: laat hierop 
de wet inzake de medezeggenschap 
in het onderwijs los. Deze wet is 
vanuit een geheel andere filosofie 
opgebouwd dan bij voorbeeld de 
Wet op de ondernemingsraden. Ik 
geef op dit moment de nadrukkelijke 
voorkeur aan het zo laten van die 
zaken. Het kan best zijn, dat wij in de 
toekomst een en ander uit een 
andere invalshoek bezien, maar het 
lijkt mij nu niet verstandig. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hendriks heeft met waardering 
gesproken over dit wetsvoorstel. Ik 
ben hen daarvoor erkentelijk. Hij 
heeft nog eens zijn bezorgdheid 
uitgesproken met betrekking tot een 
mogelijke monopoliepositie. Tijdens 
de schriftelijke gedachtenwisseling is 
uiteengezet dat het gaat om de 
erkenning van een instelling en 
vervolgens om de cursussen van die 
instelling, voor zover zij onder de 
reikwijdte van de wet vallen. Dat is 
nadrukkelijk gezegd. Er zijn nadere 
regels gesteld voor de wijze waarop 
men dit moet aangeven in de richting 
van de cursist. 

Er is ook aangegeven waarom dit is 
gebeurd, namelijk ter wille van de 
overzichtelijkheid. Ik wil benadrukken, 
dat iedere rechtspersoon, zoals in het 
wetsvoorstel is omschreven, het vrij 
staat erkenning te vragen. Als men 
aan de vereisten voldoet, kan men 
die erkenning krijgen. Daarbij geldt 
geen getalscriterium. Het gaat erom 
of hetgeen men biedt aan de 
vereisten voldoet. Vervolgens zal een 
zekere concurrentie gelden. 

Ik ben er dus niet beducht voor, 
dat monopolieposities zullen 
ontstaan. Natuurlijk zullen sterkere 
en zwakkere instellingen ontstaan, 
maar zoiets zie je op het ogenblik 
ook. Er zullen instellingen zijn, die al 
een positie hebben verworven, en 
andere instellingen, die nog aan het 
begin staan. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hendriks heeft gesproken over de 
categorie vijf, zoals hij het noemde. 
Het is een punt, dat wij niet uit het 
oog mogen verliezen. Ik heb al 
aangegeven, dat de invoering van 
deze wet met de nodige zorgvuldig-
heid moet geschieden, wil de 
erkenning de betekenis hebben die 
wij eraan willen toekennen en die wij 
ervan verwachten. 

Het feit dat de delegatie-bepaling 
over de reikwijdte van de regeling in 
de wet is opgenomen, geeft al aan dat 
verder is gedacht dan alleen aan de 
direct nabije toekomst. 

De heer Hendriks (CDA): Ik ben de 
minister erkentelijk voor zijn tweede 
reactie maar ik zou graag even op het 
eerste punt terug willen komen. Ik 
meen dat er verwarring kan optreden, 
gelet op wat er in artikel I, lid b 
over instellingen wordt gesteld. 
Wanneer de conclusie juist is dat 
alleen instellingen van onderwijs 
erkenning kunnen verkrijgen, maak ik 
daar bezwaar tegen en ben ik 
daarover verontrust. Wanneer echter 
- en dat heb ik met enige juridische 
hulp begrepen aan de hand van de 
memorie van antwoord - gelezen kan 
worden: instellingen worden instellin-
gen voor onderwijs indien... enz., ben 
ik er gerust op. 

Minister Dee tman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit aan bij wat 
hierover in de schriftelijke gedachten-
wisseling is gesteld. Ik heb daar niets 
aan toe te voegen. In artikel 1, sub b, 
is gedefinieerd wat er met een 
instelling wordt bedoeld. Dit moet 
worden bezien in het licht van de 
terminologie van de wet. Als in de 
wet wordt gesproken over een 
instelling, gaat het om een instelling 
voor onderwijs. Vervolgens wordt het 
een en ander vermeld over een 
natuurlijk of een rechtspersoon. Als 
nu wordt gesproken over een 
instelling, waar één of meer cursussen 
worden gegeven, dan gaat het 
natuurlijk om wat men biedt en om 
de vraag, of men aan de kwaliteitsei-
sen voldoet. 

De heer Hendriks (CDA): Dat staat 
in de memorie van antwoord en daar 
ben ik aanvankelijk ook door gerust-
gesteld. Het gaat voorts om de 
vraag, of elke instelling - of het nu 
om een onderwijsinstelling gaat of om 
een andere instelling - die incidenteel 
onderwijs geeft door één of meer 
cursussen te maken en aan te bieden 
daarmee automatisch een instelling 
wordt in de zin van de wet. Dat heb 
ik bepleit. Men moet ook aan derden 
en niet alleen aan erkende instellingen 
het recht geven om met onderwijsaan-
bod te komen. 

Minister Dee tman: Het gaat niet 
alleen om derden. In de schriftelijke 
gedachtenwisseling is bij voorbeeld 
uiteengezet hoe het gaat met 
onderwijsinstellingen die op enig 
moment activiteiten ontwikkelen en 
in dat verband erkenning vragen. Er 

Eerste Kamer 
2 juli 1985 Erkende onderwijsinstellingen 1477 



Deetman 

zijn uiteenzettingen gegeven in 
verband met de administratie enz. 
opdat meer helderheid en duidelijk-
heid zou worden geboden. 

Ik meen, Voorzitter, dat op het 
door de heer Hendriks bedoelde punt 
in de schriftelijke gedachtenwisseling 
en in de memorie van antwoord 
voldoende is ingegaan. De zaak is 
duidelijk: er is geen sprake van een 
monopoliepositie. Ik ga nog een stap 
verder: dit zou helemaal niet kunnen 
omdat het geven van onderwijs vrij 
is. 

Op het punt van de flexibiliteit in 
het beroepsonderwijs ben ik het met 
de heer Hendriks eens. Dit zal zeker 
in de komende jaren in toenemende 
mate een element van belang zijn. 
Wij hebben dit in de nota over de 
beroepseducatie uiteengezet en wij 
zullen daarover in de komende jaren 
in Nederland zeker een verdere 
discussie moeten voeren, om op dit 
punt tot een verdere invulling te 
kunnen komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Vonhoff heeft de overwegingen 
genoemd, die óns hebben bewogen 
om tot het wetsontwerp te komen en 
haar om steun te geven aan dit 
wetsontwerp. Ik heb reeds aangege-
ven het hiermee eens te zijn. Over de 
gefaseerde invoering van de erken-
ning heb ik uiteengezet, dat deze 
noodzakelijk is om tot een zorgvuldige 
invoering te komen. Voor de eerste 
en tweede fase heb ik reeds enige 
indicatie gegeven. Ik kan verzekeren, 
dat wij ter zake de nodige spoed 
zullen betrachten. 

In dit verband realiseer ik mij, dat 
ik de vraag over het aantal cursussen, 
gesteld door de heer Oskamp, nog 
niet of liever slechts impliciet heb 
beantwoord. Om tot een invoering 
van deze wet te komen, kunnen wij 
nu eenmaal niet alles tegelijk 
aanpakken. Met deze fasegewijze 
invoering is aangegeven, hoe we 
deze in de komende jaren denken te 
realiseren. Het element van de 
kwaliteitsverbetering speelt zeer 
zeker een rol. De vragen over de 
invulling van de tweede fase en de 
inspectie heb ik zoeven reeds 
beantwoord. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 

Experimentenwet onderwijs 
(machtiging tot afwi jk ing van de 
maximale experimenteertermijn 
ten behoeve van enige lerarenop-
leidingen) (18800) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit wetsvoorstel 
herinnert ons er nog eens aan, dat de 
nieuwe lerarenopleidingen zich nog 
steeds in het experimenteerstadium 
bevinden. Het is maar goed ook, dat 
wij daar nog even aan worden 
herinnerd want de minister zei 
vanmiddag onder verwijzing naar de 
NLO in Eindhoven er nadrukkelijk bij 
dat die nog in het experimenteersta-
dium verkeerde. Maar dat geldt 
natuurlijk voor alle NLO's. Ook is het 
goed dat wij daaraan worden 
herinnerd omdat anders de NLO's 
wellicht ongemerkt in de wet op het 
HBO terecht waren gekomen en van 
experiment automatisch tot een 
permanente onderwijsvorm waren 
geworden. Maar dit is niet het 
moment om uitvoerig in te gaan op 
het reilen en zeilen van de NLO's. 

Ik hoop dat er te eniger tijd 
gelegenheid zal zijn - zo niet voor de 
Kamer dan toch voor de vaste 
Commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen- om uitvoerig met 
de minister van gedachten te 
wisselen over deze onderwijsvorm. 
Immers, niet iedereen is er onverdeeld 
gelukkig mee. Zeker tegen de 
achtergrond van de HOS-nota, de 
daaruit voortvloeiende maatregelen 
en regelingen en het ermee samen-
hangende wetsvoorstel 18525 valt 
wel het een en ander te zeggen over 
het principe van een opleiding in 
twee vakken op verschillende 
niveau's. Mijn fractie zou het op prijs 
stellen indien de minister de beleids-
notitie over deze materie aan het 
parlement wil toezenden die in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
aan de Tweede Kamer is toegezegd 
voordat de wet op het HBO voor wat 
NLO's betreft in werking treedt. 

Mijnheer de Voorzitter! Uiteraard 
gaat mijn fractie met dit wetsvoorstel 
akkoord, maar daarmee is niet 
gezegd dat zij ook akkoord gaat met 
een geruisloze opneming van de 
NLO's in het reguliere hoger 
beroepsonderwijs. 

D 
Mevrouw Grol-Overling (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek 
vandaag voor CDA èn VVD. 

Hoe nieuw is de nieuwe lerarenop-
leiding eigenlijk nog? De experimen-
teertermijn van de NLO's is een 
aantal malen verlengd, namelijk in 
1980 en in 1 982. Nu in 1985 moet de 
erperimenteertermijn nog eenmaal 
worden verlengd tot het moment 
waarop de wet op het HBO in 
werking treedt. 

