93ste vergadering

Donderdag 23 juni 1988
Aanvang 10.1 5 uur

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 128 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Van Amelsvoort,
Baas-Jansen, Beckers-de Bruijn, De
Beer, Beinema, J.H. van den Berg,
J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blauw,
Boers-Wijnberg, Borgman, Braams,
Van der Burg, Buurmeijer, Van de
Camp, Castricum, De Cloe, Dijkstal,
Van Dis, Doelman-Pel, Dolman,
Eisma, Engwirda, Van Erp, Esselink,
Eversdijk, Feenstra, Franssen,
Frinking, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Hageman, Van
der Heijden, Hennekam, Herfkens,
Hermans, Hermes, De Hoop Scheffer, Hummel, Huys, Van lersel,
Jabaaij, Janmaat-Abee, JorritsmaLebbink, Kamp, Keja, Koetje,
Kohnstamm, Kok, De Kok, Kombrink,
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters,
Krajenbrink, De Kwaadsteniet,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling, De
Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Linschoten, Mateman,
Meijer, Van Mierlo, Moret-de J o n g ,
Van Muiden, Netelenbos, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Van
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten,
Van Otterloo, Paulis, Ploeg, Pronk,
Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Van der Sanden,
Schaefer, Schartman, Scherpenhuizen, Schutte, Smits, Soutendijk-van
Appeldoorn, Spieker, Stemerdink,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra, Van Traa,
Tuinstra, Ter Veld, Te Veldhuis,
Vermeend, Verspaget, De Visser,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auerbach, Wallage,
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Weijers, Weisglas, Wiebenga,
Wolffensperger, Wolters, Wöltgens
en Worrell,
en de heren Van Dijk, minister van
Binnenlandse Zaken, Deetman,
minister van Onderwijs en W e t e n schappen, De Korte, ministervan
Economische Zaken, De Koning,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,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:
Melkert, wegens verblijf buitenslands;
Rienks en Roethof, wegens bezigheden elders;

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
• v e r s l a g e n v a n de c o m m i s s i e
voor de V e r z o e k s c h r i f t e n over
e e n a a n t a l in haar h a n d e n
g e s t e l d e a d r e s s e n ( 2 0 2 9 4 , nrs.
229 t / m 255)
Overeenkomstig de voorstellen van
de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- h e t verslag v a n e e n op 2 6 m e i
1988 g e h o u d e n m o n d e l i n g
o v e r l e g over de t e g e n v a l l e n d e
groei v a n d e e l t i j d a r b e i d ( 1 9 9 0 2 ,
nr. 12)
De beraadslaging wordt geopend.

Leerling en Van Rijn-Vellekoop,
alleen voor het eerste deel van de
vergadering;

D

Aan de orde is de behandeling van:
• het wetsvoorstel Wijziging
v a n H o o f d s t u k IV ( K a b i n e t voor
N e d e r l a n d s - A n t i l l i a a n s e en
A r u b a a n s e Z a k e n ) v a n de
b e g r o t i n g v a n de u i t g a v e n van
h e t Rijk voor h e t jaar 1986
(slotwet; eerste wijzigingsvoorstel) ( 2 0 2 6 6 ) ;
• het w e t s v o o r s t e l lnvoeringsw e t Boek 8 B W , t w e e d e g e d e e l t e (19979)

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
Over een paar weken is het twee jaar
geleden dat in deze Kamer de
regeringsverklaring van dit kabinet
werd behandeld en over weer twee
jaar zal dit kabinet er niet meer zijn.
Misschien is het voor de minister dus
langzamerhand tijd om zo niet zijn
zegeningen, dan toch zijn prestaties
eens te tellen. Het kabinet heeft als
hoofddoel van zijn beleid het
terugdringen van de werkloosheid
gekozen, met instemming van de
hele Kamer, inclusief de oppositie.
De inzet zou zijn om in 1990 2 0 0 . 0 0 0
werklozen minder te hebben in
Nederland. De minister-president
heeft daarvoor onder andere bij de
algemene beschouwingen in 1986 al
de volle politieke verantwoordelijk-
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Dolman, alleen voor het laatste deel
van de vergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

93-5089

Leijnse
heid genomen. In de harde kern van
deze politieke inzet vinden wij onder
andere een zeer ambitieuze doelstelling ten aanzien van de groei van
deeltijdarbeid. In 1990 zullen er
2 9 5 . 0 0 0 deeltijdbanen bij zijn
gekomen. En daarbovenop zal de
regering nog eens 5 0 . 0 0 0 extra
deeltijdbanen creëren in de collectieve sector, vooral door het omzetten
van volletijdbanen. In totaal dus
3 4 5 . 0 0 0 deeltijdbanen meer in 1990.
Bij zo'n ambitieuze doelstelling
past een voortvarend beleid. Die
banen komen er immers niet vanzelf.
Na de regeringsverklaring mocht de
Kamer verwachten dat haar een
aantal ingrijpende beleidsvoorstellen
zou bereiken. Maar wat doet de
minister? Hij stuurt ons een jaar na
dato een beleidsnota waarin de
problemen weliswaar voortreffelijk
worden geanalyseerd, maar waarin
geen schaduw van een beleid wordt
ontvouwd. Na bespreking in de
Kamer wordt de nota doorgestuurd
naar de Stichting van de Arbeid. Als
alles wil meezitten, zal de stichting
dit najaar een rapport uitbrengen
waarin zij op de door de minister
gesignaleerde problemen ingaat.
Naar verluidt, zal dit rapport geen
aanbeveling aan de CAO-partijen
bevatten over de stimulering van
deeltijdarbeid. Dan zijn w e twee jaar
verder en dan is er op het vlak van
het beleid ten aanzien van deeltijdarbeid nog niets gebeurd.
Inmiddels worden de resultaten
van dit gebrek aan beleid wel
duidelijk. De groei van deeltijdarbeid
is teruggevallen. Er komen in 1990
geen 3 4 5 . 0 0 0 , maar slechts 2 0 0 . 0 0 0
deeltijdbanen bij. Bij de overheid zelf
was de groei in 1987 nauwelijks 1/3
van de groei in 1986. En van het
aangekondigde beleid in de collectieve sector — 5 0 . 0 0 0 nieuwe deeltijdbanen — is in het geheel niets meer
vernomen. De minister volstaat
ermee, dit doodgemoedereerd aan
de Kamer mede te delen en over te
gaan tot de orde van de dag. Als de
Kamer de verantwoordelijkheid van
de minister voor dit beleid en deze
doelstellingen serieus neemt, dan
kan zij zijn mededelingen echter niet
voor kennisgeving aannemen. Ik leg
de minister daarom een aantal
vragen voor.
1. Hoe ernstig neemt hij de
aanzienlijke terugval in de groei van
deeltijdarbeid?
2. Is hij het eens met de constatering dat deze terugval in de groei van
deeltijdarbeid in belangrijke mate

verantwoordelijk is voor de stagnatie
in de bestrijding van de werkloosheid?
3. Is de minister bereid, ook maar
enige activiteit te ontwikkelen om
een hernieuwde groei van het aantal
deeltijdbanen te stimuleren?
4. Zo ja, wat gaat de minister dan
doen?

Mevrouw G r o e n m a n (D66):
Voorzitter! In de notitie van 11 april,
1 9 9 0 2 , nr. 1 1 , ter uitvoering van de
motie-Leijnse/Groenman, waarover
wij in het mondeling overleg van 26
mei spraken, wordt laconiek geconstateerd dat de in het regeerakkoord
genoemde groei van het aantal
deeltijdbanen bij lange na niet
gehaald wordt. Cijfers uit het
regeerakkoord stellen dus niets voor.
Ik heb dat eerder aldus genoemd: de
wens was toen de koning van de
gedachte. De enige hoop die de
minister nog heeft, is dat de
Stichting van de Arbeid bij de
bespreking van de beleidsnota
Deeltijdarbeid mooie resultaten
boekt. Het kabinet zal daarbij
aandringen op krachtige aanbevelingen aan CAO-partijen. W a t voor
soort aanbevelingen dat moeten zijn,
laat de minister even in het midden.
Hij deelt de zorg van de Kamer, maar
komt niet verder dan het aanreiken
van hulpmiddelen zoals de handleiding deeltijddiagnose en verder is het
wachten op de sociale partners.
Voorzitter! Deelt de minister de
stelling van de D66-fractie dat
deeltijdwerk altijd kan, op elk niveau
en in elke bedrijfstak, tenzij nadrukkelijk het tegendeel wordt bewezen?
Werkgevers zeggen zo vaak dat het
niet kan.
Deelt de minister verder ook het
standpunt, dat de rechtspositie van
deeltijdwerkers in principe gelijk
moet zijn aan die van voltijdwerkers?
Dat is waarom werknemers nogal
eens aarzelen. In de beleidsnota van
10 maart 1987 wordt gesuggereerd
dat zulks — die gelijke rechtspositie
— in de wet kan worden opgenomen,
als sociale partners dat uitgangspunt
niet realiseren.
Voorzitter! De regering heeft zelf
verantwoordelijkheid om cijfers uit
het regeerakkoord waar te maken.
De regering moet dan toch nu al
weten hoe zij de uitkomsten van het
overleg van de Stichting van de
Arbeid beoordeelt. Wanneer is iets
een mooi resultaat en wanneer niet?

De heer L i n s c h o t e n (VVD):
Voorzitter! De brief van 11 april over
de deeltijdarbeid bevatte ook voor
wat betreft de VVD-fractie niet al te
veel goed nieuws. Aan de andere
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Als het bij mooie intenties blijft, staan
wij hier volgend jaar weer. Zelf kan
de regering een krachtig beleid
voeren ten aanzien van de collectieve
sector. Als daar de problemen zitten
bij de rechtspositie, moet die
rechtspositie verbeterd worden. Als
het aan laksheid ligt, moet er een
prikkel zijn: vacatures alleen voor
deeltijdwerkers openstellen, enz.;
subsidievoorwaarden binden aan
deeltijdbeleid.
Voorzitter! Het kan niet zo zijn dat
het regeerakkoord aan ambities ten
onder gaat. Deeltijdarbeid is een
vorm van arbeidsduurverkorting. Als
de minister arbeidsduurverkorting
opnieuw wil bevorderen, hoort daar
een krachtiger beleid ten aanzien van
deeltijdarbeid bij. Als de ontwikkeling
van deeltijdarbeid alleen van de
sociale partners afhangt, hadden die
beter bij het regeerakkoord betrokken
kunnen worden.

D
Mevrouw D o e l m a n - P e l (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Deeltijdarbeid
wordt door de CDA-fractie nog altijd
gezien als een belangrijk instrument
voor het terugdringen van de
werkloosheid, waarbij deeltijdarbeid
uiteraard ook volwaardige arbeid
hoort te zijn.
Ook wij betreuren het dat de groei
stagneert. Het blijkt ook in de
praktijk, dat vraag en aanbod elkaar
vaak sterk beïnvloeden. Het idee van
" w i j zullen het vandaag even
regelen" past niet in onze filosofie, in
onze CDA-gedachte van de gedeelde
verantwoordelijkheid van werkgevers
en van werknemers, waarbij uiteraard
de rijksoverheid als werkgever een
belangrijke taak heeft voor het eigen
personeel.
Daarbij en daarnaast gaan wij
ervan uit dat de minister, daar waar
hij kan, zijn invloed zal blijven
aanwenden om die deeltijdarbeid te
bevorderen. De resultaten en de
aanbevelingen van de Stichting van
de Arbeid zien wij met belangstelling
tegemoet. Wij hopen dat het
diagnose-instrument gaat werken en
zien eventueel nieuwe initiatieven
met belangstelling tegemoet.

D
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Linschoten
mening, dat de minister zich
maximaal moet inzetten o m die
50.000 banen in ieder geval in de
toekomende twee jaar te realiseren?

Mevrouw Doelman-Pel

(CDA)

De heer Linschoten (VVD): U weet,
dat niet alleen de fractie van de VVD
maar ook de fractie van de Partij van
de Arbeid van mening is dat, als het
gaat om instrumenten o m deeltijdarbeid in de collectieve sector te
bevorderen, het zaken betreft die de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de ministervan
Binnenlandse Zaken niet geheel in
eigen hand hebben. Bij die instrumenten denk ik bij voorbeeld aan de
relatie Inhoudingswet en deeltijdarbeid en de belemmeringen die er in
de arbeidsvoorwaardelijke sfeer
bestaan. Het enige dat wij van het
kabinet mogen verwachten is, dat het
in het centraal georganiseerd overleg
ambtenarenzaken dit soort dingen
aan de orde stelt en dat zij een
serieuze kans krijgen. Dan is het
vervolgens ook van de opstelling van
de Bonden van Overheidspersoneel
afhankelijk of dat tot resultaten leidt.
Het is te vroeg om op dat punt een
definitieve beoordeling te maken.
Daarop zullen wij de minister van
Binnenlandse Zaken zeker ook
beoordelen.

kant dient het feitenmateriaal ook
vermeld te worden, in die zin dat de
brief ook geen drama's bevatte. Het
gaat, daar waar het gaat om de
ontwikkeling van deeltijdarbeid dit
jaar, helaas om minder meer.
Voorzitter! In het mondeling
overleg dat wij eind mei hebben
gehad, zei mevrouw Doelman dat het
eigenlijk veel te vroeg was o m op dit
moment al de discussie met de
minister te hebben. Ik ben eerlijk
gezegd geneigd om dat met haar
eens te zijn. Dit neemt niet weg dat
ook de VVD-fractie wat verbaasd was
over de wat laconieke manier van
reageren van de minister in dat
mondeling overleg.
Voorzitter! Er is naar aanleiding
van het regeerakkoord ook in deze
Kamer afgesproken dat — naast de
autonome ontwikkeling van de
deeltijdarbeid die wij met elkaar
veronderstelden; daarover zijn
prognoses gemaakt en daarover kun
je dus verkeerde prognoses maken
— als gevolg van nader beleid van
deze minister er 5 0 . 0 0 0 extra
deeltijdbanen zouden ontstaan.
Voorzitter! Van het inzetten van
instrumenten om dat te realiseren, is
tot op dit moment niet al te veel
terechtgekomen. Daar zijn ook
argumenten voor. Maar dat zou de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wel een zorg
moeten zijn. Mijn fractie vindt dan
ook dat deze zaak niet te laconiek

De heer Leijnse (PvdA): De heer
Linschoten zegt, dat het wat hem
betreft nog te vroeg is om een
uitspraak te doen. Laten wij de zaak
even toespitsen op de 50.000 banen
die er in de collectieve sector zouden
komen. Er zijn nu twee jaar verlopen;
daarin is niets gerealiseerd. Is hij van

Minister De K o n i n g : Mijnheer de
Voorzitter! Ik onderschrijf het oordeel
van verschillende geachte afgevaardigden in deze discussie, dat
deeltijdarbeid een heel belangrijke
bijdrage kan leveren en indien
enigszins mogelijk ook moet leveren
aan het terugdringen van de
werkloosheid. Wij zijn inderdaad bij
de opstelling van het regeerakkoord
uitgegaan van een zeer forse groei
van het aantal deeltijdbanen. De
cijfers zijn genoemd: 2 9 5 . 0 0 0 en
daarenboven nog eens 5 0 . 0 0 0 . Nu
blijkt uit de laatst binnenkomende
rapportage, met name uit OSA-rapporten, dat die groei waarschijnlijk
tegenvalt en dat in plaats van met
een groei van 3 4 5 . 0 0 0 rekening
genouden moet worden met een
groei van 2 0 0 . 0 0 0 deeltijdbanen.
Ik ben het meer de heer Linschoten
eens, dat wij dan nog steeds spreken
over substantieel meer, doch het is
minder meer dan aanvankelijk was
geraamd.
De vraag is natuurlijk, wat de
regering had kunnen doen om deze
ontwikkeling te keren en om de
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moet worden bekeken. Het gaat wel
degelijk om een serieuze zaak.
Voorzitter! Het is te vroeg o m
reeds conclusies te trekken. Er
komen nog aanbevelingen van de
Stichting van de Arbeid. De overheid
heeft in haar positie als werkgever
ook nog een aantal ijzers in het vuur
zitten. Wellicht dat er in de sfeer van
de G en G-sector door middel van
het subsidiebeleid kan worden
gerealiseerd, dat de belemmeringen
die daar aanwezig zijn het komende
jaar kunnen worden weggenomen.
Het is te vroeg om die conclusies te
trekken. Het is wel tijd om nu het
signaal af te geven, dat ook de
fractie van de VVD deze zaak serieus
neemt.
W a t mij betreft is het niet noodzakelijk, op dit moment al een uitspraak
van de Kamer te vragen. Ik vind wel,
dat de minister, als de aanbevelingen
van de Stichting van de Arbeid
bekend zijn, zo snel mogelijk serieus
moet gaan overwegen, wat er ten
aanzien van het extra beleid voor
deeltijdarbeid in de rest van deze
regeerperiode moet gebeuren.