In het voorlopig verslag hebben wij 
gevraagd naar de uitkomsten van de 
evaluatie van vijftien jaar experimen-
teren met de nieuwe lerarenopleiding. 
Uit de memorie van antwoord blijkt 
dat geen afzonderlijk verslag meer 
zal worden opgesteld. De bewinds-
man verwijst naar een in 1 981 
uitgebracht onderzoek naar de 
NLO's. Dit onderzoek omvatte drie 
fasen. De eerste fase was van 1975 
tot 1 976, de tweede van 1 977 tot 
1978 en de derde van 1979 tot 
1980. De begeleidingscommissie 
wilde destijds niet dat de derde fase 
van het onderzoek 'evaluatieonder-
zoek' ging heten, omdat het belang-
rijke deel opleidingsvisies niet kon 
worden uitgevoerd. 

Dit leidt tot enkele vragen: 
1. Over hoeveel jaren van de 

vijftienjarige experimenteerperiode 
zullen uiteindelijk evaluatiegegevens 
ter beschikking komen? 

2. Is er na de verlengingsdata van 
1980 en 1982 nog verder geëxperi-
menteerd? 

3. Zijn er op dit moment nog extra 
faciliteiten voor de NLO's om te 
experimenteren? Ik denk hierbij aan 
taakuren en dergelijke. 

4. Op welke datum acht de 
bewindsman de experimenteerperio-
de beëindigd? Wij gaan ervan uit dat 
dit in 1986 zal zijn. 

5. Acht de minister het niet 
essentieel om bij de beëindiging van 
het experiment geactualiseerde 
evalutatiegegevens te publiceren? Er 
is in de laatste zeven jaar erg veel ver-
anderd, met name in de visies op het 
onderwijs. 

Wij zouden het een gemiste kans 
achten om van een experimenteerpe-
riode van 15 jaar de laatste 7 jaar, 
dus ongeveer de helft, niet in het 
onderzoek te betrekken. Als de 
bewindsman zegt, het oude onderzoek 
te zamen met inspectierapporten en 
signalen uit het veld te willen 
verwerken tot regelgeving, dan 
vinden wij dat een niet voldoende 
wetenschappelijk onderbouwde basis 
voor beleid. Wij willen met klem 
aandringen op een nader onderzoek 
van onder andere de volgende 
problemen en voor de veiligheid heb 
ik ze maar weer genummerd. 
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1. Het uitvalpercentage onder de 
studenten blijkt erg hoog te zijn. 
Verder is uit eerder onderzoek 
gebleken dat lang niet alle NLO-stu-
denten inderdaad leraar willen 
worden. Een citaat: 'van de eerste-
jaars wil nog geen 30% dat, van de 
vijdejaars krap de helft'. Ongeveer 
40% van de NLO-studenten willen na 
de NLO verder studeren zonder meer 
of verder studeren met een leraars-
baan. Dit gegeven uit 1975 blijkt in 
1983 volgens een enquête van de 
Utrechtse NLO onder oud-studenten, 
nog steeds te kloppen. Dit roept 
vragen op over de selectiecriteria die 
zouden kunnen worden aangelegd 
om een efficiënt gebruik van de 
NLO's te bewerkstelligen. 

Een vraag is daarbij ook: Welke 
studenten studeerden door? Het is 
ook de vraag of het wel goed beleid 
is om aan geslaagde HBO'ers de 
kans te ontnemen verder te studeren, 
omdat ze al vier van de zes mogelijke 
jaren in het hoger onderwijs hebben 
doorgebracht. Feit is dat het doorstu-
deren nu op grote schaal gebeurt. 

De minister heeft onlangs de 
maatregel verruimd om vanuit een 
succesvol afgesloten eerste jaar van 
een HBO door te stromen naar het 
wetenschappelijk onderwijs. Aanvan-
kelijk was dat beperkt tot aanverwante 
vakken, maar nu ook naar niet 
aanverwante. Is het nu wel verstandig 
om de propaedeuse van de NLO 
oneigenlijk te gebruiken als opstap 
van de HAVO naar de universiteit? 
Voor de beantwoording van dit soort 
vragen zou onderzoek van de in- en 
uitstroomgegevens van de NLO's 
veel duidelijkheid kunnen bieden. 

2. De relatie NLO-WO. Alle NLO's 
onderhouden een relatie met een of 
meer instituten van wetenschappelijk 
onderwijs. Het oude onderzoek merkt 
op, dat het WO het niveauverhogen-
de/bewakende aspect benadrukt, 
terwijl vanuit de NLO vaker het 
bevoogdende element wordt 
gesignaleerd. Ligt die verhouding nu 
nog steeds zo? Hoe moet in de 
toekomst de samenwerking worden 
ingevuld? Hoe zullen de doorstro-
mingsmogelijkheden voor de 
studenten zijn en hoe de wederzijdse 
beïnvloeding van docenten HBO en 
WO? 

Ik meen ook, dat er intussen heel 
interessante contacten hebben 
plaatsgevonden tussen individuele 
NLO's met opleidingen voor MO-ak-
ten. Ik denk dat die mogelijk zouden 
kunnen uitnodigen tot een verbreding 
van de contacten NLO-WO met 

daarin ook nog opgenomen de 
MO-opleidingen. Ik kan mij voorstellen 
dat hieraan aanvankelijk niet zo is 
gedacht, omdat de filosofie over het 
voortbestaan van de MO-opleidingen 
in de loop der tijden nogal is veran-
derd, maar nu wij weten dat ze 
voortbestaan, lijkt het mij wel zinnig 
om NLO, WO en MO te zamen tot 
iets moois te laten groeien. 

3. In het verleden hebben diverse 
NLO's een grote vrijheid gehad op 
het punt van de eindtermen. Er 
blijken dan ook grote verschillen in 
beoordeling te bestaan en ook 
verschil in compensatiemogelijkhe-
den voor onvoldoende onderdelen. 
Hoe denkt de bewindsman in dit licht 
over de eis die de Belgische leraren-
opleidingen aan het eind van de 
propaedeuse stellen, nl. een grondige 
kennis van de gehele stof die de 
scholieren van het voortgezet 
onderwijs moeten kennen? 

Een vierde probleemgebied betreft 
de rol van het bijvak. Al vele jaren 
bestaat er behoefte aan bezinning op 
de meervoudige bevoegdheid. Ook 
de directeuren van de NLO's vroegen 
in 1977 om een dergelijke herbezin-
ning. In het jaar 1978-1979 koos 
slechts 1 1% van de NLO-studenten 
voor het behalen van een derdegraads 
bevoegdheid. Blijkbaar had men er 
een half jaar langer studeren graag 
voor over om op die manier twee 
tweedegraads bevoegdheden te 
kunnen behalen. 

In het licht van de zojuist aangeno-
men tweegradenwet wordt de vraag 
naar de toekomst van het bijvak 
opnieuw actueel. Er was ooit sprake 
van twee vakken als één leergebied. 
Aan de eis van verwantschap tussen 
het hoofd- en het bijvak is echter de 
laatste jaren niet de hand gehouden, 
hetgeen mijns inziens terecht is. Het 
verlangen naar branchevervaging lijkt 
over te zijn. Het is nu op diverse 
NLO's mogelijk twee verschillende 
vakken te kiezen in volledige vrijheid. 

Dit betekent grotere vrijheid voor 
de studenten en grotere inzetbaarheid 
van de afgestudeerden en dus meer 
kans op werk. Ook kan een derde 
mogelijkheid worden onderzocht. 
Naast de keuze voor twee vakken op 
het tweedegraadsniveau, zou een 
kortere variant van één vak kunnen 
worden aangeboden, vergelijkbaar 
met de MO-opleidingen. Een 
vergelijkend onderzoek naar het 
functioneren van de afgestudeerden 
van de NLO's en de MO-A leraren 
zou hier nuttig kunnen zijn. 

Het vijfde onderwerp gaat over het 
schoolpracticum. Uit het rapport van 

1981 blijkt dat het schoolpracticum 
te weinig begeleid wordt vanuit de 
nieuwe lerarenopleiding. De docenten 
van het voortgezet onderwijs die 
meewerken aan dat practicum 
vonden dat zij van de NLO, ondanks 
de verplichte bijscholingscursus, te 
weinig terugkregen voor de medewer-
king ten behoeve van hun eigen 
onderwijs. Bestaat die bijscholing 
van de practicumdocenten nog? 

Zo ja, hoe functioneert deze thans? 
Zo nee, ligt hier dan een mogelijkheid 
om scholen enigszins te belonen voor 
hun medewerking? Dit zou kunnen 
via de behandeling van de wet op de 
schoolpracticumdocenten. Het zou 
een beloning zijn voor het hele 
schoolteam en niet voor individuele 
leden. Ik heb daarom al eerder 
gevraagd bij de behandeling van de 
wet op de schoolpracticumstuden-
ten. 

Het zesde punt betreft de positie 
van de afgestudeerden van de NLO 
in de praktijk. Het zou erg nuttig zijn 
om van alle afgestudeerden te weten 
wat zij feitelijk met hun beide 
bevoegdheden hebben gedaan. 
Hebben zij beide bevoegdheden 
gelijkelijk benut of is één bevoegdheid 
sluimerend geworden? Was dat het 
hoofd- of het bijvak? Hoe beoordeelt 
de schoolleiding het functioneren van 
de NLO'ers in vergelijking met elders 
opgeleide docenten? 

Dan kom ik tot het zevende en 
laatste punt. Het zou ook nuttig zijn, 
te evalueren wat de NLO's tot nu toe 
hebben gedaan op het gebied van de 
na- en de bijscholing. 

Ik kan deze puntenlijst nog verder 
aanvullen met de door de onderzoe-
kers van weleer genoemde aanbeve-
lingen voor verder onderzoek, maar 
deze zijn de minister blijkens de 
stukken bekend. 