•
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D e Koning
groeiprognoses, die wij bij het
opstellen van het regeerakkoord
hebben neergeschreven, verder te
ondersteunen.
Naar mijn mening heeft de
regering toch wel een aantal zaken
ondernomen. De beleidsnota
Deeltijdarbeid, die in de Stichting van
de Arbeid ligt, behoort een standpunt
uit te lokken van de sociale partners.
Het is weliswaar de eigen verantwoordelijkheid van sociale partners.
Daarop is terecht gewezen door
mevrouw Doelman en ook in het
mondeling overleg heb ik dat sterk
benadrukt. Die eigen verantwoordelijkheid behoort ook in te houden
daar waar mogelijk mee te werken
aan het terugdringen van de
werkloosheid, ook als het gaat om
het benutten van reële mogelijkheden
om deeltijdarbeid te doen groeien.
Voorzitter! Ik heb in het mondeling
overleg al een lijst met 15 maatregelen genoemd, die door de regering in
de afgelopen jaren zijn ondernomen.
Ik zal die lijst niet herhalen. Het is
natuurlijk toch wel belangrijk, dat een
aantal instrumenten is aangereikt dat
het mogelijk maakt om tot uitbreiding
van deeltijdarbeid te komen. Ik wil uit
die lijst alleen noemen het invoeren
van de 32-uursmaatregel bij de
rijksoverheid. Daardoor wordt een
aantal van het type deeltijdarbeid dat
ik zeer op prijs stel, namelijk grote
deeltijdbanen, systematisch gerealiseerd. Er zijn nog 14 andere suggesties en mogelijkheden om de groei
van deeltijdarbeid te bevorderen.

Minister D e K o n i n g : Het is altijd nog
heel waardevol beleid, denk ik. Je
moet niet alleen kijken naar wat in
deze kabinetsperiode is gedaan. Het
gaat ook om het doorzetten van
maatregelen die in voorgaande
kabinetsperiodes zijn gestart.
Ik heb er in het mondeling overleg
al op gewezen dat de stagnatie in de
arbeidstijdverkorting een heel

belangrijk punt is. Hierdoor treden
bedrijfstijdverlenging en arbeidstijdverkorting nauwelijks op, terwijl deze
juist een belangrijke factor vormen in
de uitbreiding van het aantal
deeltijdbanen. Het is nog altijd een
reële mogelijkheid. Er kan nog steeds
een afruil plaatsvinden, zij het op
maat gesneden en niet generiek,
tussen verkorting van de individuele
arbeidstijd en verlenging van de
bedrijfstijd. Hier en daar zie je het
ook gebeuren. Ik denk dat met name
in een aantrekkende economie en
een hier en daar optredende
schaarste op de arbeidsmarkt,
interessante mogelijkheden worden
geboden o m het aantal deelnemers
aan arbeid uit te breiden èn o m met
gelijkblijvende overheadkosten tot
produktievergroting te komen. Dan
zou het mes inderdaad van twee
kanten snijden.
In dit opzicht is de uitbreiding van
de werkgelegenheid in het middenen kleinbedrijf heel erg belangrijk. In
de detailhandel is de ontkoppeling
van bedrijfstijd en arbeidstijd een
normale zaak. De uitbreiding van de
werkgelegenheid, zoals in de huidige
prognoses verwacht, in met name
het midden- en kleinbedrijf moet
door het kabinet krachtig worden
ondersteund. Wij hebben dan ook
zo'n handleiding voor het invoeren
van deeltijdarbeid, toegesneden op
het midden- en kleinbedrijf, met
voorrang ontworpen en aan het
midden- en kleinbedrijf ter beschikking gesteld.
Voorzitter! Er is opnieuw gesproken over de mogelijkheid om te
komen tot uitbreiding van deeltijdarbeid in de G en G-sector. In het
overleg dat ik binnenkort zal hebben
met werkgevers en werknemers in de
G en G-sector zal ik er zeker op
aandringen om die mogelijkheden tot
het uiterste uit te buiten, al moet ik
erkennen dat in sommige delen van
de G en G-sector de grenzen van de
groei van de deeltijdarbeid bereikt
lijken te zijn.
Mijn collega van Binnenlandse
Zaken zal zeker het uiterste doen om
het aantal deeltijdbanen ook bij de
overheid te vergroten. Ik zal hem
vragen om het verloop van de
ontwikkeling van het aantal deeltijdbanen bij de overheid nauwlettend te
signaleren. Daarvan zal hij uiteraard
de Kamer op de hoogte stellen.
Ik meen dat het kabinet pas een
definitief standpunt kan innemen,
nadat de Stichting van de Arbeid
advies heeft uitgebracht Ik begrijp

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
Het lijkt mij toch dat de minister in
zijn beantwoording de politieke
verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van deeltijdarbeid iets
te makkelijk neemt. Hij komt met een
aantal alibi's die vooral gelegen zijn
in de sfeer van oud beleid dat wordt
doorgetrokken en nieuw beleid dat
niet wordt gevoerd en in de sfeer van
het terugvallen van de arbeidsduurverkorting. Het is echter duidelijk dat
dit al in 1986 bekend was en dat het
kabinet ook op die grond in zijn
prognoses slechts 3 % arbeidsduurverkorting voor deze periode heeft
ingeboekt. In de reële ontwikkeling
zijn wij daar niet ver vanaf. Dat kan
dus nooit een op zichzelf staande
grond zijn voor die terugval van
deeltijdarbeid.
De minister zegt dat, wanneer de
stichting een aanbeveling zou doen
aan CAO-partijen, daarvan een
positieve invloed zou uitgaan. Ja, dat
denk ik zeker. Maar wat gaat het
kabinet doen als die aanbeveling er
niet komt? Is de minister bereid de
Kamer enige duidelijkheid te geven
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De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Veel maatregelen die de
minister heeft opgesomd, zijn — o m
het oneerbiedig te zeggen - ouwe
koek. Het waren maatregelen die al
in de vorige kabinetsperiode werden
genomen. De vraag die nu voorligt,
is: wat heeft hij in de afgelopen twee
jaar gedaan, met name om de
groeiprognose van deeltijdarbeid
voor de periode 1 9 8 6 - 1 9 9 0 te
ondersteunen? De 32-uursbanen die
de minister noemt, zijn in belangrijke
mate al achterhaald beleid.

dat ook binnen de Stichting van de
Arbeid die adviesaanvrage aanleiding
geeft tot nogal wat moeilijke
discussies. Het is ook niet zo
eenvoudig o m tot houtsnijdende
algemene aanbevelingen te komen,
gelet op de grote variatie tussen
bedrijfstakken en bedrijven, tot een
aanbeveling van de Stichting van de
Arbeid gericht aan CAO-partners.
Toch denk ik dat dat een positieve
invloed kan hebben. Ik zal in ieder
geval zo spoedig mogelijk na het
binnenkomen van het advies van de
Stichting van de Arbeid de Kamer op
de hoogte stellen van het kabinetsstandpunt.
Ik hoop dat het lukt om ook tot
eensluidende aanbevelingen te
komen ten aanzien van de rechtspositie van deeltijdarbeiders. Wij
zitten overigens met een moeilijk
dilemma. Een verbetering van de
rechtspositie maakt deeltijdarbeid
aantrekkelijker voor de werknemer.
Echter, als het leidt tot kostenverhoging voor de werkgever, werkt het in
het tegendeel. Ook hier zal men een
evenwicht moeten vinden, een
begaanbare weg tussen enerzijds het
versterken van de rechtspositie en
anderzijds het ook voor de werkgever
aantrekkelijk maken of houden om
arbeid in deeltijd te doen verrichten.

D
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Leijnse
over wat zijn beleid zal zijn op het
moment dat de aanbeveling van de
stichting niet komt? Om die duidelijkheid te krijgen, leg ik samen met
collega Groenman de Kamer gaarne
een uitspraak voor.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat een toename van
het aantal deeltijdbanen met
3 4 5 . 0 0 0 tussen 1986 en 1990 een
wezenlijk bestanddeel is van het
werkgelegenheidsbeleid, neergelegd
in regeerakkoord en regeringsverklaring;
constaterende, dat de regering heeft
medegedeeld, dat naar verwachting
van deze toename slechts 6 0 % zal
worden gerealiseerd;
voorts constaterende, dat noch
voortgang is geboekt in het overleg
met werkgevers- en werknemersorganisaties, noch in het aangekondigde beleid ten aanzien van de
collectieve sector;

nemen wij dat in de wet op. Ik wil
daar toch graag een duidelijk
antwoord op hebben.
De minister verwijst alles naar de
sociale partners. Dat wist hij dan ook
bij het opstellen van het regeerakkoord. Ik houd dan ook vol dat die
cijfers toen met een natte vinger
gemaakt zijn. De minister spreekt nu
over de uitruil tussen bedrijfstijdverlenging en individuele arbeidstijdverkorting. Dat stel ik op prijs; dat willen
wij ook. De minister spreekt echter
ook over extra banen in vooral de
detailhandel. Denkt hij dan ook aan
de verandering van de Winkelsluitingswet? Dat zou een illusie zijn,
omdat het aantal uren dat de winkel
open mag zijn 52 blijft. Zo kunnen wij
elkaar niet voor de gek houden.
Ik heb de motie van de heer Leijnse
medeondertekend, omdat ik denk dat
er in ieder geval criteria moeten
worden ontwikkeld waaraan de
aanbevelingen van de Stichting van
de Arbeid kunnen worden getoetst.

D

Stichting van de Arbeid het een en
ander aan aanbevelingen naar voren
heeft gebracht.

D
Minister D e K o n i n g : Mijnheer de
Voorzitter! De heer Leijnse heeft
terecht gesproken over de politieke
verantwoordelijkheid die ik ook voor
de ontwikkeling van deeltijdarbeid
heb. Hij heeft niet gesproken over de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sociale partners. Ik acht
die minstens zo belangrijk. Voor de
marktsector zal de politieke verantwoordelijkheid altijd beperkt moeten
blijven tot het aanreiken van diagnose-instrumenten en het doen van
voorstellen, zoals die in veelvoud in
de discussienota over deeltijdarbeid
zijn verwerkt. Daarna vindt overleg
plaats met de sociale partners. De
politieke verantwoordelijkheid van de
minister voor de marktsector is
beperkt en behoort ook beperkt te
blijven. Ik heb mijn standpunt
daarover in het mondeling overleg
duidelijk uiteengezet.
Daarnaast is er natuurlijk de
verantwoordelijkheid van de overheid
als werkgever. Die raakt met name
de minister van Binnenlandse Zaken,
die op zijn terrein dan ook een aantal
maatregelen heeft genomen.

Mevrouw G r o e n m a n (D66):
Voorzitter! De minister had weliswaar
een voorgeprogrammeerd tekstje,
maar ik had twee duidelijke vragen.
Deelt de minister de opvatting dat
deeltijdwerk altijd kan, tenzij het
tegendeel bewezen wordt? De
rechtspositie van voltijd- en deeltijdwerkers moet gelijk zijn. Anders

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik heb nog een kanttekening in de richting van de minister.
Als de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aangeeft dat de
ontwikkeling van het aantal deeltijdbanen minder is dan geprognoticeerd
in 1986, dan is dat op zichzelf
acceptabel. Dat kunnen wij de
minister ook niet voorhouden als een
heel specifieke verantwoordelijkheid
van hem. Wij moeten het er met
elkaar wel over hebben dat al die
vijftien maatregelen waar de minister
het over had, inclusief de 32-uursbanen, al bestonden in 1986. Op basis
van die maatregelen is destijds een
prognose gemaakt die nu niet
helemaal uitkomt. Over die prognose,
over die maatregelen en over die
deeltijdbanen heb ik het in mijn
eerste termijn niet gehad. Aan de
orde is dat in het regeerakkoord de
afspraak is gemaakt dat bovenop de
normale ontwikkeling, de autonome
ontwikkeling op basis van die
maatregelen een inspanning wordt
gepleegd zodat het aantal deeltijdbanen met 50.000 extra zal toenemen.
Dat veronderstelt beleid van de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en van de sociale
partners. Het probleem is en blijft dat
er op dit punt sinds 1986 niks is
gebeurd. Op dat punt spreken wij de
minister wel aan. Dat zullen wij ook
blijven doen nadat zo meteen de

Minister De K o n i n g : Wat heet
"uiteindelijke verantwoordelijkheid
van het kabinet"? Ik sta op het
standpunt dat de eigen verantwoordelijkheid van sociale partners moet
worden benadrukt. Dat gold voor de
vorige kabinetsperiode, dat geldt
voor deze kabinetsperiode. Ik vind
dat buitengewoon belangrijk. Dat
veronderstelt een dialoog tussen het
kabinet en de sociale partners, maar
sluit dwingende maatregelen uit,
behoudens op de bekende terreinen,
zoals gezondheid. Het opleggen van
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verzoekt de regering, de Kamer voor
1 september 1988 te informeren
over:
a. de uitgangspunten waaraan zij de
aanbevelingen van de Stichting van
de Arbeid voor de marktsector zal
toetsen;
b. de maatregelen welke zij in de
collectieve sector zal treffen,
respectievelijk zal bevorderen, ten
einde het aantal deeltijdbanen alsnog
te brengen op het gewenste niveau,
en gaat over tot de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door de leden Leijnse en
Groenman. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 13 (19902).

D

De heer Leijnse (PvdA): De minister
en ik verschillen niet van mening over
de verantwoordelijkheid van de
marktsector in dit opzicht en het niet
ingrijpen daarin. Het gaat o m de
politieke verantwoordelijkheid van de
minister ten opzichte van de Kamer.
Als een kabinet in zijn doelstelling
uitdrukkelijk een streefcijfer noemt en
dat cijfer volledig voor zijn rekening
neemt en de minister-president zegt
dat hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het kabinet blijft aanvaarden, dan kan ik de minister daar dus
op aanspreken.

93-5093

De K o n i n g
deeltijdarbeid zie ik in deze noch de
volgende kabinetsperiode als een
reële mogelijkheid dan wel een
wenselijkheid.
De heer Leijnse (PvdA): De suggestie van het opleggen van deeltijdarbeid is ook niet gewekt. Het gaat
erom dat de minister ten opzichte
van de Kamer de politieke verantwoordelijkheid neemt voor een
streefcijfer. Hij kan halverwege de rit
dan niet laconiek de mededeling
doen dat het cijfer niet gehaald wordt
en dat hij niet van zins is daar iets
aan te doen.
Minister D e K o n i n g : Het is mijn
politieke verantwoordelijkheid, de
Kamer te informeren over het verloop
van de ontwikkeling van deeltijdarbeid. Ik heb daarnet gezegd hoe
mijn verhouding is tot de sociale
partners. Het behoort ook tot mijn
politieke verantwoordelijkheid om dat
aan de Kamer heel goed duidelijk te
maken.
De heer L i n s c h o t e n (VVD): De
minister had het in zijn eerste
instantie niet over de politieke
verantwoordelijkheid in de richting
van de sociale partners, maar in de
richting van de marktsector. Ik wijs
de minister erop dat zijn antwoord
wel erg gemakkelijk is. In de socialezekerheidswetgeving heeft de
wetgever een nadrukkelijke verantwoordelijkheid, maar er zijn nog
steeds belemmeringen. Het is te
gemakkelijk o m de gehele verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen in de marktsector in de richting
van de sociale partners te schuiven.

een later tijdstip, tot het moment dat
de Stichting van de Arbeid advies
heeft uitgebracht. Ik ontraad
aanneming van de motie op dit
moment.
Ik ben mevrouw Groenman
inderdaad nog een antwoord
schuldig. Kan deeltijdarbeid altijd en
op ieder niveau? Ik denk dat deeltijd
vaker kan dan op het ogenblik
gebeurt. Ik kan mij echter voorstellen
dat er banen zijn waarbij de coördinatiemoeilijkheden zodanig groot
worden dat deeltijdarbeid moeilijk
realiseerbaar is, maar wij hebben ook
op dat punt handreikingen gedaan
door voorlichting te geven over
mogelijkheden om banen in deeltijd
te vervullen. Die voorlichting beoogt
het ideaal van deeltijdarbeid altijd en
op ieder niveau zoveel mogelijk te
realiseren. Ten aanzien van de
rechtspositie heeft mevrouw
Groenman uitvoerig antwoord gehad
inzake het kiezen van het evenwicht
tussen enerzijds het versterken van
de rechtspositie in het belang van de
werknemer en anderzijds het beperkt
houden van extra kosten, omdat
werkgevers anders moeilijker tot
deeltijdarbeid zullen komen. W a t
betreft de detailhandel, heeft
mevrouw Groenman natuurlijk gelijk
dat die openingstijd 52 uur blijft in
alle voorstellen, althans voor zover
mij bekend is, die thans ter tafel
liggen. Het gaat mij echter ook o m de
geprognosticeerde groei in het
midden- en kleinbedrijf, waardoor
binnen die 52 uur meer mensen aan
het werk gaan. Dat lijkt mij nog
steeds een belangrijke positieve
ontwikkeling.

correspondeert met arbeidstijdverkorting in de marktsector, is buitengewoon moeilijk te realiseren en
buitengewoon kostbaar. Wij zien
geen kans o m in de overheidssector
voor te lopen ten opzichte van de
marktsector. Dit betekent dat als de
marktsector de pas vertraagt - dat
is onmiskenbaar het geval in de
afgelopen jaren — de overheid dan
niet anders kan dan het volgen van
die trage ontwikkeling.
De beraadslaging wordt gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, dinsdag
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het w e t s v o o r s t e l W i j z i g i n g
v a n de b e g r o t i n g v a n lasten en
b a t e n van h e t A l g e m e e n Burgerlijk P e n s i o e n f o n d s voor het jaar
1984 (20018);
• het wetsvoorstel Wijziging
van de b e g r o t i n g v a n lasten en
b a t e n van h e t A l g e m e e n Burgerlijk P e n s i o e n f o n d s voor het jaar
1985 ( 2 0 2 3 3 ) .
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

•

Minister De K o n i n g : Op grond van
die verantwoordelijkheid heb ik de
nota naar de Stichting van de Arbeid
gestuurd. Daarover moet ik een
advies krijgen. In gemeen overleg
moeten wij bepalen welke adviezen
wij kunnen opvolgen en of wij ze
moeten aanvullen of naast ons neer
willen leggen. Die politieke verantwoordelijkheid krijgt dus op die wijze
vorm.
Ik vind de motie van de heer
Leijnse allereerst prematuur.
Tegenover de Stichting van de
Arbeid vind ik het niet elegant o m te
zeggen dat de regering het allemaal
al voor 1 september weet, terwijl wij
kunnen zien aankomen dat de
stichting voor die datum geen advies
heeft uitgebracht. De motie kan
eventueel worden aangehouden tot

De belangrijkste oorzaak — ik
herhaal dat in reactie op de opmerking van de heer Linschoten — is dat
de arbeidstijdverkorting zich veel en
veel trager ontwikkelt dan bij de
opstelling van het regeerakkoord was
verondersteld. Als er iets is dat
tegenvalt, dan is het dat wel. Dat valt
veel meer tegen dan de ontwikkeling
van de deeltijdarbeid. Het effect
daarvan is ook veel en veel groter
dan het effect van de deeltijdarbeid.
Dat is hier een- en andermaal
besproken. Ook daarover hebben wij
gezegd: je moet de sociale partners
niet dwingen; arbeidstijdverkorting is
een zaak die door de sociale partners
moet worden besloten en die op
maat moet worden toegepast. Dit
heeft natuurlijk ook grote gevolgen
gehad voor de ontwikkeling in de
overheidssector. Arbeidstijdverkorting in de overheidssector die niet

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter!
Het is niet gebruikelijk dat wij de
suppletoire begrotingen hier plenair
behandelen. Wij hebben die eigenlijk
altijd met een hamerslag laten
passeren. Het is natuurlijk de vraag,
waarom wij dit nu toch op de agenda
hebben laten plaatsen. Wij hadden
dat als VVD-fractie eigenlijk al
aangekondigd in het verslag bij de
suppletoire begroting over het jaar
1984.
De eerste reden is gewoon
onvrede. In het verleden hebben wij
toch al bij herhaling opmerkingen
gemaakt over deze begrotingen. Dat
heeft kennelijk niet geholpen. Dan
krijg je op een gegeven moment de
situatie dat de emmer overloopt,
omdat er weer een paar druppels bij
zijn gekomen.
De tweede reden is de onvrede
over überhaupt het hele gebeuren
rond suppletoire begrotingen. Dat is
niet alleen bij de ABP-begrotingen
het geval, maar ook bij andere
begrotingen. Daarover is in de
commissie voor de Rijksuitgaven een
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Nijhuis
aantal afspraken gemaakt, ook met
de ministervan Financiën. Hiermee
wordt dus heel anders omgesprongen dan in het verleden het geval
was. Dat zal echter voor het ABP
naar ons oordeel geen soelaas
bieden, omdat er na 1 januari
aanstaande een nieuwe situatie
ontstaat. Dan wordt de afstand
tussen overheid en het ABP veel
groter, vooral tussen het parlement
en het ABP. Dan wordt namelijk de
begroting vooral een zaak tussen het
ABP en de minister: de minister zal
die goedkeuren en het parlement
blijft erbuiten. Wij hebben dan ook
deze gelegenheid willen aangrijpen
om een signaal te kunnen geven,
namelijk dat wij vinden dat de
verkeerde praktijk niet moet meeverhuizen naar de nieuwe situatie. Wij
zeggen eigenlijk: minister, zorgt u
ervoor dat die verkeerde praktijk in
die nieuwe periode niet wordt
gecontinueerd.
Waarop spitst zich nu die onvrede
toe? Ik heb al gezegd dat ik in het
verleden bij herhaling de praktijk heb
bekritiseerd, ook ten tijde van
minister Rietkerk. In de eerste plaats
noem ik dan de late toezending van
de suppletoire begrotingen. De
suppletoire begroting voor 1984
wordt bij voorbeeld pas naar de
Kamer toegestuurd medio 1987. En
dat terwijl alle gegevens op basis
waarvan die suppletoire begroting
wordt gemaakt, al bekend waren bij
het verschijnen van het jaarverslag.
Alle gegevens die daarin staan,
hebben namelijk geleid tot die
suppletoire begroting. Nogmaals, pas
twee jaar later komt de verwerking in
de officiële suppletoire begroting die
het parlement moet behandelen.
Ik kom nu tot een paar stellingen.
Wij hebben al vaker gezegd, dat het
jaarverslag van het ABP veel eerder
zou moeten verschijnen. Het komt
vaak pas in het midden van het jaar,
soms zelfs nog later. Wij hebben
meegemaakt, dat de jaarrekening pas
in september kwam, één keer zelfs
nog later, terwijl het in de pensioenwereld toch gebruikelijk is, bijna
verplicht, dat de jaarrekening pakweg
rond 1 april verschijnt. Eigenlijk zou
het praktijk moeten zijn — dat is de
tweede stelling — dat het jaarverslag
gepaard gaat met het gelijktijdig
toezenden van de suppletoire
begroting. Ik verwijs in dit verband bij
voorbeeld naar de suppletoire
begroting van 1984, die wij pas in
1987 hebben ontvangen. Er zit een
aantal heel interessante bijlagen bij.

Dezelfde bijlagen staan keurig
verwoord met bijna dezelfde tekst in
de pagina's 76 en volgende van de
jaarrekening die er twee jaar geleden
aan vooraf is gegaan. Met andere
woorden, het kan heel anders. Dat
betekent, dat wij daadwerkelijk
pleiten voor deze andere praktijk.
De volgende onvrede, ook al bij
herhaling verwoord, heeft betrekking
op de trage afwikkeling van een en
ander richting parlement. Nu is het
de vraag, waar dit aan ligt. Ligt het
aan de trage toelevering van zaken
door het ABP richting minister en
departement, of duurt het op het
departement zo eindeloos lang? Wij
hebben dit punt al eerder laten
agenderen. Het stond in april al op
de plenaire agenda. Het is er ook een
aantal keren, twee of drie keer,
afgehaald, omdat de nota naar
aanleiding van het eindverslag over
de suppletoire begroting 1985 nog
niet gereed was. W e l n u , de kamercommissie heeft het eindverslag al in
maart jongstleden ingeleverd. Wij zijn
daarin heel bescheiden geweest wat
betreft het aantal vragen. Er zijn drie
of vier simpele vragen gesteld —
alhoewel, misschien zijn ze trouwens
wel wat moeilijker — maar die zijn in
ieder geval pas beantwoord in juni.
Waarom moet het allemaal zo
verschrikkelijk lang duren, terwijl het
zoveel sneller kan? Nogmaals, de
vraag is dus waar dit precies aan ligt.
Als het ligt aan de trage toelevering
van gegevens door het ABP richting
departement, dan krijg je een klein
beetje de indruk dat het ABP het
parlement niet zo serieus neemt. Ik
vind dat een heel ernstige zaak.
Het derde punt van onvrede betreft
de wijze waarop de suppletoire
begrotingen worden ingericht. Ik
maak daarbij onderscheid tussen
enerzijds de begrotingswijzigingen,
voor zover die betrekking hebbben
op de beheerskosten, dus personeel,
materieel, apparatuur, kortom alles
wat met het functioneren van het
ABP als apparaat te maken heeft en
hetgeen plaatsvindt in de sfeer van
de actuariële aangelegenheden, dus
het feitelijk verwerken van loonkosten
en dat wat leidt tot de aanpassing
van pensioenpercentages. Wat
betreft die beheerskosten voor
personeel, materieel en apparaten
heb ik in 1984 al gesignaleerd, dat
op deze wijze eigenlijk aan het
parlement wordt gevraagd om
goedkeuring te hechten aan het doen
van uitgaven, terwijl die de facto al
jaren daarvoor hebben plaatsgevon-

den. Dat kan toch nooit de bedoeling
zijn? Ik vind dat de minister een en
ander in de stukken wat vergoelijkt.
Hij zegt met zoveel woorden, dat die
wijzigingen, die verschuivingen —
het zijn verschuivingen, zegt hij —
niet hebben geleid tot het overschrijden van de totale begroting. Het
heeft echter wel geleid tot een
verschuiving tussen begrotingsposten onderling en dus ook tot het
overschrijden van bepaalde artikelen
bij die begroting. Ik vond het heel
opvallend, dat de minister dit op die
manier vergoelijkt. Hij is destijds zelf
financieel woordvoerder geweest
voor één van de hier aanwezige
partijen. Ik kan mij niet voorstellen,
dat de minister dit in die periode zou
hebben gezegd. Het zijn toch dingen
die naar mijn oordeel niet kunnen.
Als de begroting op een gegeven
moment is vastgesteld en als er ter
zake van een paar artikelen een
aantal bedragen zijn g e n o e m d , dan
mogen die niet zo maar heen en
weer gaan schuiven, zonder dat het
parlement daar weet van heeft of
erbij betrokken is. Als wij de redenering van de minister in de memorie
van antwoord volgen, dan zouden wij
ook kunnen zeggen: laten wij maar
simpel een begroting maken met één
artikel, want dan zijn wij van het
gedonder af, om het maar heel
Hollands en heel huiselijk te zeggen.
Naar mijn oordeel kan dit nooit de
bedoeling zijn geweest. De wijzigingen van de beheerskosten zijn toch al
bekend in de loop van het desbetref fende jaar. Ik vind dan ook, dat het
parlement in de loop van dat jaar
moet worden geïnformeerd en dat
zo'n suppletoire begroting ook in de
loop van dat jaar zou moeten worden
geëffectueerd.
Mijn laatste punt betreft de
wijzigingen in de actuariële sfeer die
op grond van de wet achteraf
plaatsvinden. Ook dat punt is een cri
du coeur. De wet schrijft voor, dat
die wijzigingen achteraf moeten
plaatsvinden. Ik zeg dan w e d e r o m ,
dat die plaats zullen moeten vinden
terstond na het verschijnen van het
jaarverslag. Dan zijn alle gegevens
ten aanzien van de loonontwikkeling,
het personeel en dergelijke bekend.
Die kunnen dan terstond verwerkt
worden en dus niet jaren later. Het
kan ook niet zo zijn, dat de 18de
wetenschappelijke balans, die nieuwe
grondslagen bevat, met terugwerkende kracht wordt toegepast. De
minister stelt zelf in de stukken dat
dit niet kan. Toch is dat wel gebeurd.
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Nijhuis
Waarom
Waarom
Waarom
de 18de
verwerkt
1985?