De op handen zijnde STC-operatie 
maakt het des te dringender dat de 
eigen aard en het aanbod van de 
NLO's duidelijk vaststaan. In dit 
verband delen wij de mening van de 
voorzitter van de HBO-raad dat de 
taakverdelingsoperatie bij de NLO's 
niet moet beginnen voordat de 
schaalvergroting is gerealiseerd. De 
zorg voor goed onderwijs staat of 
valt met de kwaliteit van de leerkrach-
ten. Dat is hier vandaag al vaker 
gezegd. Daarom moet de nieuwe 
lerarenopleiding niet geruisloos 
overgaan van experiment tot onder-
deel van de HBO-wet, maar deugdelijk 
worden geëvalueerd. 
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Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Oskamp heeft 
erop gewezen dat er bij de lerarenop-
leiding nu nog sprake is van een 
experiment. Daarbij zou ik ten minste 
de kanttekening willen maken, dat ik 
mij kan herinneren dat in de jaren '60 
de Experimentenwet onderwijs is 
ingediend om een basis te verkrijgen 
voor de bekostiging van de nieuwe 
lerarenopleiding. Toen ging het niet 
zozeer om het introduceren van een 
experiment als wel om het vinden 
van een bekostigingsbasis. Weliswaar 
is er geleidelijk een element van 
experimenteren bij gekomen, maar 
dat is ook weer verdwenen. 

Bij de aanvaarding van de HBO-wet 
is bovendien ten principale gezegd 
dat de lerarenopleidingen onder de 
HBO-wet gaan vallen. Het is de 
bedoeling geweest van mijn ambts-
voorganger de heer Pais om dat zo 
snel mogelijk te bewerkstelligen. Ik 
ben het ermee eens als men zegt dat 
na ruim 15 jaar de nieuwe lerarenop-
leidingen bekostigd moeten worden 
volgens de reguliere wet. 

Dit is anders voor de nieuwe 
lerarenopleiding in Eindhoven, omdat 
die nog maar twee of drie jaar 
geleden is gestart. Anders dan bij de 
andere nieuwe lerarenopleidingen 
hebben juist daar elementen van 
experimenteren van meet af aan een 
rol gespeeld. Vandaar mijn opmerkin-
gen, eerder deze middag, over het 
experiment-Eindhoven. Tijdens 
contacten met die lerarenopleiding 
heb ik gezegd, dat de NLO-Eindhoven 
wat mij betreft nog even onder de 
experimentenwet moet vallen, omdat 
er nog een aantal vraagpunten is. 

Er is op gewezen dat er een 
evaluatierapport over de NLO's is. 
Dat rapport heeft betrekking op de 
jaren 1970 tot en met 1981. Daaruit 
zijn gegevens voortgekomen, die ook 
besproken zijn in het parlement. Naar 
aanleiding daarvan waren wij van 
mening dat een en ander kon worden 
voortgezet en dat de bekostiging 
uiteindelijk ingevolge de HBO-wet 
zou kunnen geschieden. 

Wanneer de HBO-wet van kracht 
wordt, moet er nog wel een algemene 
maatregel van bestuur komen op 
grond waarvan de lerarenopleidingen 
bekostigd moeten worden. Bij de 
behandeling van de HBO-wet in deze 
Kamer en in de Tweede Kamer heb ik 
uiteengezet, dat de overheid ook nog 
een eigen verantwoordelijkheid heeft 
voor lerarenopleidingen, omdat nu 
eenmaal de eis aan het onderwijs is 
gesteld om bevoegde docenten aan 

te trekken. In de regeling voor de 
lerarenopleidingen zal dan ook een 
aantal voorwaarden staan die door 
Onderwijs en Wetenschappen niet 
aan andere HBO-opleidingen worden 
verbonden. Ik noem als voorbeeld de 
eindtermen. Die vormen een punt 
van discussie; dat is heel moeilijk en 
wij moeten er niet lichtvaardig over 
denken. Die discussie hebben wij 
indertijd ook ten principale gevoerd 
over de PABO's. 

Mevrouw Grol heeft gevraagd of er 
na 1980 en 1982 nog geëxperimen-
teerd is. Ik heb niet het gevoel dat 
men bij de lerarenopleidingen van 
mening is dat men heeft geëxperimen-
teerd in die jaren. In de jaren '70 is er 
geleidelijk vorm gegeven aan de 
NLO. Nu streeft men naar een 
bekostiging onder de vigeur van de 
HBO-wet. Wanneer er sprake is van 
een bekostiging via de HBO-wet, leg 
ik er de nadruk op dat daarmee voor 
ons de noodzaak niet is verdwenen 
om de vinger aan de pols te houden 
van de lerarenopleidingen. Ik wijs in 
dit verband op de discussie over de 
eindtermen. Die is voor de nieuwe 
lerarenopleiding evenzeer relevant. 

Ik hoop dat wij in deze Kamer op 
enig moment kunnen discussiëren 
over het wetsontwerp inzake univer-
sitaire lerarenopleidingen. Dat bevat 
het element van een samenwerkings-
overeenkomst tussen NLO en de 
universiteit. Het is bekend dat dit niet 
alleen betrekking behoeft te hebben 
op de universitaire lerarenopleiding; 
het heeft ook betrekking op andere 
elementen van de NLO. 

Ik zal in dit verband ingaan op de 
vraag van mevrouw Grol over de 
betekenis van de huidige samenwer-
kingsovereenkomst. Op grond van 
hetgeen ik zo her en der hoor, heb ik 
de idee dat dit instrument niet goed 
heeft gefunctioneerd. Dat is ook uit 
de evaluatie wel gebleken. Ik hoop 
dan ook dat wij er in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst die bij 
het wetsontwerp universitaire 
lerarenopleiding zal worden voorge-
steld, in zullen slagen om een aantal 
indicaties te geven waardoor een 
substantiëlere invulling kan worden 
gegeven aan de samenwerking 
tussen lerarenopleiding en universi-
teit. 

Wanneer daarin geleidelijk aan ook 
MO-opleidingen een rol gaan spelen 
- niet zozeer opgelegd via wet- en 
regelgeving - zou ik dat toejuichen. 
Ik juich evenzeer de her en der 
zichtbare ontwikkeling toe dat 
MO-opleidingen en NLO's een fusie 
aangaan. Op deze wijze komen wij 

tot een samenhangend systeem van 
lerarenopleidingen, waarbij wij - als 
er ook een link is met de universitei-
ten - wat de vakinhoudelijke kant 
betreft een aantaal waarborgen 
hebben waarin niet alleen de 
inspectie als zodanig een rol speelt, 
maar waarin ook andere instellingen 
een rol kunnen spelen. De lerarenop-
leidingen kunnen terzelfdertijd hun 
specifieke knowhow op het punt van 
de professionalisering ten goede 
laten komen aan anderen, dus in dit 
verband aan de universiteiten, als het 
gaat om de universitaire lerarenoplei-
ding. 

Mevrouw Grol heeft gevraagd, of ik 
het nodig acht, te komen tot geactu-
aliseerde evaluatiegegevens. Ik ben 
wat huiverig om wederom een 
formeel wetenschappelijk evaluatie-
onderzoek in gang te zetten. Als wij 
dat gaan doen, moeten wij namelijk 
weer een x-aantal jaren wachten 
voordat er iets uitkomt. Er zijn 
natuurlijk wel een paar specifieke 
punten waaraan men aandacht moet 
besteden. Wij kunnen hierbij de weg 
inslaan dat de onderwijsinspectie een 
aantal punten uitzoekt. Ik wijs ook op 
de mogelijkheden die ontstaan door 
het benutten van visitatiecommissies, 
die men ook bij de lerarenopleidingen 
kan betrekken. Hierdoor kunnen 
verschillende inhoudelijke aspecten 
scherper bij de beoordeling worden 
betrokken dan thans het geval is. 

Wat de evaluatie betreft heeft 
mevrouw Grol erop gewezen dat het 
belangrijke deel 'opleidingsvisie' is 
weggevallen uit het evaluatie-onder-
zoek dat heeft plaatsgevonden. De 
reden daarvan is dat de onderzoekers 
zelf dit deel onuitvoerbaar achtten. 
Dat heeft niet alleen te maken met de 
verschillen binnen de lerarenop-
leidingen, maar ook tussen de 
lerarenopleidingen en tussen 
vakgroepen. Daardoor kan men niet 
komen tot conclusies die voor alle 
lerarenopleidingen of in totaliteit 
voor een bepaald vak kunnen gelden. 
Je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit 
zo is gekomen. 

Ik denk dat het heeft te maken met 
de start van de nieuwe lerarenoplei-
ding indertijd, waarbij het experimen-
tele element veel minder op de 
voorgrond stond dan wij achteraf 
misschien denken. Daardoor is er bij 
de start ook onvoldoende rekening 
mee gehouden dat er een evaluatie 
zou plaatsvinden en dat de gegevens 
echt met elkaar vergeleken zouden 
moeten kunnen worden. Ik zou niet 
willen bepleiten dat wij stoppen met 
de evaluatie - integendeel, want ik 
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vind dat wij die ook in het HBO en 
het WO moeten vervolgen - maar ik 
pleit er wel voor, dit toe te spitsen op 
specifieke punten, dus op punten 
waarbij wij zeggen dat nadere 
aandacht ervoor noodzakelijk is. 

Over het uitvalpercentage zal ik het 
volgende naar voren brengen. Er zijn 
studenten die zich melden, de 
opleiding met goed gevolg doorlopen 
en toch niet kiezen voor het leraren-
vak. Zij studeren dan door of zoeken 
een andere werkkring. Als zodanig is 
daar niets op tegen. Je kunt natuurlijk 
wel zeggen dat je daarmee rekening 
moet houden bij de toelating en dat 
je daarop moet selecteren. Tot nu toe 
zijn de opleidingen er in Nederland 
echter nog niet in geslaagd, criteria 
te formuleren op grond waarvan bij 
de toelating kan worden geselecteerd. 
Dat is een enorm probleem. Wi j 
hebben dat probleem vroeger bij de 
PABO's ook eens gehad. Het is heel 
moeilijk, zo niet onmogelijk om 
hiervoor criteria te formuleren. 

Het kan zijn dat de opleidingscapa-
citeit voor leraren beperkt moet 
worden, bij voorbeeld omdat er een 
gigantisch overschot dreigt te 
ontstaan. Op dat moment zijn er 
echter ook andere redenen. Indien bij 
voorbeeld het element van het 
prakticum een belangrijke rol speelt, 
moet je scholen hebben waar het 
prakticum ook werkelijk kan worden 
beoefend. 

Wanneer de behoefte om leraar te 
worden en de feitelijke maatschappe-
lijke behoefte een grote discrepantie 
vertonen, kun je gevoeglijk aannemen 
dat er ook voor wat betreft de 
practicumplaatsen een aantal knel-
punten is. Vandaar dat er wel eens 
reden kan zijn om ter wille van de 
professionalisering enige beperkin-
gen aan te brengen. Daarmee heb ik al 
aangegeven, dat ik als zodanig de 
ontwikkeling dat iemand kiest voor 
een opleiding - in dit verband voor 
leraar - en per saldo kiest voor een 
andere job, in zo'n individueel geval 
niet verontrustend vindt. 

Die keuze heeft men, dat is de 
vrijheid die er is, zij het dat als het op 
grote schaal gaat gebeuren de 
kwaliteit van de lerarenopleiding in 
het gedrang kan komen. Dat moeten 
wij natuurlijk proberen te voorkomen. 
Overigens betekent dat natuurlijk wel 
dat je nader onderzoek kunt doen 
naar methoden hoe je kunt selecteren. 
Dat is dan een andere type onderzoek 
dan waarnaar mevrouw Grol vraagt. 
Ik wil daarover zeer wel nadenken. 

Inzake de propaedeuse, mijnheer 
de Voorzitter, wil ik het volgende 
opmerken. Het is in ieder geval zo, 
dat de propaedeuse in de HBO-wet 
een propaedeuse is waarbij een 
advies wordt gegeven aan de 
betrokkene die dan zelf moet 
beslissen. Het is wel zo, dat die 
propaedeuse onder meer beoogt 
indien men aanvankelijk een keuze 
heeft gemaakt die na één jaar toch niet 
zo'n geschikte keuze blijkt te zijn dat 
men tijdig corrigeert en niet blijft 
hangen of hoe dan ook de opleiding 
voltooit om daarna weer een andere 
opleiding te volgen. Tegen deze 
achtergrond zijn de mogelijkheden 
voor een wederzijdse doorstroming 
wat vergroot. 

Op zichzelf acht ik dat een goede 
zaak. Het is in lijn met de ontwikke-
lingen die wij jarenlang in Nederland 
hebben nagestreefd namelijk dat 
studenten wanneer zij gekozen 
hebben voor een opleiding tijdig het 
signaal krijgen dat zij misschien beter 
een andere opleiding kunnen kiezen 
zonder dat daaruit al te veel studie-
duurvertraging voortkomt. Vandaar 
dat de doorstromingsmogelijkheden 
enigszins zijn verruimd. 

Ik ben reeds ingegaan op de relatie 
NLO-WO. Ik heb mijn impressie op 
dit punt gegeven voor wat betreft de 
huidige samenwerkingsovereen-
komst. Ik wil daaraan niet de conclusie 
verbinden dat wij deze toekomst 
zoiets niet meer zouden moeten 
nastreven. Wij moeten ernaar streven 
daaraan een betere invulling te 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! De idee 
om bij de propaedeuse de eis te 
stellen dat men de leerstof die wij in 
het voortgezet onderwijs geven 
grondig moet kennen, daarvan weet 
ik niet of ik zonder meer moet 
zeggen dat wij in Nederland ook die 
eis moeten stellen, omdat ik een 
aantal gegevens niet paraat heb. Het 
is natuurlijk wel zo dat het VWO-diplo-
ma in Nederland een diploma is dat 
toegang geeft tot het wetenschappe-
lijk onderwijs. Er zijn soms wel wat 
beperkingen, maar in beginsel zit 
daarin het element van de omnival-
tentie. 

Voor het HAVO, richting HBO geldt 
hetzelfde. Wanneer mogelijk in de 
toekomst de brede keuzemogelijkhe-
den die wij hebben in de vakken wat 
wordt ingeperkt dan beogen wij 
hiermee ook als het ware de aan-
sluiting en de doorstroming tot het 
HBO en tot het WO te versterken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik weet niet 
hoe het precies staat met dit punt in 

België. Wij mogen er naar mijn 
mening impliciet van uitgaan dat 
iemand die het voortgezet onderwijs 
verlaat de stof kent en beheerst. Er 
zullen bij het vervolgonderwijs 
aanvullingen daarop gegeven 
worden, soms is er sprake van 
herhalingen en verdiepingen en 
uiteraard komen er nieuwe stof en 
vaaridgheden bij. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg geen 
nee tegen die gedachte, maar ik 
plaats er een aantal kanttekeningen 
bij. Ik zou een en ander nog eens 
willen overdenken. 

Mijnheer de Voorzitter! De rol van 
het bijvak. Ik vind het moeilijk om nu 
a bout portant daarover een beschou-
wing te geven omdat de kwestie van 
de dubbele bevoegdheid een kwestie 
is die ook bij de evaluatie destijds 
een rol heeft gespeeld. Wikkend en 
wegend is de slotconclusie geweest: 
laten wij het nu maar zo laten, het is 
niet zo gek. De Zaak komt straks 
mogelijk in een ander daglicht te 
staan wanneer de derde graadsbe-
voegdheid vervalt en de breedte van 
de opleiding in het geding komt. 
Daarin zit natuurlijk wel iets. Ik wil 
daarmee echter ook aangeven dat 
je met betrekking tot de feitelijke 
situatie moet verdisconteren dat er 
binnen die opleidingen straks wat 
veranderen omdat de derdegraadsop-
leidingen wegvallen. Het is wel een 
punt dat de aandacht heeft. Er komt 
een notitie met betrekking tot deze 
problematiek, die ik ook gaarne naar 
deze Kamer zal sturen. 

Wat het schoolpracticum betreft 
merk ik op, dat voor zover mij bekend 
de NLO's de docenten die bij het 
practicum zijn betrokken op dat 
practicum worden getraind. 

Voorts wijs ik erop dat in het 
nascholingsplan dat jaarlijks wordt 
uitgegeven ten aanzien van het 
veldcontractgebonden deel - dat is 
dat deel waarbij het onderwijsveld 
zelf volledig de keuzes bepaalt, mits 
er voldoende behoefte is - nog de 
nodige mogelijkheden bestaan om 
voor de docenten waarop mevrouw 
Grol doelt bijscholingscursussen ie 
creëren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over de betrokkenheid van 
de NLO's bij de na- en bijscholing. Ik 
denk dat wij daarover wel de nodige 
gegevens hebben. Via de nascholings-
plannen en via de effectuering 
daarvan kunnen wij vaststellen in 
welke mate de nieuwe lerarenop-
leidingen op dit moment actueel bij 
de her- en bijscholing zijn betrokken. 
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D e e t m a n 

Ik zal bezien of wij die gegevens ter 
tafel kunnen krijgen. Dat moet 
gemakkelijk nagegaan kunnen 
worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over de kwestie van de 
schoolleiding. Hoe beoordeelt de 
schoolleiding nu de docent en ook de 
collega-docenten afkomstig van de 
NLO? In het evaluatierapport is 
daarover iets gezegd. Daarbij is als 
impressie en conclusie gezegd dat de 
docent afkomstig van de NLO en die 
daar is opgeleid ten aanzien van de 
professionele vorming/ervaring niet 
slecht scoort, om het maar voorzichtig 
te zeggen. Dat is op zich zelf natuurlijk 
een belangrijk punt. Het gaat hierbij 
namelijk om een periode waarin de 
NLO's van start moesten gaan. 

Ik ben het met mevrouw Grol eens 
dat zich ter zake van de sluimerende 
bevoegdheid, de 'slapende' akte, een 
probleem voordoet. Ik weet niet hoe 
het op dit moment zit met de 
afgestudeerden van de NLO's. 
Daarop heb ik nog niet volledig zicht. 
Door de terugloop van het leerlingen-
tal wordt men natuurlijk gedwongen 
veel meer gebruik te maken van een 
dubbele bevoegdheid. Ik heb het 
idee dat de problematiek van de 
sluimerende bevoegdheden zich op 
dit moment minder voordoet bij de 
afgestudeerden van de NLO's, maar 
dat deze problematiek zich meer bij 
die docenten voordoet die vanuit de 
kweekschool allerlei akten hebben 
gehaald. Zij beschikken zodoende 
over een scala aan bevoegdheden. 
Per saldo hebben zij echter vaak in 
de afgelopen 10 a 20 jaar maar in 
één of twee vakken les gegegeven. 
Dit probleem heeft echter uitdrukkelijk 
de aandacht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
kom ik nog te spreken over de 
STC-operatie en de taakverdelingsope-
ratie. Mevrouw Grol zei dat zij het 
eens was met de voorzitter van de 
HBO-raad. Volgens deze voorzitter 
zou de taakverdeling niet eerder 
moeten beginnen dan dat een 
schaalvergroting is gerealiseerd. Op 
dat punt heb ik de nodige aarzeling. 
Het probleem is vrij omvangrijk. Wij 
moeten rekening houden met een 
enorme werkloosheid onder leer-
krachten. Dat betekent dat wanneer 
wij met betrekking tot de NLO's niet 
tijdig tot een zekere ordening op dit 
punt komen, wij met een situatie te 
maken krijgen waarbij sommige 
onderdelen van de NLO's wel bloeien 
en andere niet. Het is mogelijk dat 
zich een overcapaciteit voordoet en 

men geen baan kan krijgen met alle 
nadelen van dien. De centrale vraag 
is of men toch niet iets aan die 
toeloop moet doen. 

Ik zeg dat ook tegen de achtergrond 
van bij voorbeeld de mogelijkheden 
om verwante vakken te kiezen Dat 
zou in de huidige situatie kunnen via 
die dubbele bevoegdheden. Wij 
moeten ervoor oppassen dat door de 
gang der zaken niet een NLO 
ontstaat met een willekeurige 
combinatie van vakken en dat de 
studenten dus gedwongen worden 
uit de combinaties die binnen een 
bepaalde NLO mogelijk zijn, te 
kiezen, zinnig of niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar 
verwacht, zal eind augustus, begin 
september de HBO-raad eindrapport 
uitbrengen met betrekking tot het 
proces STC. Daarna zal een reactie 
van mijn kant komen. Ik stel mij voor, 
dat ik in die reactie, ook in overleg 
met de HBO-raad, zal ingaan op het 
element van de taakverdelingsopera-
tie. Men moet het een niet los zien 
van het ander. Wanneer men echter 
zou verlangen dat eerst het STC-pro-
ces wordt gerealiseerd, zouden wij te 
veel jaren verliezen. 