is dat dan toch gebeurd?
is het niet anders gegaan?
is niet pas bij het jaar 1986
wetenschappelijke balans
in plaats van bij het jaar

De beide suppletoire begrotingsvoorstellen voor de verhoging van
VUT-reserves staan niet op zichzelf.
Voor de dienstjaren 1982, 1983 en
1986 werden soortgelijke voorstellen
ingediend. Die voor 1982 en 1983
zijn door de Kamer aanvaard. Die
voor 1986 is nog in het stadium van
de schriftelijke voorbereiding. Zien
wij deze vijf wetsvoorstellen in hun
samenhang, dan ontstaat het
volgende beeld.
Op de ABP-begroting voor 1982
werd 3 0 0 min. voor VUT-reservering
uitgetrokken. Bij suppletoire begroting werd dit bedrag met 2,2, mld.
verhoogd tot 2,5 mld. Op de
ABP-begroting voor 1983 werd bijna
500 min. voor VUT-reservering
uitgetrokken. Bij suppletoire begroting werd dit bedrag met ruim 1,3
mld. verhoogd tot bijna 1,8 mld. Op
de ABP-begroting voor 1984 werd
3,7 m l d . voor VUT-reservering
uitgetrokken. Nu wordt voorgesteld
door middel van een suppletoire
begroting, dit bedrag met bijna 1,1
mld. te verhogen tot 4,8 mld. Op de

ABP-begroting voor 1985 werd 3 0 0
min. voor VUT-reservering uitgetrokken. Nu wordt voorgesteld door
middel van een suppletoire begroting, dit bedrag met ruim 4,1 mld. te
verhogen t o t ruim 4 , 4 mld. Op de
ABP-begroting voor 1986 werd 500
min. voor VUT-reservering uitgetrokken. In wetsvoorstel 2 0 4 5 5 wordt
voorgesteld dit bedrag met ruim 1,9
mld. te verhogen tot ruim 2,4 mld.
Voor de periode 1982 tot en met
1986 betekent dit, dat oorspronkelijk
op de vijf ABP-begrotingen voor de
VUT-reservering 5,3 mld. werd
begroot, terwijl de realisatie 16 mld.
bedraagt. Suppletoire begrotingen
moeten begrotingsoverschrijdingen
voor een totaal van 10,7 mld., dat wil
zeggen van 2 0 0 % , corrigeren. Het
blijkt dat stelselmatig de lasten van
de VUT-reserveringen te laag zijn
geraamd, waardoor het inzicht in de
werkelijke VUT-lasten volgens de
afgesproken financieringsmethode
werd versluierd.
Begin 1987 bij de behandeling van
de suppletoire begrotingen van het
ABP voor 1982 en 1983 hebben wij
al gewezen op de grote overschrijdingen bij de VUT-financiering. Daarbij
is toen aangegeven dat wij voor het
laatst dergelijke suppletoire begrotingen zouden goedkeuren. Welke
conclusies verbindt de regering nu
precies aan deze jaarlijkse zeer hoge
overschrijdingen? Wanneer is een
overschrijding voor de regering
onaanvaardbaar geworden? Gelden
de afspraken, die binnen het kabinet
over budgetdiscipline zijn gemaakt
en waarover de Kamer bij brief van
19 januari jongstleden van de
ministervan Financiën is g e ï n f o r
meerd, hier niet voor? Of valt de
VUT-regeling als open-einderegeling
hier niet onder? Erkent de regering
dat het budgetrecht van de Kamer
voor deze periode op onaanvaardbare wijze is aangetast, doordat deze
grote overschrijdingen stelselmatig
pas na afloop van de desbetreffende
begrotingsjaren aan de Kamer ter
goedkeuring zijn voorgelegd? Vindt
de regering dit zelf nog wel aanvaardbaar? Wat is nog de zin van
begrotingsposten, die bij de realisatie
met 2 0 0 % — een gemiddelde voor
vijfjaar — overschreden blijken te
zijn?
In de brief van 10 maart 1987
schreef de minister van Binnenlandse
Zaken ad interim, de heer De Koning,
dat de VUT-voorziening ertoe strekt
de VUT-uitkeringen nog gedurende
enige jaren te kunnen betalen, indien
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De heer N y p e l s (D66): Het spijt mij,
mijnheer de Voorzitter, maar naar
mijn mening kan het zo niet langer!
De fractie van D66 heeft overwegende bezwaren tegen de beide
wetsvoorstellen om de begroting van
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor de jaren 1984 en 1985 te
wijzigen. Deze bezwaren richten zich
met name tegen de toevoeging van
1,1 mld. resp 4,1 mld. aan de
zogenaamde VUT-voorzieningen, aan
de VUT-reserves dus. De opvoering
van de bedragen op een suppletoire
begroting in deze orde van grootte,
vindt mijn fractie ook binnen de
bestaande reserveringsmethodieken
bij de VUT onverantwoord en
onaanvaardbaar. De toevoegingen
aan VUT-reserveringen zouden
voornamelijk nodig zijn in verband
met de groei van het VUT-uitkeringenbestand en de verjonging
daarvan. Er is sprake van een
verhoging van het deelnemingspercentage en van de gemiddelde
VUT-uitkering, een ontwikkeling
waartegen mijn fractie al eerder
heeft gewaarschuwd.

op enig moment tot een algehele
beëindiging van de mogelijkheid o m
met VUT te gaan zou worden
besloten. De toekomstige lasten, die
ook bij andere financieringswijzen
optreden, zijn naar voren gehaald,
aldus minister De Koning. Naar onze
mening mag dit op geen enkele wijze
ertoe leiden dat men de hoogte van
de begrotingsposten voor de
VUT-reservering als minder belangrijk beschouwt. Immers, de orde van
grootte van de in het geding zijnde
bedragen maakt een zeer zorgvuldige
vaststelling van de hoogte van deze
begrotingsposten noodzakelijk. Wat
voor de VUT-uitkeringen in de
toekomst wordt gereserveerd, kan nu
niet voor andere zaken, bij voorbeeld
op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel,
worden uitgegeven.
Het kabinet heeft eind vorig jaar
voor de VUT-reservering besloten
over te gaan van een financieringssysteem van tienjarige horizonering
naar een systeem van zevenjarige
horizonering. Deze systeemwijziging
zou ertoe leiden dat eenmalig een
bedrag van ƒ 3,8 mld. vrijvalt. Hoe
vallen beide suppletoire begrotingswetten overigens met dit besluit te
rijmen?
Ik heb twee amendementen
ingediend, beogende de verhogingen
van de posten voor de VUT-reservering voor de ABP-begrotingen voor
1984 en 1985 met een totaal van
f 5 , 2 mld. te voorkomen. Dit bedrag
kan dan op enigerlei wijze worden
gebruikt om de achterstanden in de
arbeidsvoorwaarden van het
overheidspersoneel te beperken.
Uitgangspunt daarbij is dat de
geraamde begrotingsposten van
f 3 , 7 mld., respectievelijk f 3 0 0 min.,
voor deze reservering voldoende
moeten zijn. Anders gezegd: de
regering moet binnen de oorspronkelijke begrotingen blijven. Dat kan
door hetzij te besluiten tot een
selectieve toepassing van de
VUT-regeling, hetzij te besluiten tot
invoering van een omslagstelsel of
een tweejarige horizonering. Voor de
invoering van een omslagstelsel of
een tweejarige horizonering pleit het
feit dat de VUT-regeling geen
pensioenregeling, maar een specifieke arbeidsmarktmaatregel is. leder
jaar kan worden beslist of over twee
jaar daarna, met behoud van
verkregen rechten, de regeling
geheel of gedeeltelijk zal worden
voortgezet. Reservering voor langer
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dan twee jaar valt dan op geen
enkele wijze te verdedigen.
De heer Nijhuis (VVD): Waarom
stelt de heer Nypels die twee jaar
voor?
De heer N y p e l s (D66): Dat houdt
verband met de opvatting van mijn
fractie, die in het verleden ook al
naar voren is gekomen. Indien
besloten zou worden, de VUT-regeling op een bepaald moment niet
geheel of geheel niet voort te zetten,
is het in onze ogen onverantwoord
op sociale gronden de beperking
direct in het volgende begrotingsjaar
te laten ingaan. Indien wordt
besloten tot een wijziging van de
regeling, hebben wij voorgesteld
deze pas in te voeren nadat een
periode van twee jaar is verstreken.
Dat betekent dus dat steeds voor een
periode van voortzetting na twee jaar
wordt beslist. De tweejarige horizonering is dus een uiterste. Mijn
voorkeur gaat uit naar een omslagstelsel, maar in zo'n systeem is een
tweejarige horizonering desnoods
goed te verdedigen.
De heer A l d e r s (PvdA): Gelet op de
toelichting van de heer Nypels op zijn
amendementen, vraag ik mij af, of dit
de juiste methode is. Bij de invoering
van de VUT-wet is gesproken over de
financieringsmethode — hierover ligt
nog altijd een nota van Binnenlandse
Zaken — terzake waarvan vorig jaar
maatregelen zijn genomen. Nu zou bij
amendement het geld geschrapt
worden, zonder dat de principes die
over de financiering vastgelegd zijn,
worden aangetast. Was het dan niet
veel beter geweest, wanneer de heer
Nypels had gekozen voor een
benadering waarin de nota over de
financiering van de VUT tegelijk werd
behandeld met de bespreking van
deze wetsontwerpen? Op die manier
had de financiering ten principale
besproken kunnen worden. Hoe
kunnen die amendementen in
vredesnaam functioneren, als
verplichtingen die wij hebben
besproken, blijven bestaan?
De heer N y p e l s (D66): Deze
redenering sluit als een bus. Er zit
alleen één groot lek in, waardoor de
bus weer opengaat. De discussies
over het systeem van financiering
hadden namelijk al veel eerder plaats
moeten vinden. De regering heeft
ook steeds stukken gestuurd, waarin
duidelijk werd gemaakt waarom een
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discussie hierover op een later
moment op haar plaats zou zijn. Maar
ondertussen gaan de begrotingen
wel steeds voort. Wij moeten dus nu
besluiten, anders hadden wij deze
suppletoire begrotingen nu niet
moeten behandelen. Nu wij geplaatst
worden voor de keuze, of wij deze
suppletoire begrotingen goedkeuren
of niet, moeten wij een besluit
nemen. Ik laat het overigens aan de
Kamer over, of men de discussie
over het financieringssysteem ten
principale op dit moment wil voeren.
Mijnheer de Voorzitter! Ter zake
van de eventuele invoering van een
selectieve VUT-regeling, of de gehele
of gedeeltelijke vervanging van deze
regeling, ben ik er benieuwd naar
hoe het staat met de uitvoering van
de door de Kamer tijdens de
algemene politieke beschouwingen in
oktober 1986 aangenomen motieVan Mierio, waarin de regering wordt
verzocht alternatieven op dit terrein
uit te werken.

D
Minister V a n Dijk: Voorzitter! De
heer Nijhuis zegt terecht, dat een
deel van de kritiek die hij heeft — in
het bijzonder de kritiek op de
snelheid waarmee suppletoire
begrotingen worden ingediend, maar
ook op de materie zelf — meer
algemeen van strekking is en dat
deze niet alleen betrekking heeft op

Minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken

het ABP. Ik heb met grote sympathie
geluisterd naar wat hij hierover heeft
gezegd. Het valt ook mij op, ook bij
het doorlezen van wat vcor mij
historische dossiers zijn — want
zover gaan zij terug — dat het zo
lang duurt, voordat dit soort zaken
wordt afgehandeld. De relatie
ABP/minister/Kamer is onder de
nieuwe opzet een andere dan
voorheen. Toch zeg ik de heer Nijhuis
toe, in algemene zin, maar ook ter
zake van wijzigingen in de begroting
van het ABP, nog eens op deze zaak
te letten en vooral na te gaan, waar
de knelpunten zitten.
Voorzitter! Ik ben het in grote lijnen
met zijn kritiek op de trage afwikkeling eens. Ik merk daarbij wel op, dat
Binnenlandse Zaken in hoge mate
afhankelijk is van gegevens die
worden aangereikt. De zaken liggen
dus wat minder rechtlijnig dan bij
begrotingen van departementen of
diensten die wat eenvoudiger van
samenstelling zijn dan het ABP. Zijn
kritiek op de begroting voor 1984
richt zich op twee zaken. Ik denk dat
hij grotendeels gelijk zou hebben, als
hij zei: het gaat niet aan om zo lang
nadat de begroting is samengesteld
nog dergelijke wijzigingen in
ontvangsten en uitgaven aan te
brengen. In het bijzonder gaat het
dan natuurlijk om de uitgaven. In lijn
met wat is opgemerkt in de memorie
van antwoord, moet ik hem er dan op
wijzen dat je bij de beoordeling
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hiervan duidelijk onderscheid moet
maken tussen de normale beheersuitgaven - personele en materiële
uitgaven — en actuariële zaken. In dit
opzicht verschilt de ABP-begroting
met die van andere diensten. Er zit
een groot aantal voorzieningen in
waarvan de hoogte pas met aanmerkelijke vertraging kan worden
vastgesteld. Op het moment van
vaststelling van de begroting hebben
wij dat niet in de hand. Op grond van
gegevens die bekend worden nadat
de begroting is vastgesteld, zullen
aanpassingen moeten worden
aangebracht. Die komen voort uit
factoren die bij de opstelling van de
begroting totaal niet waren te
voorzien en die ook niet volstrekt
beheersbaar zijn. In detail zal ik er nu
niet op ingaan, want dat hebben wij
bij de schriftelijke behandeling al
gedaan.
W a t de normale beheersuitgaven
betreft, is ongetwijfeld een groot
aantal plussen en minnen te rapporteren, maar grosso modo zijn toch
geen grote wijzigingen aangebracht.
Het patroon is op dit punt vergelijkbaar met dat van andere departementen. Aan het eind van het jaar
moet je vaststellen dat in het
algemeen de begroting is gehandhaafd, zij het dat daarbij een aantal
over- en onderschrijdingen zijn te
melden die nog door de Kamer
moeten worden goedgekeurd.
Opgemerkt w e r d , dat in dat geval de
begroting beter in één groot artikel
zou kunnen worden samengevoegd.
Ik denk dat het denken ook in die
richting gaat. Uitgaven zullen dan in
grote groepen bijeen worden
gebracht. Het beleid en de hele
uitgavenontwikkeling zouden enorm
worden belemmerd als voor iedere
kleine verandering in een post een
suppletoire begroting moest worden
ingediend.
De heer A l d e r s (PvdA): Geldt dat
alleen voor het ABP?
Minister V a n Dijk: Neen, ik spreek
nu in het algemeen over de begrotingstechniek. In de commissie voor
de Rijksuitgaven is dit zeer uitvoerig
aan de orde geweest.
Mijnheer de Voorzitter! Ik bestrijd
dat in de begroting voor 1985 met
terugwerkende kracht aanpassingen
zijn aangebracht. In dat opzicht kan
ik alleen maar herhalen wat ook al
stond in de nota naar aanleiding van
het eindverslag, namelijk dat de
jaarrekening niet met terugwerkende
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kracht is aangepast aan actuariële
berekenings- en waarderingsgrondslagen. De waarderingsgrondslagen
waren ten tijde van de samenstelling
van de jaarrekening 1985 reeds door
de balanscommissie vastgesteld.
Derhalve is, vooruitlopend op het
verschijnen van de 18de wetenschappelijke balans, waarvan de
publikatie rond de verschijningsdat u m van het jaarverslag over 1985
werd verwacht, in de jaarrekening
1985 gebruik gemaakt van de
actuariële berekenings- of waarderingsgrondslagen van deze balans.
De heer Nypels heeft — en dat is
op zichzelf juist — een heel overzicht
gegeven van de begrotingswijzigingen die zijn terug te voeren tot de
VUT-reserveringen in de periode
1 9 8 2 - 1 9 8 6 . Hij constateert dat
daarin grote verschillen zijn opgetreden. Naar aanleiding daarvan vraagt
hij of ik dit in overeenstemming met
de begrotingsdiscipline vind, of dat
wij hierbij te maken hebben met
open-einderegelingen. In de
schriftelijke voorbereiding vroeg de
geachte afgevaardigde hier ook al
naar en in mijn brief van 10 maart
1987 is zeer uitvoerig uiteengezet
waardoor deze onzekerheid in de
cijfers zit en deze aanpassingen
achteraf moesten worden aangebracht. Hij zal hebben moeten
constateren dat de oorzaak daarvan
niet alleen de omstandigheid is dat
aantallen deelnemers aan de VUT in
het algemeen moeilijk correct te
schatten zijn — ze zijn ook een aantal
jaren onderschat — maar ook het feit
dat er zich wijzigingen met een
beleidsmatig karakter hebben
voorgedaan waarvan de Tweede
Kamer op de hoogte was, waarbij zij
partij was. Er is sinds het begin van
de VUT in 1979 met instemming van
de Kamer voortdurend wijziging
gebracht in het bereik van de VUT —
het aantal leeftijdscategorieën is
uitgebreid — en in de financieringssystematiek. Dat er in de afgelopen
jaren voortdurend aanpassingen in
opwaartse richting in de voorzieningen voor de VUT hebben moeten
plaatsvinden, is dus zowel aan een
aantal beleidsmatige zaken toe te
schrijven — met name aan de
financieringssystematiek — als aan
de omstandigheid dat er nog
betrekkelijk weinig ervaring was met
een dergelijke regeling, waardoor
aanvankelijk nog niet zeer correct kon
worden geschat, hoeveel mensen er
van die regeling gebruik zouden
maken. Zodra die gegevens wel met