D 
Mevrouw Grol Over l i ng (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
kort enkele opmerkingen maken. Ik 
heb gemerkt dat de minister niet 
heeft geantwoord op mijn vraag of de 
NLO's nu nog extra faciliteiten 
krijgen om te experimenteren. Ik zie 
aan het gebaar van de minister dat 
dit niet zo is. 

Over de experimentenwet heeft de 
minister in zijn uitvoerige antwoord 
- daarvoor dank ik hem - gezegd dat 
deze wet was ingediend om een 
bekostigingsbasis voor een nieuw 
soort onderwijs te krijgen. Zo hoor je 
nog eens wat! 

'Eindhoven' is nieuw. Men zal daar 
blijven experimenteren, als ik het 
althans goed heb verstaan. Vanaf 
1980 is de experimenteerfase dan 
eigenlijk afgelopen. 

Ik ben blij te horen dat er een 
discussie zal komen over eindtermen. 
Die discussie zal mogelijk vervat zijn 
in de notitie die wij hier nog zullen 
bespreken. Ik verheug mij daarover. 

De minister heeft gezegd dat de 
huidige samenwerkingsovereenkomst 
NLO-WO niet zo goed heeft gefuncti-
oneerd. Ik had die indruk ook 
opgedaan bij mijn research. Ik ben 
verheugd dat er in toenemende mate 
een rol zal zijn voor de MO-opleidin-
gen. Ik vind dat een goede combinatie. 

De minister is huiverig voor het in 
gang zetten van wetenschappelijk 
onderzoek. Hij denkt nu aan onder-
wijsinspectie en visitatiecommissies. 
Dat klinkt mij beter in de oren dan 
'signalen uit het veld'. Dat was mij te 
subjectief en te vaag. De minister zei 
verder dat onderwijsvisies onder 
andere niet in die derde nota werden 
betrokken, omdat men het er niet 
over eens was. Dat is ook zo. 

Blijkbaar is het altijd moeilijk om 
het erover eens te worden. Ik wijs 
erop dat de NLO's gebruikt zijn als 
werktuig voor visies van opeenvolgen-
de ministers. Ik denk hierbij aan de 
Contourennota, de middenschool, de 
OPVO. Bij al die visies was er een 
taak ingevuld voor de nieuwe 
lerarenopleidingen. 

In dat verband is het erg belangrijk 
om te proberen nog eens duidelijk te 
formuleren wat de visie is op de taak 
van de NLO, en dus de lerarentaak in 
dit land en met het oog op de 
specifieke leeftijdsgroep waaraan 
deze mensen les gaan geven. 

De minister wil wel een beperkte 
evaluatie die toegespitst zal worden 
op specifieke punten. Ik ben daarmee 
tevreden. Selecteren is moeilijk zegt 
de minister. Dat kan wel zijn, maar hij 
zegt ook dat de mensen de vrije keus 
hebben. Als het onderwijs op grote 
schaal wordt gebruikt voor iets 
waarvoor het niet bedoeld is, dan is 
er iets niet in orde. 

Ik ben van mening dat die situatie 
aan het optreden is, want ik heb 
gehoord dat 60% de opleiding blijkt 
te verlaten. Mensen die de opleiding 
afmaken en doorstuderen, maken 
wel gebruik van het onderwijs. Ik kan 
mij voorstellen dat ze, als ze universi-
tair leraar worden, al een stuk 
onderwijsopleiding op de NLO 
hebben gehad. 

De minister heeft gezegd dat de 
doorstromingsmogelijkheid ter zake 
van de propaedeuse wordt vergroot. 
De propaedeuse wordt belangrijker. 
Ik ben het met een en ander eens. 
Wanneer iemand niet bevalt op de 
NLO, moet hij ergens anders heen 
kunnen. Dit is toch iets anders dan 
hetgeen ik bedoelde, namelijk dat 
men vanuit het HAVO, dus zonder 
een papier waarmee men naar het 
wetenschappelijk onderwijs kan 
gaan, via de NLO, namelijk door één 
jaar in de propadeuse door te 
brengen, alsnog naar de universiteit 
kan. Ik ben geneigd om dat een 
oneigenlijk gebruik van de NLO te 
noemen en het is wat anders dan 
doorstromen. Het is een soort 
achterdeur om in het WO binnen te 
komen. 
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Ik kom nu te spreken over de 
Belgen. Wat zij doen, vond de 
minister niet zo geweldig. Ik wel en ik 
wil nog even zeggen waarom. Op een 
cusus voor leraren waar ik was -
dankzij het ministerie van O en W 
kon ik daaraan deelnemen - hoorde 
ik dat Belgische leraren in bij 
voorbeeld biologie in hun propaedeu-
se examen moeten doen in alle 
biogiestof die zij, naderhand, in 
enige vorm van onderwijs zullen 
onderwijzen. 

Ik vind dat buitengewoon zinnig. 
Dat is wat anders dan de gehele stof 
van het voortgezet onderwijs. Ik 
begrijp wel dat je van iemand die 
nooit wiskunde gehad heeft, niet kunt 
eisen dat die alsnog het gehele 
wiskundepakket inhaalt. Het gaat dus 
puur om het vak waarin onderwijs 
gegeven zal worden. De toekomstige 
leraar beheerst in een zeer vroeg 
stadium van zijn studie dat vak in elk 
geval op het niveau waarop zijn 
leerlingen het moeten kennen. Ik vind 
dat een prima idee. 

De minister heeft niet gesproken 
over de mogelijkheid om tot een 
enkele bevoegdheid te komen, niet 
voor iedereen, maar als een alterna-
tief, naast de keuze voor twee 
vakken. Ik denk dan aan een kortere 
opleiding, van drie jaar bij voorbeeld. 
Er wordt dan één vak bestudeerd, 
min of meer naar analogie van wat er 
in de MO-opleidingen gebeurt. 

Is er ook nog een speciale nascho-
ling voor de practicumdocenten? 

De minister zei dat taakverdeling 
en schaalvergroting ongeveer gelijk 
op moeten gaan, omdat het aantal 
leerlingen van alle scholen terugloopt 
en dus ook van de NLO. Ik heb begrip 
voor dat gelijktijdig gaan. Ik zou het 
wel betreuren als de taakverdeling 
eerst zou plaatsvinden. Overigens 
ben ik erg blij met het uitvoerige en 
gedegen antwoord van de minister 
op dit late uur. 

D 
Minister Dee tman: Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de NLO's worden 
geen extra faciliteiten gegeven. Men 
heeft krachtens de desbetreffende 
bekostigingsbeschikking een bekosti-
ging waarvan sommigen zeggen dat 
die aan de royale kant is. Er worden 
geen specifieke faciliteiten gegeven. 

Mevrouw Grol heeft een aantal 
opmerkingen van constaterende aard 
gemaakt. Daarop behoef ik nu niet 
nader in te gaan. 

Wat mevrouw Grol bedoelde met 
de eisen die men in België stelt is mij 

nu duidelijker geworden. Ik interpre-
teerde dat eerst anders. Het beheer-
sen van de leerstof in het vakgebied 
dat men geeft lijkt mij een vanzelfspre-
kende eis. Bij de NLO's gaat het niet 
alleen om de vakinhoud, zodat men, 
als men biologie geeft dat vak 
beheerst en meer beheerst dan de 
stof die men aan de leerling moet 
geven, maar het gaat er ook om dat 
men tezelfdertijd die pedagogisch-di-
dactische vaardigheid verwerft. Dat 
zijn twee zaken. Een beheersing van 
die leerstof zit in dat totaal besloten. 
Ik zou het wat merkwaardig vinden 
als dat een andere lijn zou zijn. Indien 
wij dat moeten vaststellen, moeten 
wij stante pede ingrijpen. 

Ik weet niet of wij moeten streven 
naar de bevoegdheden via kortere 
opleidingen. Ik wijs erop dat aan de 
opleidingsduur en de bevoegdheden 
ook salarissen zijn gekoppeld. Het 
heeft consequenties voor de positie 
die men inneemt in een school. Op 
het moment dat die variëteit te groot 
wordt komen er weer vragen over het 
wegen van die bevoegdheid. Ik zeg 
niet dat wij die kant nooit op moeten, 
maar nu kan ik daarvan de consequen-
ties niet overzien. 

Er zijn wel een aantal complicaties 
bij de training voor practicumdocen-
ten. Ik dacht dat ik hierop al geant-
woord had. Mij is bekend dat binnen 
de NLO's zelf een training wordt 
verzorgd voor de docenten die bij 
een practicum zijn betrokken. Verder 
wijs ik erop dat men in het kader van 
een nascholingsplan de mogelijkheid 
heeft ook voor de eigen docenten van 
de NLO cursussen aan te vragen en 
die bekostigd te krijgen, mits er maar 
voldoende deelname is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzit ter: Ik stel voor, de 
wetsvoorstellen 18 949 en 18 953 
gezamenlijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
de wetsvoorstellen: 
- Wi jz iging van de School en 
cursusgeldwet 1972 (18949 ) ; 
- Wi jz iging van de W e t op het 
wetenschappel i jk onderwijs en 
van de Col legegeldwet hoger 
beroepsonderwijs (Verhoging 
bedragen collegegeld) (18953) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nederland is niet 
alleen gebaat bij goed onderwijs, 
Nederland is ook gebaat bij onderwijs 
dat toegankelijk is voor iedereen voor 
zover zijn capaciteiten dat toelaten. 
Wie dat als uitgangspunt kiest, kan 
niet instemmen met een numerus 
clausus of met eigen bijdragen die 
langzamerhand een drempel opwer-
pen. Een collegegeld dat boven de 
duizend gulden komt - er is in deze 
Kamer nog eens bijna een kabinet 
over gestruikeld - en een schoolgeld 
dat voor sommige inkomensgroepen 
ook in die buurt ligt, wordt een 
drempel. 

Natuurlijk, schoolgeld is inkomens-
afhankelijk en door het aanvaarde 
amendement-Franssen zijn de 
middengroepen enigszins gespaard 
en natuurlijk zijn er beurzen en 
gegarandeerde leningen, maar dat 
alles neemt niet weg dat voor grote 
groepen schoolgang en studie 
langzamerhand een dure liefhebberij 
worden, waarbij een latere compen-
satie in arbeidsvreugde en salariëring 
bepaald niet meer gegarandeerd zijn. 
Het argument dat de hoog opgeleide 
later ook veel gaat verdienen gaat 
allang niet meer op. 

Tijdens mijn studie hield mijn 
hoogleraar ons voor dat een student 
met een lege maag tegen een volle 
boekenkast hoorde te leunen, maar 
voor menigeen ziet het ernaar uit dat 
beide leeg zullen zijn. 

Als de minister het beeld dat ik 
oproep, wat somber vindt, dan 
vergist hij zich. De schuldenlast van 
afgestudeerde beursstudenten wordt 
onaanvaardbaar hoog, zeker tegen 
de achtergrond van de toekomstper-
spectieven. Nu bovendien werkende 
partners van werkloze afgestudeerden 
die schulden moeten gaan afbetalen, 
wordt een nieuwe drempel opgewor-
pen. Ouders van schoolgaande niet 
leerplichtige en studerende kinderen 
worden jaarlijks met stijgende kosten 
geconfronteerd, terwijl hun koop-
kracht vaak daalt. Het kan toch niet 
de bedoeling van de minister zijn, dat 
studerenden weer een privilege 
wordt van hen die financieel beter af 
zijn? Toch neemt hij het risico wel 
degelijk bij te dragen aan de totstand-
koming van z o n soort klassenmaat-
schappij. 

Het zal duidelijk zijn, dat mijn 
fractie aan de onderhavige wetsvoor-
stellen niet zal meewerken. Zij acht 
verhoging van cursus-, school- en 
collegegelden onaanvaardbaar. Zij is 
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pas bereid erover te gaan praten, 
wanneer een integraal systeem van 
studiefinanciering is ingevoerd - deze 
zin komt letterlijk uit mijn bijdragen 
van vier, drie, twee en één jaar 
geleden - te zamen met een terugbe-
talingsregeling die rekening houdt 
met de individuele omstandigheden 
van de afgestudeerde beursstudent. 
Alleen een integrale studiefinanciering 
kan een eind maken aan de nu 
geldende ridicule situatie, dat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor 
een beurs geen rekening wordt 
gehouden met eventuele andere op 
eigen kosten studerende kinderen, 
terwijl ook de collegegelden anders 
dan de schoolgelden vaste bedragen 
zijn die niet verlaagd worden, 
wanneer in één gezin voor meer dan 
één student collegegeld wordt 
betaald. 

Het staat los van de onderhavige 
wetsvoorstellen, maar ik wil er wel 
een zin aan wijden. De minister heeft 
inmiddels ook de jacht geopend op 
de studentenvoorzieningen, zodat hij 
opnieuw drempels dichterbij brengt. 

Het regeerakkoord, zo heb ik 
begrepen, is de werkelijke boosdoe-
ner, hoewel de minister er handig 
gebruik van heeft gemaakt. Het was 
hem toch bekend, dat de Tweede 
Kamer niet akkoord zou gaan met 
een inbreuk op het principe, dat het 
onderwijs aan leerplichtige kinderen 
gratis is? Waarom is hij dan toch 
voor de tweede maal met het 
voorstel gekomen? Is het om op die 
manier de zwarte piet, de tweede 
keer vandaag, voor een principieel 
niet omstreden maar voor grote 
groepen veel ingrijpender maatregel 
bij het parlement te leggen? Moeten 
we in de begroting voor 1986 weer 
een dergelijk zwarte pietenspel 
verwachten? 

Hoe moet het nu, zo vraag ik tot 
slot, met het volgende geval? Een 
vader ontvangt een girokaart voor 
zijn studerende zoon aan de universi-
teit van Amsterdam, met daarbij het 
opgegeven bedrag van f 8 9 8 college-
geld en f 1 50 inschrijfgeld. Hij betaalt 
onmiddellijk nog voordat deze 
wetsvoorstellen in het Staatsblad 
staan. Krijgt zijn zoon nu een 
collegekaart, moet hij bijbetalen, of 
heeft hij aan zijn verplichtingen 
voldaan? Dan heeft hij een ander 
kind, dat een HBO-instelling bezoekt, 
waarvan een girokaart voor reeds 
f 1000 werd ontvangen. Wat moet de 
arme vader daarmee? Ik zou het 
graag van de minister horen. 
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D 
De heer Hendriks (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Terecht hebben we nu 
een gezamenlijke behandeling 
afgesproken, want er was ook een 
aanleiding toe, namelijk de f 140 
miljoen die op de onderwijsbegroting 
gevonden moesten worden. Het is 
om puur budgettaire redenen dat we 
hier nu staan. Hoewel ik het met de 
overige overwegingen van collega 
Oskamp niet eens ben, wil ik mij 
graag aansluiten bij zijn kritiek op de 
overgrote gretigheid, waarmee nu 
reeds accept-girokaarten worden 
rondgezonden, nog voordat de 
behandeling in deze Kamer heeft 
plaatsgevonden. Ook deze ouder 
heeft er een gekregen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
tot de overwegingen. Met de 
algemene overweging, de f 140 
miljoen uit de rijksbegroting als 
bijdrage voor de algemene doelstel-
lingen van het regeringsbeleid, gaat 
mijn fractie natuurlijk akkoord. De 
onderwijsoverwegingen hielden in, 
dat het uit het onderwijs moest 
komen maar niet weer van het 
personeel. Akkoord. Iets is in de 
investeringen c a . gevonden. Er 
moest dus een consumentenbijdrage 
komen. Duidelijk is gemaakt, dat het 
schoolgeld voor leerplichtigen van 12 
tot 15 jaar niet in aanmerking kon 
komen. Er waren nog twee andere 
kernpunten: wel een mogelijke 
bijdrage van niet meer leerplichtigen 
en daarbij, als tegenwicht, het 
voorkomen, dat nodeloos toegangs-
drempels zouden worden opgewor-
pen, waarop de heer Oskamp 
uitvoerig is ingegaan. 

Inmiddels heeft de meerderheid 
van de Tweede Kamer met dit 
wetsvoorstel ingestemd op basis van 
eerdergenoemde drie kernpunten: 
geen schoolgeld voor leerplichtigen, 
wel een bijdrage van niet-leerplichti-
gen en het voorkomen van het 
opwerpen van toegangsdrempels. 
Daarbij zij aangetekend, dat die 
meerderheid wel met die kernpunten 
akkoord ging, maar niet met de 
filosofie van de notitie retributiebeleid. 
Wat men onder 'filosofie' verstaat 
weet ik niet zeker. Ik neem aan, dat 
men duidt op het percentage van 15. 
Dat is nog aan de overzijde in 
discussie en daarop gaan wij niet in. 
Hetzelfde geldt voor de opzet van het 
studiefinancieringsstelsel, hoewel de 
minister heel nadrukkelijk aansluiting 
heeft gezocht bij zijn oplossing. 

In het algemeen meent mijn fractie 
dat de gekozen bedragen en de 
keuze van de verzachtende maatrege 
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len goed overeenkomen met eerder-
genoemde kernpunten. Mogelijk 
geldt dit ook voor toekomstige 
regelingen. 

Wat het collegegeld betreft, zijn 
een aantal compensaties gevonden, 
zowel voor de bursalen, in de 
studiefinanciering als voor ouders in 
relatie met het belastbare inkomen. 
In absolute zin is de minister gebleven 
beneden de vijftien procent van de 
exploitatie-uitgaven, wat het laatste 
in economische zin ook precies moge 
betekenen. Als die vijftien procent 
was aangehouden, zouden bedragen 
uit de bus zijn gekomen van bijna 
f 1300 respectievelijk f 1 600. Nu zijn 
bedragen van f 1000 en f 1100 ter 
tafel gekomen. 

Hoewel er sprake van enige 
geleidelijkheid is, gaat het om flinke 
verhogingen, namelijk van f 7 7 0 tot 
f 1000 en van f 8 8 0 tot f 1100. 
Daarmee zijn wij, wat het collegegeld 
betreft, terug op het niveau van de 
prille jaren zeventig. De daarna 
gevolgde demonstraties, bezettingen 
en ander rumoer zijn op deze serene 
en misschien daarom gekozen 
vakantiedag verstomd. Feit is, dat in 
de volgende jaren nog verhogingen 
zullen plaatshebben. 

Het probleem, dat de minister nog 
niet volledig heeft kunnen attaqueren, 
is dat van de deeltijdstuderenden. Hij 
heeft, zo heb ik uit de Handelingen 
kunnen opmaken, een wat verlekkerde 
blik geworpen op de modulen bij de 
open universiteit. Inderdaad bieden 
deze modulen mogelijkheden voor 
deeltijdstudenten. In de korte tijd 
die wij hadden om deze acht wets-
voorstellen door te nemen, heb ik 
niet kunnen verifiëren hoe 
het precies is gesteld met de open 
universiteit. Valt die onder de 
regeling school- en cursusgeld, de 
regeling collegegeld of onder geen 
enkele regeling? 

Wat het schoolgeld betreft, is het 
percentage in enkele sectoren door 
amendering tot 20 opgerekt. Ook wij 
liggen niet wakker wanneer zwaardere 
lasten worden gelegd op de sterkere 
schouders. Met het amendement, 
dat door de Tweede Kamer ter zake 
is aangenomen, gaan wij ook volledig 
akkoord. Wij zouden echter niet 
gelukkig zijn als het toevallige 
percentage van 20 als precedent 
werd gebruikt om, wat aan de 
overzijde de filosofie heet, ook weer 
op te krikken. 

Resumerend kan ik zeggen dat de 
minister in zijn eigen ogen voorzichtig 
is geweest. Wij geloven dat wij hem 
het predicaat 'behendig' mogen 
toekennen. 
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D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag zou ik 
heel kort een soort stemverklaring 
afgeven. Onze fractie zal geen van 
beide wetsvoorstellen ondersteunen. 
Wij wijzen in het algemeen versterking 
van het profijtbeginsel af. Wij vinden 
dat iedereen gelijkelijk toegang moet 
hebben tot het onderwijs. 

Wat het collegegeld betreft, 
missen wij bovendien het inzicht in 
de samenhang van het studiefinancie-
ringsplan. Wij hebben dat aan de 
overkant ook reeds vaak gesteld. 
Bovendien zien wij de zogenoemde 
'tweedekansers' - de werkstudenten 
en de mensen, die om welke reden 
dan ook niet in aanmerking komen 
voor enige vorm van studiefinancie-
ring - , in het gedrang komen. 