enige zekerheid kunnen worden
vastgesteld, moeten de voorzieningen worden aangepast. Een voorziening schrappen verandert natuurlijk
op zichzelf niets aan de situatie die er
op een gegeven ogenblik voor het
ABP ontstaat, aangezien er besluiten
zijn genomen over wie van de
VUT-regeling gebruik kan maken en
over de financieringswijze. Terecht is
bij interruptie opgemerkt dat je, als je
hierin verandering wilt brengen, het
hele systeem ter discussie dient te
stellen.

Minister V a n Dijk: Ja, maar dat
heeft kennelijk niet tot het door u
gewenste resultaat geleid.
Voorzitter! Ik zou er nog eens op
willen wijzen dat de noodzaak van het
substantieel verhogen van het niveau
van deze voorziening omdat er meer
mensen gebruik van maakten dan
verwacht was, op zichzelf natuurlijk
niet alleen als een negatief signaal
dient te worden opgevat, maar als
een signaal dat de VUT-regeling als
een instrument om mensen die graag
zouden vertrekken om anderen de
kans te geven, " i n te s t r o m e n " in het
ambtelijk apparaat, succesvol is
geweest. En dan kunnen wij er lang
over discussiëren of het per arbeidsplaats misschien een te duur
instrument is. Daarbij moet dan
echter niet alleen naar de directe
kosten gekeken worden, want er is
ook een invloed op de vernieuwing
van een apparaat, op de " i n s t r o o m "
van nieuwe mensen en het vertrek
van oudere werknemers. Met andere
woorden, er moet meer beoordeeld
worden dan alleen de kosten die
direct uit de toepassing van de
VUT-regeling voortvloeien.
Voorzitter! Ik denk dat wij vanwege
de urgentie van het werkgelegenheidsvraagstuk en omdat andere,
even effectieve instrumenten op dit
ogenblik nog niet klaar zijn — er
wordt wel over gedacht, er wordt op
gestudeerd, maar erg makkelijk is het
niet; zodra wij in staat zijn, voorstellen aan de Kamer voor te leggen,
zullen wij dat doen — de VUT niet
moeten afschaffen of er een zo korte
termijn voor moeten bepalen — een
termijn van twee jaar is veel en veel
te kort — dat wij straks de regeling
toch zouden moeten afschaffen. Wij
vonden met het oog op de voor de
jaren negentig verwachte ontwikkelingen een horizon van tien jaar wat
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V a n Dijk
ver en daarom hebben wij een
termijn van zeven jaar genomen. Dat
is een stap die wij kunnen verantwoorden. Zonder een principiële
discussie over de handhaving van het
systeem van vrijwillig vervroegd
uittreden en over de financieringssystematiek, moet ik met klem
ontraden, daarover nu in het kader
van de suppletoire begrotingen voor
1984 en 1985 — deze veranderen
eigenlijk niets aan de onderliggende
besluitvorming — reeds besluiten te
nemen, hetzij door het schrappen van
posten, hetzij in een voorstel o m de
horizon zo drastisch naar voren te
halen als nu het geval is. Ik zou dat
bijzonder betreuren, want het zou
ons de ruimte en de vrijheid ontnemen om nog eens ten principale over
de VUT te spreken. Die discussie zou
inderdaad het beste kunnen plaatsvinden op grond van het aanhangige
wetsontwerp over de financiering van
de VUT, want daarbij komen de
zaken in meer systematisch verband
aan de orde.
Voorzitter! Het is bekend dat de
regering de motie-Van Mierlo uit
1986 heeft aanvaard. Wij zijn bezig,
een aantal alternatieven op dit terrein
uit te werken. Ik zeg de Kamer toe, te
zullen trachten, dit proces te
bespoedigen.

De heer IMijhuis (VVD): Voorzitter! Ik
dank de minister, vooral omdat hij
aangaf dat hij op enkele punten
zorgen heeft.
Allereerst maak ik van de gelegenheid gebruik o m op te merken dat wij
dit jaar nog steeds de begroting van
het ABP niet hebben behandeld. Wij
leven nu medio 1988, maar de
begroting voor dit jaar is nog steeds
niet vastgesteld door de Kamer. Wij
hebben indertijd een begroting
gekregen die door de minister zelve
als een soort voorlopige begroting
w e r d aangemerkt. Toen hebben wij
gezegd: stuur maar gelijk de goede
begroting. Die is echter nog steeds
niet behandeld. Wij maken ons
buitengewoon veel zorgen over dit
punt.
De minister zei dat je bij de
begrotingswijzigingen een onderscheid moet maken tussen enerzijds
de wijziging in de beheerskosten en
anderzijds de wijziging in de sfeer
van de voorzieningen. Om die reden
heb ik heel bewust dit onderscheid
gemaakt in mijn bijdrage in eerste
termijn. De minister zei dat de

aanpassingen in de voorzieningensfeer pas veel later kunnen, omdat die
gegevens dan pas bekend zijn. Ik
houd dan echter mijn mening
staande dat die gegevens al bekend
en verwerkt zijn in het jaarverslag van
het ABP, dat meestal binnen enkele
maanden na o m m e k o m s t van het
jaar verschijnt. Dan dient tegelijkertijd verwerking in de suppletoire
begroting plaats te vinden. Ik houd
dit standpunt dus staande.
Het tweede punt gaat over
verschuivingen binnen artikelen of
van het ene artikel naar het andere.
Een beetje tot mijn schrik moest ik
constateren dat de minister zei dat
wij zullen toegroeien naar een
begroting met één artikel. Tijdens het
feitenonderzoek heb ik goed naar dit
soort zaken geluisterd. Ik heb er zelf
ook het een en ander over opgemerkt. Ook de commissie voor de
Rijksuitgaven heeft erover gesproken. Ik denk dat wij die kant niet op
moeten, zeker niet voor het ABP.
De vierde opmerking van de
minister betrof de terugwerkende
kracht met betrekking tot de
wetenschappelijke balansverwerking.
Eigenlijk zegt de minister met zoveel
woorden: er is geen terugwerkende
kracht geweest, er is vooruitgelopen
op het verschijnen van de wetenschappelijke balans. W e l n u , het is
van tweeën een: het is toch met
terugwerkende kracht gebeurd of de
wetenschappelijke balans is gewoon
te laat verschenen. Dit laten wij nu
maar in het midden. Ik vind het in
ieder geval nog steeds een punt dat
grote onduidelijkheid met zich
brengt. De intentie van mijn inbreng
— daar gaat het per slot van
rekening om — was, duidelijk te
krijgen hoe wij in het vervolg met
deze zaak moeten omgaan. Ik heb
van de minister begrepen dat ook hij
zegt dat het anders en beter zou
moeten. Ik was heel gelukkig met die
opmerking. Ik zou eigenlijk de
toezegging van de minister willen
hebben dat binnen de sfeer van het
ABP en de overheid — dus ook in de
nieuwe situatie na 1 januari - met
de suppletoire begrotingen wordt
omgesprongen op de wijze die in de
commissie voor de Rijksuitgaven is
afgesproken met de minister van
Financiën. Met andere woorden, er
moet veel sneller worden gewerkt.
Als zich wijzigingen voordoen in de
uitgaven, dan moeten die in de
nieuwe situatie zo snel mogelijk
bekend zijn bij de minister. Zij moeten
dus niet achteraf bekend worden.

De heer N y p e l s (D66): Mijnheer de
Voorzitter! De ministervan Binnenlandse Zaken heeft zeker een heel
waar woord uitgesproken en een
belangrijke gedachte op tafel gelegd,
namelijk dat wij de VUT-regelingen
niet alleen op hun financiële consequenties moeten beoordelen. Daar
ben ik het volstrekt mee eens. De
VUT heeft een belangrijke sociale
betekenis voor degenen die daar
gebruik van maken en heeft verder
ook grote betekenis voor het
overheidsapparaat. De VUT kan als
middel — als het goed wordt
gebruikt — zeer nuttig zijn. De
discussie gaat dan ook, wat mij
betreft, over de financiële consequenties die daaraan verbonden zijn.
Laten wij dat heel duidelijk maken.
Ook moeten wij niet denken dat wij
van het probleem van de financiële
consequenties in de begrotingen af
zijn, als straks een ander begrotingssysteem wordt gehanteerd voor het
ABP in het kader van de structuurwijziging, want dan verschuift het
probleem alleen maar naar andere
mensen, die met hetzelfde probleem
blijven zitten.
Ook heeft de minister terecht
gezegd dat er altijd onvoorziene
omstandigheden zijn, waardoor er
altijd suppletoire begrotingen nodig
zullen zijn. Ik denk dat dit juist is,
maar daar zijn wij er niet mee. In de
eerste plaats moet men van tevoren
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Ten slotte nog een opmerking over
het verhaal van collega Nypels. Hij
begon met de stelling: zo kan het niet
langer. Ik dacht dat hij dit ook
bedoelde ten aanzien van een punt
dat ik zelf heb aangeroerd. Het betrof
echter alleen de VUT. Ik ben het
geheel met collega Alders eens dat
wij over deze zaak nog zullen praten
aan de hand van een afzonderlijke
nota. Ik zal het amendement van de
heer Nypels om die reden niet
kunnen steunen. Want als je praat
over de financiering van de VUT, dan
moet je niet alleen praten over
kapitaaldekking versus omslagstelsel,
maar bij voorbeeld ook over het
rentedekkingsstelsel. Dat is ook een
van de mogelijkheden, waarvan ik
misschien wel een groot voorstander
ben. Dat moet dan nog een keertje
blijken in de discussie Vooruitlopend
op de discussie en zelfs in strijd met
de motie van de heer Van Mierlo
moet je niet nu al amendementen
indienen.

D
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al rekening houden met de mogelijkheid van onvoorziene omstandigheden. Dat moet men in de begrotingen
incalculeren. Het is nu zo dat bij de
VUT-posten er steeds, stelselmatig,
een zeer aanzienlijke overschrijding
heeft plaatsgevonden van gemiddeld
2 0 0 % over vijf jaar. Als je dit gaat
vergelijken met de voorzieningen
voor de pensioenen, zie je dat het
ene jaar er een overschrijding is en
het andere jaar een tekort. Maar het
gaat er niet alleen om of er een
overschrijding of een tekort is, ook
het aspect van de omvang daarvan is
zeer wezenlijk. Als je dat gaat
relateren, kunnen wij vaststellen dat
met de overschrijdingen van de
VUT-reserveringsposten aanzienlijke
percentages — tientallen, zo het
geen honderdtallen zijn - gemoeid
zijn. Als je dat bekijkt bij de voorziening voor de pensioenen, kan worden
vastgesteld dat daar de afwijkingen
een veel bescheidener omvang
uitmaken, als men het ziet als
percentage van de voorzieningen. De
VUT-voorziening beloopt als een
totaal zo tussen de 5 a 10 m l d . ; in
die orde van grootte zitten wij. Dit
terwijl het bij de pensioenen gaat om
voorzieningen van meer dan 100
mld., zo ongeveer 110 mld. Dus ook
als je het daaraan relateert, kun je
zien dat bij de VUT in verhouding
steeds een veel grotere overschrijding van de begroting plaatsvindt en
het is steeds aan de verkeerde kant.
Men heeft het te laag geraamd,
terwijl bij de pensioenen ook het
omgekeerde voorkomt. Ook bij deze
begroting is dat het geval.

De heer N y p e l s (D66): Dat begrijp ik
wel. Maar men moet er van tevoren
rekening mee houden bij de begrotingen, ook bij de ramingen, dat daar
onzekere factoren in zitten. Ik wijs er
nogmaals op dat zij stelselmatig te
laag geraamd zijn — dat kunt u niet
ontkennen — en dan kom je tot dit
soort zaken, dat over vijf jaar een
overschrijding van 2 0 0 % plaatsvindt.

De oorzaken zijn verschillend. De
Kamer vormt een oorzaak; ik heb
daaraan voor een groot deel
meegewerkt. Dat is juist. Maar een
groot gedeelte was juist onzeker;
men heeft de deelnemerspercentages dus te laag geraamd. De
financieringsmethode is gewijzigd,
maar dat is niet alleen ten nadele van
deze zaak gegaan. De systeemwijziging bij de financiering is ten dele
juist mede in het leven geroepen om
tot een voordelige verhouding te
komen, om er zelfs geld aan over te
houden en dat is ook gebeurd. Ik zou
bijna zeggen dat als de financieringswijze niet was gewijzigd, de overschrijdingen misschien nog veel
groter zouden zijn geweest.
Een belangrijk punt is het volgende. Ik heb geen antwoord gekregen
op mijn vraag betreffende de relatie
met het feit dat de regering heeft
besloten van tienjarige horizonnering
naar zevenjarige horizonnering over
te gaan. Volgens de bronnen van de
regering levert dit 3,8 mld. eenmalig
op. Ik heb gevraagd hoe dit nu zit,
namelijk dat wij eerst de reservering
kennelijk gaan verhoging o m deze
vervolgens weer te verlagen. Dat is
namelijk de consequentie daarvan.
De minister zegt overigens, enigszins
tot mijn verbazing, dat een horizon
van twee jaar in ieder geval te kort is,
omdat het met name ook op sociale
gronden onverantwoord zou zijn.
Maar als je over een langere periode
blijft werken en de VUT-regeling voor
een langere periode ongewijzigd wilt
vastleggen, dan vraag ik mij af wat
dan nog het instrument kan zijn in het
kader van de arbeidsmarktpolitiek.
Arbeidsmarktpolitiek betekent toch
niet dat wij nu een besluit nemen en
dat pas over zeven jaar laten ingaan?
Een flexibel inspelen op het arbeidsmarktbeleid is op deze wijze op geen
enkele manier meer mogelijk. Het lijkt
mij, dat daarom de conclusie
volstrekt overeind moet blijven, dat
de regering eerst maar moet blijven
binnen de begrotingsbedragen die zij
in de oorspronkelijke begroting op dit
punt heeft opgenomen. Dat kan
gerealiseerd worden door te
besluiten tot een wijziging van de
VUT-regeling. Als besloten wordt om
de VUT-regeling vast ten dele te
wijzigen, kan de reservering nu reeds
verlaagd worden. Als men dat niet
wil, kan men overgaan tot een
beperking in de horizonering. Dan
bestaat er ook minder behoefte om
nu te reserveren. Als de regering ook
dat niet wil, kan zij zelfs zeggen: wij

De heer Nijhuis (VVD): Ik spreek dat
tegen. Ik vind dat het jaarverslag
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De heer A l d e r s (PvdA): Maar acht u
het deelnemingspercentage bij het
onderdeel pensioenen niet meer
voorspelbaar dan bij de VUT?
De heer N y p e l s (D66): Ja, maar
daar moet men van tevoren rekening
mee houden. Dat is nu juist een punt.
De heer A l d e r s (PvdA): Het ene is bij
65 jaar en het andere is vrijwillig.
Daar zit al een groot verschil.

wachten de discussies af. Daaraan
geven ook de heer Alders en de heer
Nijhuis de voorkeur. Dan wachten wij
echter wat deze post betreft ook met
deze suppletoire begroting totdat de
principiële discussie heeft plaatsgevonden. Ik houd dus vast aan mijn
conclusie.
Uiteraard spreek ik er mijn
waardering voor uit, dat de minister
heeft gezegd dat hij zal trachten de
motie-Van Mierlo ter zake te
bespoedigen. Met deze financiële
perikelen, waarbij het om miljarden
gaat, blijkt dat uiterst urgent te zijn.

D
Minister V a n Dijk: Er bestaan naar
mijn mening weinig of geen verschillen van mening tussen de heer
Nijhuis en mijzelf. Ik heb in mijn
antwoord in eerste termijn getracht
de zaak in twee delen uiteen te
zetten. Aan de ene kant heb ik
gewezen op de snelheid waarmee
zaken hun beslag moeten krijgen.
Aan de andere kant heb ik de
aandacht gevestigd op inhoudelijke
verschillen, die er in een ABP-begroting met zijn actuariële voorzieningen
zitten. Die komt men op een normale
begroting van uitgaven en inkomsten
niet tegen. In het geval van een
ABP-begroting zal men altijd te
maken hebben met een andersoortige begroting dan een gewone
begroting van lopende uitgaven voor
personeel en materieel van bij
voorbeeld departementen en
diensten. Dat heeft natuurlijk ook
enige invloed op de snelheid
waarmee zaken gebeuren. Men zal
op een gegeven ogenblik over de
juiste cijfers moeten beschikken om
achteraf vast te stellen of voorzieningen die voor een bepaald jaar zijn
getroffen correct zijn, gegeven een
reeks van factoren die pas achteraf
bekend worden. Als ik de heer
Nijhuis goed heb begrepen, zegt hij:
dat kan allemaal veel sneller, want
het jaarverslag komt toch in de
eerste helft van het daaropvolgende
jaar uit. Mag ik erop wijzen, dat een
jaarverslag van het ABP nog geen
jaarrekening is en ook niet als
zodanig gebruikt kan worden. In het
jaarverslag zit bij voorbeeld ook geen
accountantsrapportage. Dat betekent
dat de datum van het verschijnen van
het jaarverslag in dat opzicht niet zo
beslissend is dan hij wellicht denkt.
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V a n Dijk
zoals wij dat kennen bij het ABP in
feite ook een jaarrekening is van het
bedrijf ABP.

heid te bevorderen en de instroom
van nieuwe mensen in het ambtelijk
apparaat een kans te geven. Het is
natuurlijk juist dat een verhoging van
het percentage aan de ene kant leidt
tot de noodzaak om grotere voorzieningen bij het ABP te treffen o m
ervoor te zorgen dat je er voor de
periode van 10 jaar redelijk zeker van
bent dat de financiering op grond van
de dan bestaande systematiek en de
dan bestaande inschatting beter is.
Aan de andere kant moet je echter
constateren dat met het werkgelegenheidsbeleid in dat opzicht een
hoger percentage van slagen is
bereikt dan misschien voorheen was
voorzien. Het heeft dus zijn positieve
en zijn negatieve kanten. Dat geldt
ook voor de kwaliteit van het
functioneren van de overheid.
M e t de kleur die de heer Nypels
heeft gegeven aan deze constateringen stelt hij in feite de VUT als
zodanig ter discussie. Dan zeg ik:
laten wij die discussie voeren buiten
het kader van de begrotingsvaststelling voor de jaren 1984 en 1985.
Natuurlijk kunnen die begrotingen
worden aangehouden. Ik wil het de
Kamer echter niet aanraden, omdat
het in de positie van het ABP voor de
jaren 1984 en 1985 helemaal niets
verandert. Op grond van de bekende
cijfers over de jaren 1984 en 1985
zijn deze aanpassingen van de
voorzieningen correct. Als later
wijzigingen worden aangebracht — in
de richting die de heer Nypels heeft
aangewezen of in een andere richting
— dan moeten op grond van
begrotingen en rekeningen die later
worden vastgesteld die wijzigingen
doorwerken. Dan krijg je inderdaad
plussen en minnen. Dat vloeit echter
niet voort uit een onordelijke
systematiek, maar uit het feit dat je
bezig bent met voortdurend veranderend beleid.

Minister V a n D i j k : U kijkt mij ernstig
en waarschuwend aan, mijnheer
Nypels. Ik heb echter al gezegd dat
geen uitsluitend negatief oordeel uit
de groei van het percentage valt af te
leiden. Het is een instrument dat wij
hebben ingezet om de werkgelegen-

Minister V a n Dijk: Stel dat wij nu
zeggen dat op grond van de begrotingen 1984 en 1985 een aantal
miljarden bij het ABP kunnen w o r d e n
weggehaald. Wij voeren later de
discussie en moeten dan tot de
conclusie komen dat het beter is o m
de VUT voorlopig nog een aantal

jaren te laten voortbestaan. Dan
moeten in de latere begrotingen
aanpassingen plaatsvinden! Ik stel
voor om de zaak in een ordelijke en
chronologische volgorde te houden
en de begrotingen 1984 en 1985
vast te stellen op basis van de
inschatting, de waardering en de
noodzakelijke voorzieningen op dat
moment. Ik zal vervolgens zeker in de
komende maanden met de Kamer
een discussie moeten aangaan over
de vraag of de VUT niet ten principale ter discussie moet worden gesteld,
waar als instrument van de werkgelegenheidsbevordering met de hele
financieringssystematiek. Op basis
daarvan kunnen met betrekking tot
jongere rekeningen en begrotingen
van de Kamer de cijfers worden
vastgesteld.
Men is misschien niet overtuigd
door mijn argumentatie. Het verloop
van de voorzieningen voor gewone
pensioenen is uiteraard veel regelmatiger en veel beter voorspelbaar.
Echter, is dat niet sowieso te
verklaren uit het feit dat wij met
betrekking tot de gewone pensioenvoorzieningen te maken hebben met
een voorziening die redelijk stabiel is?
Er valt een goede inschatting te
maken van de leeftijdsopbouw, het
verloop etc. Dergelijke cijfers zijn
redelijk goed voorspelbaar. De VUT is
echter een nieuw instrument.
Daarmee z'jn in korte tijd, jaar na jaar
na jaar, voortdurend veranderingen
opgetreden. Het zit in de aard van
het beest ingebakken dat wij op dit
punt voortdurend die veranderingen
hebben gekend. Ik heb een poging
gewaagd in de brief van 10 maart
1987 — ik moet eigenlijk zeggen
minister De Koning, die mij in die tijd
waarnam — o m u inzicht te geven in
de factoren die daarvoor bepalend
waren. Ik denk dat die brief het
antwoord geeft op de vraag hoe dat
nu zo komt. Nogmaals, wij hadden te
maken met een nieuwe regeling
waaraan voortdurend gedokterd is,
ook met kennis van de Kamer.
Wat gaat er nu gebeuren als u die
termijn, die horizon terugbrengt tot
twee jaar? Onze manoevreerruimte
wordt ontzettend kort en ontzettend
klein. Als op een gegeven ogenblik
voorzieningen worden afgebouwd tot
een tweejaarshorizon en je binnen
die twee jaar niet tijdig genoeg
wijzigingen aanbrengt in de hele
VUT-regeling — voor een dergelijke
fundamentele besluitvorming is twee
jaar betrekkelijk kort — dan zit je op
zeer korte termijn voor de heel

Tweede Kamer

ABP

23 juni 1988
TK93

Minister V a n Dijk: Dan verschillen
wij op dat punt van mening. Wij
wachten dikwijls nog op andere
gegevens dan die welke aan het
jaarverslag zijn te ontlenen.
Wat het betrachten van de nodige
voortvarendheid en snelheid betreft,
sta ik grotendeels aan zijn kant. Hij
zei: " o p de wijze van de commissie
voor de Rijksuitgaven". Ik begrijp wat
hij daarmee bedoelt. Wij zullen
trachten ook in de toekomst deze
zaak efficiënt en met de nodige
voortvarendheid af te werken.
Voorzitter! De heer Nypels is weer
teruggekomen op die 2 0 0 % stijging
in voorzieningen. Dat klinkt natuurlijk
op zichzelf ongelooflijk dramatisch.
Wie zou niet in verontwaardiging
ontbranden, als hij moet vaststellen
dat iets in een paar jaar tijd zo enorm
is toegenomen? Mag ik hem echter
de vraag stellen, of dat cijfer nu wel
zoveel zin heeft. Ik vraag mij af of het
allemaal zo verwonderlijk is. Met de
gecreëerde regeling is een aantal
jaren geëxperimenteerd. In overeenstemming met de Kamer zijn daarin
in de loop der jaren voortdurend
wijzigingen aangebracht. Dat is jaar
na jaar gebeurd. Eerst gold de
regeling voor 63- en 64-jarigen, toen
voor 62-jarigen en daarna voor
61 -jarigen. Er zijn veranderingen
aangebracht in de financieringsmethodiek. Het is een wat gemengd
stelsel van kapitaaldekking, maar dan
met een zekere horizon. Het Rijk
levert jaarlijks bijdragen die in de
afgelopen jaren niét zijn gewijzigd.
Wat de kasuitgaven van het Rijk
betreft, is er dus geen onderscheid.
Bij het begin was uitzonderlijk
moeilijk vast te stellen hoe groot het
percentage zou zijn van het aantal
mensen dat daarvan gebruik zou
maken.
De heer N y p e l s (D66): Al bij de start
van deze regeling is ervoor gewaarschuwd dat het percentage juist
stelselmatig te laag was vastgesteld.
De raming was te laag. Daar is voor
gewaarschuwd.

De heer N y p e l s (D66): Met deze
t w e e suppletoire begrotingen is een
ruimtebeslag van 5 mld. gemoeid.
Dat legt u nu vast. Dan zeg ik: wacht
totdat u de principiële discussie over
het financieringssysteem heeft
gehad.
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V a n Dijk
moeilijke afweging om op grote
schaal middelen bij te plussen bij het
ABP voor het derde, vierde en vijfde
jaar. Dan kom je voor hoge kosten te
staan.
De heer N y p e l s (D66): Daar geloof
ik niks van. Dat moet een verschil van
inzicht zijn over de methodiek.
M i n i s t e r V a n D i j k : Die discussie
zullen wij graag voeren. Ik moet
daarom aanneming van de amendementen van de heer Nypels, die
strekken tot een verlaging van de
voorziening, met de meeste klem
ontraden.
De algemene beraadslaging w o r d t
gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
• h e t verslag v a n e e n m o n d e ling o v e r l e g m e t de m i n i s t e r v a n
Binnenlandse Z a k e n over
werkgelegenheid voor minderh e d e n ( 2 0 5 9 7 , nr. 1).
De beraadslaging w o r d t geopend.

D
De heer Buurmeijer (PvdA):
Voorzitter! Bij het vorige debat begon
een van de woordvoerders met: het
spijt me, maar naar mijn mening kan
het zo niet langer. Ik heb de indruk
dat dit vooral op dit onderwerp van
toepassing is. Wij hebben een- en
andermaal met de regering gesproken over de aanpak van het minderhedenbeleid. Steeds worden
kamerbreed signalen van vele zijden
overgebracht dat de positie van
etnische groepen aan het verslechteren in plaats van aan het verbeteren
is. Ik zeg met nadruk dat daar wat
ons betreft nooit uit kan worden
verstaan dat hetgeen op deelterreinen gebeurt als zodanig niet positief
kan worden gewaardeerd. Ik vind dat
de minister dat misverstand te veel
heeft gecreëerd. Er moet echter
meer gebeuren.
De regering erkent dat in feite ook,
gelet op het verslag van het mondeling overleg, maar de minister
weigert de volgende stap te zetten
om tot intensivering van beleid te
komen, terwijl uitgesproken van de
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zijde van het lokaal bestuur een
memorandum w o r d t ingediend
waarin duidelijk wordt gemaakt hoe
mede op basis van samenwerking
initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Ik vind dat dit signaal hier moet
worden verstaan en dat ook de
minister het moet verstaan. Vandaar
dat ik nu een motie wil indienen.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat etnische minderheden zich in een uitermate zorgelijke positie bevinden;
constaterende, dat van de zijde van
het lokaal bestuur in een memorandum w o r d t aangegeven hoe het
minderhedenbeleid nieuwe impulsen
kan krijgen;
spreekt uit, dat een gezamenlijke
inspanning van het Rijk en de lokale
overheden dringend geboden is om
het minderhedenbeleid te intensiveren;
verzoekt de regering, nog voor
Prinsjesdag een hierop gericht
uitvoeringsplan aan de Kamer voor te
leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door de leden Buurmeijer en Dijkstal. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 2 (20597).