Voor het school- en cursusgeld 
willen wij teruggrijpen naar de vraag, 
die wij hebben gesteld bij de schrifte-
lijke voorbereiding inzake de effecten 
van de cursusgeldverhoging op de 
deename van met name vrouwen op 
het dag- en avondonderwijs. Het 
door de bewindslieden daarop 
gegeven antwoord was enigszins 
verrassend. Misschien heeft de korte 
tijd voor de beantwoording hen 
daarbij parten gespeeld. Duidelijk 
werd gesteld, dat het niet de bedoe-
ling is met het wetsvoorstel de 
toegankelijkheid tot het dag- en 
avondonderwijs voor vrouwen te 
verminderen. Het zou ook heel 
vreemd zijn als dit de bedoeling van 
het wetsvoorstel was. Natuurlijk gaan 
wij daar niet van uit. 

De bedoeling van het wetsvoorstel 
was duidelijk budgettair van aard. Wij 
willen weten wat het effect van die 
verhoging van school- en cursusgel-
den op die deelname zal zijn. Wat 
door staatssecretaris Ginjaar-Maas 
een 'onderzoekje' naar die effecten 
wordt genoemd, heeft naar ik begrijp, 
nog geen resultaten opgeleverd. Wij 
zijn wel nieuwsgierig naar de 
achtergronden van de aanvankelijk 
wat terughoudende opstelling van de 
instellingen om mee te werken aan 
dit onderzoekje. 

Wi j willen aandringen op een zo 
spoedig mogelijke afronding van het 
beloofde onderzoek en bekendmaking 
van de resultaten daarvan. Terwijl de 
staatssecretaris een nadelig effect 
van cursusgeldverhoging voorlopig 
niet vermag in te zien, zoals ze bij de 
behandeling in de Tweede Kamer 
stelde, zijn de signalen uit de praktijk 
nogal verontrustend, waarbij zelfs 
een onderzoek van het Centraal 
Planbureau een cijfermatige onder-
bouwing kan geven. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Oskamp heeft 
gesteld dat vroeger wellicht gold: 
'een lege maag voor een volle 
boekenkast' en dat mogelijk straks 
zal gelden: ' een lege maag voor een 
lege boekenkast'. Ik denk dat dit een 
misverstand is. Noch de boekenkast, 
noch de maag zal leeg zijn. 

Wanneer wij zien naar de verhogin-
gen, die nu worden voorgesteld, 
mogen wij deze niet los zien van de 
compensaties, die automatisch 
plaatsvinden door middel van de 
regelingen inzake studiefinanciering 
en tegemoetkoming studiekosten. De 
opbrengsten, waarover wij nu 
spreken, zijn netto-opbrengsten. De 
feitelijke opbrengsten zijn aanmerke-
lijk hoger maar er vindt meteen 
compensatie paats in de sfeer van de 
bestaande regelingen. 

In het verleden is inderdaad een 
link gelegd tussen het nieuwe stelsel 
voor de studiefinanciering en een 
substantiële verhoging van de 
collegegelden. Echter, er zij op 
gewezen dat de verhoging, die nu 
wordt voorgesteld nog niet de 
volledige verhoging is. Het volgende 
jaar komt er een nieuwe tranche en 
de bedoeling is dat op hetzelfde 
moment het nieuwe stelsel voor de 
studiefinanciering in werking treedt. 

Ik meen dat, gelet op de regelingen 
die getroffen zijn in de sfeer van de 
studiefinanciering, de verhoging van 
de collegegelden alleszins te verdedi-
gen is en dat men in rede niet kan 
stellen dat de toegankelijkheid tot de 
onderwijsvoorzieningen wordt 
aangetast. Kijk ik naar de schoolgel-
den, dan meen ik dat ook daar geldt 
dat door de koppeling aan de 
inkomens van de ouders niet gesteld 
kan worden dat de genoemde 
toegankelijkheid wordt benadeeld in 
vergelijking met de huidige situatie. 
Ik zou dit overigens ook niet aanvaard-
baar vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is de 
bedoeling - er wordt heel hard aan 
gewerkt - dat men het volgende jaar 
komt tot de invoering van een nieuw 
stelsel van de studiefinanciering. Ik 
hoop dat nog deze maand een 
wetsvoorstel ter zake bij het parleme-
net kan worden ingediend. Tegelijker-
tijd is het de bedoeling dat in 1987 
een studiefinancieringsregeling voor 
deeltijdstudenten boven achttien jaar 
en een nieuwe regeling tegemoetko-
ming studiekosten voor studenten 
jonger dan achttien jaar in werking 
treden. Hierbij zal een forse stroonv 
lijning plaatsvinden. Overziet men dit 

totaal dan kan men niet stellen dat 
het retributiebeleid dat ons voor 
ogen staat, ertoe leidt dat de 
toegankelijkheid tot de onderwijsvoor-
zieningen zal worden belemmerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Oskamp heeft enkele opmerkingen 
gemaakt over de studieschulden. Ik 
wijs hem erop dat wij nu al een 
normering kennen met betrekking tot 
het terug te betalen bedrag per jaar. 
Het bedrag als zodanig moet 
natuurlijk worden terugbetaald maar 
er vindt een normering per jaar 
plaats, afhankelijk van de mogelijkhe-
den, die men heeft om te betalen. Als 
het nieuwe stelsel van kracht wordt, 
geldt een nog veel uitgebreidere 
terugbetalingsregeling, waarbij ook 
met andere aspecten rekening wordt 
gehouden. 

Ik meen dat wij later een gedach-
tenwisseling zullen kunnen hebben 
over de studentenvoorzieningen, 
genoemd door de heer Oskamp. 
Thans wil ik nog even ingaan op de 
opmerking, dat universiteiten en 
instellingen voor HBO thans al 
bedragen noemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
universiteiten en de instellingen voor 
HBO al eerder in 1 985 op de hoogte 
gesteld van het feit dat men er 
rekening mee moest houden - de 
begroting was door het parlement 
aanvaard - dat de collegegelden 
zouden worden verhoogd. 

Dat betekent derhalve dat, 
wanneer de wet in het Staatsblad 
staat, de universiteiten gehouden 
zijn, het verhoogde collegegeld te 
innen. HBO-instellingen versturen nu 
al accept-girokaarten. Dat is uiteraard 
voor hun rekening. In de correspon-
dentie heb ik er steeds op gewezen, 
dat de onderwijsbegroting is aanvaard 
en dat er helderheid is verschaft over 
de bedragen maar dat de effectuering 
uiteraard via specifieke wetgeving 
moet plaatsvinden. 

De heer Hendriks heeft een 
beschouwing gegeven over de 
voorgeschiedenis van dit wetsvoor-
stel. Daar heb ik niets aan toe te 
voegen. Ik ben het eens met zijn 
opmerkingen op dit punt. Ik onder-
streep zijn opmerkingen over de 
compensaties die worden geboden 
via het stelsel van de studiefinancie-
ring. Ik weet ook niet of het percentage 
van 15 hét percentage is. Dat 
percentage is destijds door mij 
gekozen omdat ik dan het dichtst bij 
de huidige situatie blijf, lettend op 
het totaal van de bijdragen. Inderdaad 
komt men door de amendering in de 
Tweede Kamer in feite op 20%. Ik 
kan nu niet overzien in hoeverre dat 
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Deetman 

een precedentwerking heeft omdat 
over de invoering van het retributie-
systeem als zodanig nog een 
discussie moet plaatsvinden in de 
Tweede Kamer. Ik ben daar niet op 
uit. 

Nn de nota heb ik mijn uitgangspunt 
van 1 5% aangegeven in relatie met 
de studiefinancieringsregeling. 
Vanwege de tijd wil ik daar nu niet al 
te gedetailleerd op ingaan, maar ik 
denk dat het op een gegeven 
moment geen nut meer heeft, de 
eigen bijdragen op te krikken als te 
zelfder tijd compensatie plaatsvindt 
via studiefinancieringsregelingen. Op 
die manier tref je alleen maar de 
middengroepen en dat lijkt mij nu 
niet bepaald een nastrevenswaardige 
zaak. 

Wat betreft de modulen van de 
open universiteit geef ik het volgende 
voorbeeld. Iemand studeert bij de 
open universiteit rechten. Na 
voltooiing van dezelfde studie heeft 
de parttime student aan een universi-
teit, uitgaande van 9 jaar studieduur, 
even zoveel jaar collegegelden 
betaald. Er vindt een omrekening 
plaats op basis van de modulen 
van de open universiteit. Iemand die 
per module heeft betaald, is - uitgaan-
de van 6 modulen per jaar - aan het 
einde van de studie aan de open 
universiteit niet meer kwijt dan de 
genoemde parttime student rechten 
aan de gewone universiteit. 

Ik denk dat mevrouw Van Leeuwen 
en ik niet tot elkaar komen wat 
betreft de toepassing van het 
profijtbeginsel. Ik meen dat dat 
beginsel zeer wel gehanteerd kan 
worden zonder dat de toegankelijk-
heid tot het onderwijs wordt aange-
tast, mits de regelingen met betrek-
king tot de studiefinanciering en de 
tegemoetkoming in de studiekosten 
in het oog worden gehouden. Ik 
meen derhalve, gelet op de voorzie-
ningen die er thans zijn, dat er geen 
negatief effect zal zijn op de deelname 
van vrouwen aan het dag- en 
avondonderwijs. Dat is omstandig 
uiteengezet door mevrouw Ginjaar-
Maas en door mij. 

D 
De heer Hendriks (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het betoog van de 
minister over de open universiteit en 
de modulen is mij volkomen duidelijk, 
maar ik heb ook gevraagd of de open 
universiteit onder de regeling met 
betrekking tot het school- en cursus-
geld of onder de regeling met 
betrekking tot het collegegeld valt. 
Of valt de open universiteit onder 
geen van beide regelingen? 
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D 
Mevrouw Van Leeuwen (PSP): 
Voorzitter! De minister zegt dat er 
geen effect van de schoolgeldverho-
gingen op de deelname van vrouwen 
aan het dag- en avondonderwijs is. Ik 
heb speciaal over vrouwen gesproken 
omdat die het grootste deel blijken te 
vormen van degenen die op het 
ogenblik afhaken. 

Ik heb ook naar het verloop van het 
onderzoek gevraagd. Wanneer kan 
het resultaat daarvan worden 
verwacht? Ik denk dat de minister zijn 
stelling niet kan handhaven. 

D 
Minister Deetman: Voor de tege-
moetkoming in de studiekosten voor 
de open universiteit geldt de huidige 
regeling tegemoetkoming studiekos-
ten deeltijdstuderenden. Deze 
regeling geldt voor studenten vanaf 
21 jaar. Er is dus een voorziening. Als 
het onderzoek is voltooid, zullen de 
resultaten daarvan uiteraard worden 
gepubliceerd. 

Wij zullen afwachten wie er gelijk 
krijgt, maar vanwege de compensaties 
die geboden worden in de diverse 
regelingen voor studiefinanciering 
meen ik te mogen stellen, dat de 
participatie van vrouwen aan het 
dag- en avondonderwijs niet wordt 
belemmerd door de voorgestelde 
verhogingen van de schoolgelden en 
cursusgelden. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Wetsvoorstel 18 949 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, D'66, de 
PSP, de CPN en de PPR wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
voorstel te hebben gestemd. 

Wetsvoorstel 18 953 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, D'66, de 
PSP, de PPR en de CPN wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
voorstel te hebben gestemd. 

De Voorzitter: Dames en heren. Wij 
zijn hiermee gekomen aan het eind 
van de laatste vergadering voor de 
zomervakantie. Mede namens de 
Voorzitter en op zijn speciaal verzoek 
wil ik u danken voor de grote 
toewijding waarmee u uw werk hebt 
verricht en ik wens u ook mede 
namens hem een prettige vakantie 
toe. Uiteraard wens ik dat ook alle 
medewerkers van griffie en diensten 
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en uiteraard ook de minister en zijn 
medewerkers. 

Ik hoop u allen in goede gezondheid 
terug te zien op 27 augustus aanstaan-
de. 

Sluiting 20.00 uur. 

Lijst van besluiten: 

de voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

a. de openbare behandeling van de 
volgende wetsvoorstellen te doen 
plaatsvinden op 27 augustus 1985: 
- Wijziging van de Kieswet en de 
gemeentewet betreffende de 
verlening van het actief en het 
passief kiesrecht voor de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad 
aan niet-Nederlandse ingezetenen 
alsmede wijziging van enige andere 
wetten in verband daarmee (18 619); 
- Wijziging van de Leegstandwet 
(17 425); 
- Goedkeuring van de op 29 maart 
1982 te Brussel tot stand gekomen 
Overeenkomst tot oprichting van een 
Europese Stichting, met Regeling 
betreffende de instelling van een 
Voorbereidend Comité (17 852); 

b. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste commissies voor Economi-
sche Zaken en voor Buitenlandse 
Zaken van het volgende wetsvoorstel 
te doen plaatsvinden op 3 september 
1985: 
- Goedkeuring van de op 31 oktober 
1983 te Bagdad tot stand gekomen 
Overeenkomst inzake economische 
en technische samenwerking tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Irak (Trb. 1983, 172) 
(18297, R1250). 

Lijst van ingekomen stukken 
met de terzake door de Voorzitter 
gedane voorstellen 

1°. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men wetsvoorstellen: 
- Regelen inzake bescherming van 
de bodem (Wet bodembescherming) 
(16 529); 
- Uitbreiding van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne (Regelen 
met betrekking tot milieu-effectrap-
portage) (16 814); 
- Wijziging van hoofdstuk VIII 
(Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1981 (verzamelontwerp, tweede 
wijzigingsvoorstel) (18 310); 
- Intrekking van de wet van 7 
oktober 1981 (Stb. 648) en wijziging 
van de Wet op de Zeevischvaartdiplo-
ma's 1935 (Stb. 455) (18397); 
- Wijziging van de Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945 en de Wet 
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buitengewoon pensioen zeelieden-
oorlogsslachtoffers (18404) ; 
- Wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, houdende een 
herziene regeling met betrekking tot 
het gradenstelsel en in verband 
daarmee ook wijziging van de 
Overgangswet W.V.O. (18525); 
- Wijziging van de Kieswet betreffen-
de de verlening van het Kiesrecht 
voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer aan Nederlanders 
die geen ingezetenen zijn en wijziging 
van de Wet Europese verkiezingen in 
verband daarmee (18 694); 
- Wijziging van onder meer artikel 
100 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs (regeling medegebruik) 
(18771) ; 
- Gemeentelijke herindeling van de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlan-
den (18 883); 
- Wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs, de Overgangswet 
WBO, de Interimwet op het speciaal 
onderwijs en het voortgezet speciaal 
onderwijs en de Overgangswet 
ISOVSO met betrekking tot het 
aanbrengen van enige wetstechnische 
en uitvoeringstechnische wijzigingen 
(18947) ; 
- Wijziging van de School- en 
cursusgeldwet 1972 (18949); 
- Wijziging van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs en van 
de Collegegeldwet hoger beroeps-
onderwijs (Verhoging bedragen 
collegegeld) (18 953); 
- Verlening van een uitkering met 
het oog op de koopkrachtontwikkeling 
in 1985 aan personen die in 1984 en 
1985 alleen dan wel te zamen met 
één of meer anderen over niet meer 
dan een minimuminkomen beschikken 
(19 026); 
- Regelen met betrekking tot de 
oprichting van de Postbank N.V. 
(Postbankwet) (18 346); 
- Regelen betreffende de overgang 
van personeel van het Staatsbedrijf 
der PTT en de Rijkspostspaarbank 
naar de Postbank N.V. (Personeelswet 
Postbank N.V.) (18347) ; 

Deze wetsvoorstellen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende commissies. 

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

se Zaken, houdende mededeling van 
Bijlage 3 bij de op 1 september 1970 
te Genève tot stand gekomen 
Overeenkomst inzake het internatio-
nale vervoer van aan bederf onderhe-
vige levensmiddelen bij dit vervoer 
(ATP)(Trb. 1985,83) ; 

een, van de minister van Justitie, 
ten geleide van het Verslag over de 
periode 1982-1984 van de Landelijk 
Officier van justitie, belast met de 
opsporing van oorlogsmisdadigers en 
andere politieke delinquenten uit de 
Tweede Wereldoorlog; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, betreffende 
toelatingscriteria voor numerus 
fixusstudierichtingen voor het 
studiejaar 1985/1986; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, betreffende Maatge-
vende Hoogwaterstanden (standpunt 
inzake eerste deel advies van Raad 
van de Waterstaat); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van het 
verslag van de activiteiten op het 
gebied van de opsporing en winning 
van bitumina in Nederland en op het 
continentaal plat over het jaar 1984; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van het 
verslag over de toepassing van de 
bepalingen van het derde hoofdstuk 
van de Landbouwwet, enz. 

een, van alsvoren, betreffende de 
positie van het agrarisch nevenbedrijf; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, ten geleide van het 
onderzoeksrapport «Verzorgings-
staat, sociale zekerheid en primaire 
relaties; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
betreffende de regeringsreactie op 
de beleidsaanbevelingen zoals 
gedaan in het onderzoeksrapport 
«Jonge Turken en Marokkanen op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt»; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het Beleidsplan Emancipatie; 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
betreffende de voorgenomen 
aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven 
gezondheidszorg inzake het tarieven-
beleid 1985 ten behoeve van 
Riagg's; 

een, van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, betreffende het 
Grensakkoord tussen de Beneluxlan-
den en de BRD en Frankrijk dd. 14 
juni 1985; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, betreffende Kalksteen-
voorziening t.b.v. de cementbereiding 
in Nederland; 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, betref-
fende Cultuursponsoring; 

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

3° . de volgende missives: 
een, van het dagelijkse bestuur van 

het Havenschap Delfzijl, ten geleide 
van het verslag van het verhandelde 
in de vergadering van 22 april 1985, 
enz. 

een, van de secretaris van het 
Europees Parlement, ten geleide van 
een aanvaarde resolutie tot afsluiting 
van de procedure voor de raadpleging 
van het Europees Parlement over de 
mededeling van de Commissie aan 
de Raad betreffende overheidsop-
drachten voor leveringen, conclusies 
en perspectieven; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
een aanvaarde resolutie over de 
uitbreiding van het recht van de 
burgers om verzoekschriften te 
richten tot het Europees Parlement; 

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

4° . De volgende geschriften: 
een, van het comité «Redt de 

terdoodveroordeelde Indonesische 
politieke gevangenen», houdende 
o.m. protest tegen de executie van 
Mohammed Munier; 

een, van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, betreffende de mensen-
rechten in Indonesië; 

een, van het Humanistisch Verbond, 
ten geleide van de tekst van een 
aanvaarde motie betreffende de 
Tamil-vluchtelingen; 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken. 

een, van H. A. Robbé Groskamp, te 
Utrecht, betreffende de Nederlandse 
Antil len; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Nederlands-An-
tilliaanse Zaken. 

een, van de bedrijfskring Lelystad, te 
Lelystad, betreffende het wetsvoorstel 
tot instelling van een provincie 
Flevoland; 

Dit geschrift is inmiddels ter kennis-
gebracht van de vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat. 

een, van het College van Burgemees-
ter en Wethouders der gemeente 
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Amsterdam ten geleide van de tekst 
van een door de raad van die 
gemeente aangenomen motie inzake 
het passieve kiesrecht voor stadsdeel-
raden; 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat. 

een, van het College van Burge-
meester en Wethouders der gemeen-
te Littenseradiel, betreffende 
invoering c.q. verhoging van de zgn. 
superheffing; 

een, van het College van Burge-
meester en Wethouders der gemeen-
te Boarnsterhim, betreffende 
alsvoren; 

een, van het College van Burge-
meester en Wethouders der gemeen-
te Wymbritseradeel, betreffende 
alsvoren. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste commissie voor Landbouw en 
Visserij. 

een adres van H. van Rijswijk te 
Amsterdam, houdende verzoek om 
kwijtschelding van onroerendgoedbe-
lasting over 1 984. 

Dit adres zal worden gesteld in 
handen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften. 

De Voorzitter stelt voor deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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