D

blij mee. De heer Buurmeijer vraagt
in feite o m een nieuw plan naar
aanleiding van het memorandum. Op
dit ogenblik hebben wij niet zo'n
sterke behoefte aan weer een nieuw
papieren plan. Wij zitten nog steeds
met spijt te wachten op het plan dat
door het kabinet aan ons zal worden
aangeboden naar aanleiding van het
SER-advies. Wij zouden heel graag
zien dat het kabinet zou komen met
een samenhangend beleid. De
problemen rondom werkloosheid en
werkgelegenheid moeten in één plan
worden aangeboden. Wij hopen dat
de minister gelijktijdig met het
kabinetsstandpunt rondom de
werkgelegenheid naar aanleiding van
het SER-advies komt met een
concreet plan voor gemeenten naar
aanleiding van het memorandum.
De heer Buurmeijer (PvdA): Mag ik
van mevrouw Doelman een nadere
verklaring van haar kwalificatie
"papieren plan"? Ik heb die woorden
niet in mijn mond genomen. Ik hoop
ook dat zij de suggesties en initiatieven van lokale bestuurders niet wil
typeren als papieren plannen.
Mevrouw D o e l m a n - P e l (CDA): Ik
heb niet zo'n behoefte om de
minister onder druk te zetten, zodat
hij met een plan komt dat weer los
staat van andere plannen. Hij moet
met een geïntegreerd totaalplan voor
de werkgelegenheid komen. De
minister moet niet zeggen wat hij niet
kan, maar hij moet zeggen wat hij wel
kan en wil doen om de werkgelegenheid te bevorderen.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dat
komt er in feite op neer dat u
hetgeen ik in de motie heb voorgesteld in een breder kader ook zult
steunen.

Mevrouw D o e l m a n - P e l (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Een- en
andermaal is ook door onze fractie
duidelijk gemaakt dat de werkloosheid onder minderheden een heel
schrijnend probleem is. Wij zijn
uiteraard blij met alle initiatieven die
tot nu toe zijn genomen, waaronder
het duizend-banenplan en de
werkgelegenheid bij de rijksoverheid.
Helaas moeten wij constateren dat
het steeds druppels op een gloeiende
plaat blijken te zijn.
Het memorandum van de 22
gemeenten, dat wij zeer positief
beoordelen, biedt de mogelijkheid
om tot creatieve oplossingen te
komen. Daar zijn wij uiteraard zeer

De heer D i j k s t a l (VVD): Voorzitter!
De VVD-fractie heeft het memorandum van de 22 gemeenten niet
gelezen of gevoeld als een soort
politieke aanval op de rijksoverheid
die faalt in het beleid, maar als een
uitdrukking van machteloosheid o m
een probleem waarvan wij het er met
zijn allen over eens zijn dat het
ernstig is, effectief aan te pakken.
Het memorandum kenmerkt zich

Werkgelegenheid minderheden

23 juni 1988
TK93

Mevrouw D o e l m a n - P e l (CDA): Ik
ben het wel met uw indicatie eens,
maar niet met uw formulering.

D
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door zeer concrete puntjes waarover
de gemeenten graag met de regering
tot een akkoord zouden komen
zonder de hele wetgeving en
politieke beleidslijnen overhoop te
gooien. Het is een heel concreet
operationeel plan. Ik was wat
teleurgesteld toen de minister daarop
in het mondeling overleg niet inging.
Het zou een bijdrage aan de oplossing van het probleem zijn als hij dat
wel zou doen. Door de concreetheid
en compactheid staat het memorand u m toch wat los van het algemene
beleid van de regering aan de hand
van het SER-advies, zoals wij dat
mogen verwachten. Voor zover de
minister van Binnenlandse Zaken de
steun die ik in het mondeling overleg
heb gegeven, zou uitleggen als
ernstige kritiek van de VVD-fractie op
het rijksbeleid en op het beleid van
deze minister, is dat niet juist. Ik
erken dat wij met een uitermate
complexe materie hebben te maken.
Wij moeten hier niet praten over
schuld bij de een of de ander. Je
moet er gezamenlijk uit zien te
komen. Om die reden hoop ik ook dat
het CDA de motie uiteindelijk zal
steunen. Het is van belang dat
iedereen die hierbij betrokken is, de
handen in elkaar slaat om te
proberen het probleem tot een
oplossing te brengen.

De heer Dijkstal (VVD): Ik geloof
van wel. Het aardige van het
memorandum was dat het niet ging
om grote plannen, maar om heel
concrete punten, bij voorbeeld inzake
de relatie tussen onderwijs en
werkgelegenheid. De gemeenten
stellen niet ten principale de wet aan
de orde, maar willen met de rijksoverheid bekijken hoe binnen de
bestaande wet- en regelgeving
snelle, effectieve oplossingen kunnen
worden bereikt. Ik vind dat je zo'n

Minister V a n Dijk: Voorzitter! Het is
wellicht een herhaling van hetgeen in
het mondeling overleg met de
commissie is opgemerkt, maar ik
deel de mening van degenen die
zeggen: dit probleem is van een
zodanige urgentie, dat er meer moet
gebeuren. Ik heb in de commissie
getracht uiteen te zetten — ik doe
dat nu weer, zij het korter dan daar
— dat wie de moeite neemt om te
bestuderen wat er in de afgelopen
maanden op dat punt is gedaan,
moet constateren dat de regering
daar nou juist mee bezig is. Ik heb
uiteengezet, dat de regering in het
najaar van het vorig jaar haar eigen
verantwoordelijkheid voor het
scheppen van plaatsen bij de
rijksdienst heeft genomen door de
inspanningsverplichting die eerder
was aangegaan, om te zetten in een
keiharde taakstelling. Op basis van
voorlopige gegevens moet ik
constateren, dat die vruchten begint
af te werpen. Ik hoop volgende week
zo langzamerhand in staat te zijn om
voor de eerste helft van het jaar
daarvan een evaluatie op te maken.
Wij hebben voor honderden
mensen contracten gesloten met
instellingen die bezig zijn om deze
mensen niet alleen te trainen maar
ook van een arbeidsplaats te
voorzien. Er zijn in het kader van de
besteding van ƒ 250 min. in het kader
van de afschaffing van de WIR op dit
ogenblik middelen ter beschikking
die aanzienlijk zijn en waarvan
conform besluitvorming van het
kabinet een groot deel zal toevloeien
naar de scholing, opleiding en
toeleiding naar de arbeidsmarkt van
mensen uit minderhedengroepen.
Met zoveel woorden is vastgesteld
dat bij de inzet van die ƒ 2 5 0 min.
met name aandacht zal worden
besteed aan het bieden van kansen
en mogelijkheden voor minderheidsgroepen. Met andere woorden: de
middelen die nu in het kader van het
arbeidsvoorzieningenbeleid beschikbaar komen voor minderheden,
worden niet verminderd maar
substantieel vergroot. Dat zal — daar

zullen wij op letten — ook inderdaad
ten goede komen aan de minderheden.
Mag ik er nog op wijzen dat de
gemeenten straks zijn opgenomen in
de regionale besturen voor de
arbeidsvoorziening die zullen
beschikken over een budget? Het
kabinet heeft recentelijk nog
bevestigd, dat het de bedoeling is
dat uit het budget dat voor die
regionale besturen beschikbaar
wordt gesteld, ook de kosten zullen
worden gedekt die gemeenten zullen
maken in het voortraject in het
toeleiden van deze mensen. Er wordt
op dit ogenblik op alle terreinen
gewerkt aan een intensivering van
het beleid. Wat wij op dit ogenblik
nodig hebben, is niet een nieuw
papieren plan — daar heeft de heer
Buurmeijer ook niet om gevraagd —
maar het met de meeste energie
doorzetten van de beleidsbeslissingen die wij hebben genomen. Als wij
daar niet achterheen zitten, dan
blijven het papieren voornemens.
Maar zij zullen moeten worden
uitgevoerd. Het kost voortdurend
inzet van mensen om ervoor te
zorgen dat de mogelijkheden die je
dan opent, ook worden benut. Het
gaat namelijk niet automatisch.
Er is in dat kader ook een overleg
gaande tussen mijzelf en de gemeenten, in het bijzonder die gemeenten
die een grote concentratie van
minderheden in hun midden hebben.
Die gemeenten hebben een m e m o randum voorgelegd dat blijkens de
titel op het eerste gezicht gericht lijkt
te zijn op het beleid in de jaren
negentig. Maar bij nadere discussie
blijkt het uit twee elementen te
bestaan: inderdaad de bezinning op
het beleid op de langere termijn,
maar ook een beroep op de minister
van Binnenlandse Zaken in de trant
van " d o e nu iets, help ons, ga een
samenwerking met ons aan om te
zorgen dat wij onze taak in dat
opzicht kunnen waarmaken". Wij
hebben daarover een eerste overleg
gehad en wij gaan die weg vervolgen.
Indien ik het woord " p l a n " in de
motie zodanig mag uitleggen, dat mij
wordt gevraagd te komen tot goede
afspraken met de gemeenten, zodat
zij hun rol op dat punt ook in de
komende jaren kunnen vervullen, dan
omhels ik die motie. Zij ligt dan in het
verlengde van het beleid. De heer
Dijkstal heeft terecht gezegd dat dit
memorandum geen politieke aanval
was. Zo hebben wij het ook nooit
begrepen. Het is een constructieve
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De heer K r a j e n b r i n k (CDA): Over
de intentie van het beleid zijn wij het
eens. Terecht zegt de heer Dijkstal
dat de handen ineen moeten worden
geslagen. Het gaat erom of het nodig
is o m een apart plan, naast datgene
wat wij al hebben afgesproken, op
tafel te leggen. Wij hebben afgesproken dat de regering komt met een
reactie op het SER-advies. Wij
hebben de regering nadrukkelijk
gevraagd daarin ook te reageren op
het memorandum. Moeten wij dan
nog een apart plan hebben naar
aanleiding van het memorandum? Ik
geloof van niet.

aanbod van de gemeenten gewoon
niet naast je neer mag leggen. Als
het in het overleg niet tot een
oplossing komt, dan horen wij dat
wel, dan zijn er kennelijk zware
argumenten om iets niet te doen,
maar de poging moet gedaan
worden.

D
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V a n Dijk
bijdrage geweest van de lagere
overheden o m mee te werken aan de
invulling van beleid dat ook de
rijksoverheid voor ogen staat. Ik ben
dus ook gehouden, ook zonder dat er
een motie over wordt ingediend, om
het gesprek met de gemeenten
verder te voeren en ervoor te zorgen,
dat wij gezamenlijk met elkaar tot
afspraken komen. Als ik de motie in
die zin mag uitleggen, deze is dus
niet gericht — zo heb ik de motie ook
niet begrepen — op het weer
opstellen van een groot alomvattend
plan, maar verzoekt mij met klem om
het overleg met de gemeenten op
dat punt voort te zetten en dit tot
resultaten te doen leiden, dan kan ik
leven met deze motie. Deze ligt
totaal in het verlengde van het
beleid.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, de
spreektijd in tweede termijn te
bepalen op één minuut.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer B u u r m e i j e r (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Het valt mij
op, dat de minister de eerste helft
van zijn spreektijd gebruikt om de
positie die hij in het mondeling
overleg innam, weer in te nemen.
Vervolgens geeft hij een kwalificatie
van de motie. Ik bedoel hiermee niet
dat hij ~ _ i negatief doet, maar hij
geeft er een bepaalde uitleg aan,
waardoor hij denkt dat het allemaal
niet meer nodig is. Laten wij elkaar
echter niet misverstaan. Wat er
wordt gevraagd is, of het nu gaat om
een plan of niet, dat de minister
afspraken gaat maken met de
gemeenten en dat hij de samenhang
en de verbinding daartussen en de
concreetheid vastlegt en dat hij ons
dit voor Prinsjesdag laat weten. Als
hij zegt, dat het geen plan is, dan ga
ik daarover niet met hem twisten,
maar dat is wat er in de motie wordt
gevraagd. Dan kunnen wij bij de
aanvang van het nieuwe parlementaire jaar zijn daden op dit punt
beoordelen.

ook, dat de resultaten van het
overleg met de gemeenten naar
aanleiding van het m e m o r a n d u m
tegelijk besproken zouden kunnen
worden met het SER advies. Dat zou
mooi zijn, want dan kunnen wij
inderdaad komen tot een echt en
goed debat over de werkgelegenheid
van minderheden.

D
De heer D i j k s t a l (VVD): Voorzitter!
De minister verdedigt zijn beleid. Dat
siert hem, maar dat was niet aan de
orde. De minister spreekt over de
ruimere middelen die beschikbaar
komen. Dat siert hem en het kabinet,
maar ook dat was niet aan de orde.
Aan de orde was slechts de vraag, of
22 grote gemeenten op convenantbasis — dat w o o r d hebben zij ook
zelf genoemd — met het Rijk, met
name met het ministerie van Sociale
Zaken en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen willen
samenwerken om gezamenlijk een
probleem aan te pakken. Ik vind
gewoon, dat de minister van
Binnenlandse Zaken dat moet doen.
Het resultaat van die samenwerking
is een wijze van aanpak, of een plan
van aanpak of gewoon een plan. Dan
hebben wij het eigenlijk allemaal over
hetzelfde. Ik zie eigenlijk geen
probleem meer.

D
De heer L a n k h o r s t (PPR): Voorzitter! Ik hoor de minister praten over
scholing voor minderheden. Dat is
prima en noodzakelijk. Ik hoor hem
praten over goed overleg met de
lagere overheden. Ook dat is prima
en noodzakelijk, maar ik hoor hem
niet praten over de discriminatie op
de arbeidsmarkt. Ik wil daar nog eens
nadrukkelijk op wijzen. Mogen wij
erop rekenen, dat het kabinet in de
reactie op het SER-advies heel
duidelijk zal ingaan op de discriminatie op de arbeidsmarkt die nu
eenmaal bestaat voor minderheden
en wat ook door het kabinet zo vaak
is toegegeven? De rijksoverheid zal
de sociale partners naar onze mening
daarop moeten aanspreken, zeker nu
het SER-advies op dat punt zeer
teleurstellend is.

D
M i n i s t e r V a n D i j k : Voorzitter! Ik
hoef niet verder in te gaan op de
noodzaak o m gezamenlijk met de
gemeenten te komen tot een aanpak
van deze zaak. Ik heb er in eerste
termijn genoeg over gezegd.
Mevrouw Doelman heeft gelijk,
wanneer zij zegt dat ik nog niet ben
ingegaan op haar opmerkingen met
betrekking tot het SER-advies. Het
regeringsstandpunt over het
SER-advies is nu vrijwel rond en

D
Mevrouw D o e l m a n - P e l (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer,
dat de uitleg van de minister eigenlijk
precies inhoudt wat wij in eerste
termijn hebben gezegd over deze
motie. Wat dat betreft hopen wij dan
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Van Dijk
komt zeer spoedig beschikbaar.
Enige vertraging is natuurlijk
logischerwijs ontstaan, doordat wij
de organisaties van de minderheden
hebben toegezegd, dit regeringsstandpunt niet naar voren te
brengen, voordat overleg heeft
plaatsgevonden. Dat overleg is
inmiddels afgerond. Ik denk, dat het
regeringsstandpunt op zeer korte
termijn kan worden voorgelegd. Dan
kan het na de zomer bij de verdere
discussie die men kennelijk met mij
over deze materie wil hebben,
worden meegenomen. Dat ligt in de
handen van de Kamer.
Mevrouw D o e l m a n - P e l (CDA): Heb
ik het goed begrepen dat de adviezen
volgtijdelijk bij ons komen, in die zin
dat eerst het SER-advies en vervolgens het standpunt over het m e m o randum ons zullen bereiken? Wellicht
kan dit zo snel achter elkaar zijn, dat
wij die gelijktijdig kunnen behandelen.
Minister V a n D i j k : De zaak heeft
natuurlijk een verschillend ritme. Het
SER-advies ligt er al enige tijd. Het
concept-regeringsstandpunt is ook al
heel lang klaar. Er is overleg over
gevoerd met verschillende organisaties. Het kan nu op zeer korte termijn
worden afgerond. Ik denk dat de
bepaling van het regeringsstandpunt
over het SER-advies aanzienlijk
vroeger zal plaatsvinden dan de
afronding van het overleg met de
gemeenten over de voorstellen die zij
in onze richting hebben ontwikkeld.
Er moet eerst nog een hoop huiswerk
verricht worden, voordat dit afgerond
kan worden. Ik wil mij er wel voor
inzetten om conform de motie,
ervoor te zorgen dat er voor prinsjesdag op dat punt wat meer duidelijkheid is. Het is aan de Kamer om te
beslissen wanneer zij daarover met
mij wil spreken. Valt dat na prinsjesdag, dan kan ik mij voorstellen dat
gelijktijdig over beide zaken wordt
gesproken. Heeft de Kamer behoefte
aan een snellere discussie, dan zal
die voorlopig alleen kunnen gaan
over het regeringsstandpunt over het
SER-advies. De zaken verlopen dus
niet in hetzelfde t e m p o . Ik kan de
heer Lankhorst nog verzekeren, dat in
het regeringsstandpunt met betrekking tot het SER-advies ook wordt
ingegaan op discriminatie op de
arbeidsmarkt.
De beraadslaging wordt gesloten.
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De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, dinsdag
te stemmen.

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s d e
J o n g h (VVD): Voorzitter! De VVD
heeft in het mondeling overleg van
29 oktober 1987 al ingestemd met
de deelname van de Staat in het
aandelenkapitaal van Fokker tot een
maximum van 4 9 % , via de omzetting
in aandelen van een deel van het
additionele ontwikkelingskrediet, ad.
212 min. In de desbetreffende brief
wordt overigens nog gesproken van
4 0 % , maar ik neem aan dat dit een
drukfout is. Met name de versterking
van het eigen kapitaal van Fokker, die
in ernstige liquiditeitsmoeilijkheden
verkeerde, was zo dringend gewenst
dat de VVD de bezwaren tegen de
staatsdeelneming in een private
onderneming heeft laten varen.
Bovendien wordt feitelijk het ene
risico omgezet in het andere, terwijl
de positie van de grootste aandeelhouder, later versterkt met de eis om
als zodanig 5 1 % van de prioriteitsaandelen te kunnen verwerven, wat
beter is dan die van de grootste
schuldeiser.
Samen met de extra financiële
injectie van de banken en de
gestelde voorwaarden waaronder
een drastisch kostenreductieprogramma en de uitbreiding van de
raad van bestuur, die tot de omvang
van nog maar één man was teruggezakt, moest het mogelijk zijn Fokker
boven water te houden. Mede gezien
de vrij negatieve berichtgeving over
Fokker, verwachtte niemand dat de
kapitaalmarkt ook maar enige
interesse zou tonen voor de claimemissie die nodig was om de Staat
aan de benodigde aandelen te
helpen. Maar zie: de claims gingen
als warme broodjes over de toonbank! De aandeelhouders waren

bereid Fokker tegen een hogere
koers dan de uitgiftekoers, aan extra
kapitaal te helpen. Daaraan zal de,
laten wij zeggen, belangstelling van
de Staat voor Fokker niet vreemd
zijn. Maar die Staat verwierf slechts
1 6 % en wordt zodoende nog niet de
grootste aandeelhouder. Maar
daarom niet getreurd; de emissieprospectus geeft al aan. dat in zo'n
geval wordt overgegaan tot een
volgende claimemissie tegen
dezelfde voorwaarden. Edoch, het
niet te ontkennen en natuurlijk
verheugende succes van de emissie,
leek het enthousiasme van de
intussen tot drie man uitgebreide
raad van bestuur van Fokker, om te
zijner tijd over te gaan tot een tweede
claimemissie, tot het minimum te
verminderen. In de media verschenen
opmerkingen in de zin van: de Staat
verder op afstand houden. Ook de
koppeling met de prioriteitsaandelen,
waarvan de geneugten overigens
maar beperkt zijn, werd ter discussie
gesteld, omdat de Staat de 4 9 % niet
had bereikt. W e l n u , zo zijn wij
natuurlijk nog steeds niet getrouwd
met Fokker.
De inmiddels afgetreden president-commissaris merkte op dat
Fokker zich natuurlijk aan de
afspraken zou moeten houden.
Gelukkig bleek uit een gesprek met
twee van zelfvertrouwen blakende
leden van de raad van bestuur dat
men toch wel bereid was, op een
gunstig moment tot de tweede
claimemissie over te gaan. De
minister behoeft zo te zien niet alles
op haren en snaren te zetten om de
door hem begeerce positie te
verwerven. Wij nemen aan dat in
goed overleg met Fokker en de
banken de datum voor de tweede
emissie bepaald kan worden. Indien
dan nog het benodige aantal
aandelen om de grootste aandeelhouder te worden niet wordt bereikt
kan overwogen worden, het restant
van de ƒ 212 min. zonder uitoefening
van het claimrecht te converteren in
aandelen. Daar heeft de minister het
recht toe.
In de memorie van antwoord op
bladzijde 8 wordt vermeld dat een
eventuele additionele opbrengst van
de claimemissie in eerste instantie
wordt ingezet om een deel van de
door de Staat gegarandeerde
leningen vervroegd af te lossen. Het
is niet duidelijk wat in dit verband
onder additioneel wordt verstaan. In
de emissieprospectus wordt de
indruk gewekt dat hiervan pas bij een
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Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
• het wetsvoorstel Verlening
v a n e e n m a c h t i g i n g als b e d o e l d
in a r t i k e l 4 0 v a n d e C o m p t a b i l i t e i t s w e t 1 9 7 6 ( S t b . 671) t o t
d e e l n e m i n g in de n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p N.V. K o n i n k l i j k e
Nederlandse Vliegtuigenfabriek
Fokker (20378)
De algemene beraadslaging w o r d t
geopend.
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R e m p t - H a l m m a n s de J o n g h
eventuele tweede emissie sprake zou
zijn. Hoe zit dat nu precies in elkaar?
Of Fokker het nu leuk vindt of niet,
het verwerven van 51 % van de
prioriteitsaandelen is duidelijk
gekoppeld aan het zijn van de
grootste aandeelhouder en niet het
hebben van 4 9 % . Dat is alleen maar
een maximum, waarmee wordt
aangegeven dat de Staat geen
begeren heeft naar een meerderheidspositie en terecht.
Intussen gaat het gelukkig goed
met de verkoop van de F-50. Er gaan
geruchten dat Fokker in deze
categorie zelfs al marktleider is. De
aflevering schijnt op schema te zijn.
Ook de F-100 is van de band gerold
en wordt goed ontvangen. Cash-flow
en liquiditeitspositie zijn verbeterd.
Op dat punt lijken de grootste zorgen
uit de wereld. Ondanks deze fleurige
berichten blijft de kostenreductie van
eminent belang. Hoe staat het
daarmee? Wanneer kan de Kamer de
eerste door de minister toegezegde
rapportage over de financiële
controle van Fokker tegemoetzien?
Zijn er al afspraken gemaakt over de
rangorde van de aflossing van
diverse achtergestelde dan wel
achter te stellen kredieten?
De raad van bestuur oriënteert zich
over de niet meer te ontlopen
samenwerking met derden. Uit de
berichten in de media kwam naar
voren dat het kabinet daarover met
een Japanse delegatie heeft
gesproken. Was hei verstandig dat
zo iets op de een of andere manier
naar buiten is gekomen? Of maakt
het Fokker tot een begeerde bruid,
omdat ook anderen ernaar lonken?
De bruid heeft in ieder geval unieke
know-how in huis. Het aan de man
brengen behoeft dan ook niet al te
veel in het openbaar te gebeuren.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Het
lijkt mij goed mijn eerste zinnen te
wijden aan een soort historisch
perspectief. Naar mijn mening is dat
van enig belang indien wij precies
willen vaststellen hoe de problematiek van Fokker is ontstaan. In 1946
zei de Nederlandse overheid dat dit
land moest beschikken over een
industrie die zelf vliegtuigen ontwikkelt. Daaraan heeft zij consequenties
verbonden, niet alleen door bij de
voorfinanciering van de ontwikkelingsprogramma's de financiële
verantwoordelijkheid voor haar
rekening te nemen, maar ook door

daarvoor een constructie te kiezen
die wij kunnen betitelen als de
NIVR-constructie. Naar mijn mening
kan in het algemeen worden gezegd
dat deze NIVR-constructie in de
afgelopen veertig jaar succesvol is
geweest. Er was een goede taakverdeling tussen de overheid, het
Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de industrie. Het
resultaat van deze samenwerking
was, dat aan het begin van de jaren
vijftig het eerste vliegtuig op de
markt verscheen. Het ging om de
F-27, die aan het einde van de jaren
vijftig in serieproduktie werd
genomen en met groot succes werd
verkocht.
De eerste, wat verdergaande vorm
van internationale samenwerking
ontstond bij de seriematige bouw van
de F-28 in de jaren zt-stig. Deze
samenwerking heeft zich in de jaren
daarna alleen maar versterkt. In de
jaren zestig ontstond ook een
discussie over het verder "europeaniseren" van de vliegtuigindustrie.
Een groot aantal landen was daar
nogal enthousiast over, maar op het
laatste moment trok iedereen aan zijn
stutten en in 1969 bleven slechts
twee ondernemingen over, die min of
meer tot een politiek huwelijk
gedwongen werden. Dat waren VFW
en Fokker, die het tien jaar met
elkaar uitgehouden hebben. Toen
bleek dat er geen sprake was van een
groot succes, vond een Entflechtung
plaats en werd Fokker teruggeworpen op eigen bodem. Op dat moment
ontstond een probleem. Via een
vorm van internationale samenwerking had Fokker geprobeerd, de
markt verder te bestrijken, maar nu
moest men in zijn eentje verder. Dit
leidde allereerst tot de ontwikkeling
van de F-28 Super en de F-29,
varianten op de F-28. Maar de markt
bleek meer te vragen. Er ontstond
een samenwerking tussen Fokker en
Mc.Donnell-Douglas, die de MBF100 moest opleveren. Dit was een
programma, gericht op een 150-seater. Ook dit mislukte.
Het probleem dat zich voordeed
was — en dat is op dit moment
bijzonder cruciaal — dat de markt
inmiddels vroeg om vervanging van
zowel de F-27 als de F-28. Tevens
waren pogingen van Fokker om tot
vormen van internationale samenwerking te komen, in de eerste plaats
niet gelukt en in de tweede plaats
riepen zij een tijdsprobleem op. Nu

moesten namelijk binnen niet al te
lange tijd twee nieuwe programma's
ontwikkeld en in produktie gebracht
worden. Hierin ligt de kern van het
probleem, dat ertoe geleid heeft dat
Fokker eind 1987 opnieuw naar de
overheid moest stappen om te
vragen om steun. Die was bedoeld
om de twee vliegtuigtypes die
inmiddels op de tekentafel waren
ontstaan — de Fokker-50 en de
Fokker-100 — verder te ontwikkelen.
Het leidde tot vertragingen op
hetzelfde moment dat sprake was
van uitfasering van de twee serieprogramma's F-27 en F-28 en er
ontstond een immens liquiditeitsprobleem. De overheid is ingesprongen.
Op het verzoek van Fokker heeft zij
positief gereageerd en in oktober
1987 is hier gesproken over het ter
beschikking stellen van een krediet
van 2 1 2 min. ten behoeve van
technische ontwikkeling. Deze waren
oorspronkelijk bedoeld voor de
Airbussen A - 3 3 0 en A - 3 4 0 , maar
uiteindelijk werden ze besteed aan de
eindontwikkeling van de Fokker-50
en de Fokker-100.
De Kamer heeft de minister
toestemming gegeven, de zaak op
deze manier met Fokker in discussie
te brengen en tot overeenstemming
te komen. Zij heeft tevens tegen de
minister gezegd: er zal een aantal
uitgangspunten moeten worden
gekozen, dat het de overheid ook
mogelijk maakt, te controleren w a t er
daadwerkelijk gebeurt. De minister is
hierin geslaagd. De overheid heeft
2 1 2 min. ter beschikking gesteld, als
technisch ontwikkelingskrediet en
heeft Fokker — net als de banken —
te kennen gegeven dat zij daarvoor
invloed terug wilde. Dit is vertaald in
de afspraak dat de overheid maximaal 4 9 % van de gewone aandelen
in bezit zou krijgen. Bovendien w e r d
met de prioriteitsaandeelhouders en
met de algemene vergadering van
aandeelhouders een akkoord
gesloten, onder de conditie dat,
wanneer de overheid grootste
aandeelhouder was, 5 2 % van de
prioriteitsaandelen zouden w o r d e n
overgedragen. Daaraan moest de
bepaling voorafgaan dat de markt
überhaupt in Fokker geïnteresseerd
was. In mei jongstleden vond een
claimemissie plaats en de markt
bleek positiever te reageren dan een
groot aantal mensen verwacht had.
Het leverde, voor velen onverwachts,
een bedrag van 73 min. op. Even ter
zijde: ik geef een compliment aan de
raad van bestuur voor de presentatie
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Vos

Er ontstaat dan echter wel
onduidelijkheid. In de laatste zin van
de memorie van toelichting geeft de
minister aan dat met de houders van
prioriteitsaandelen en met de
algemene vergadering van aandeelhouders is afgesproken dat, wanneer
de overheid grootste aandelhouder
is, zij recht heeft op 5 2 % van de
prioriteitsaandelen. In de emissieprospectus wordt een duidelijke
koppeling gelegd tussen de 4 9 % en
de 5 2 % , in die zin dat de overheid
zeker over 4 9 % van de aandelen zal
moeten beschikken, wil zij in het
bezit komen van die 5 2 % . Dat is
duidelijk met elkaar in tegenspraak.
Hoe zit dat? Ik ga ervan uit dat de
tekst in de memorie van toelichting is

gebaseerd op afspraken met partijen
en dat partijen ook aan die afspraken
kunnen worden gehouden. Wij zijn
van mening dat die 5 2 % prioriteitsaandelen in handen van de overheid
moet komen, zolang zij grootste
aandeelhouder is. Over dit cruciale
punt krijg ik graag duidelijkheid van
de minister.
Mijnheer de Voorzitter! Ik maak nu
nog enkele opmerkingen over de
voorwaarden die zijn verbonden aan
de steunverlening. Een van de
voorwaarden was, dat de raad van
bestuur tot vier man zou worden
uitgebreid. Oorspronkelijk was een
raad van advies gecreëerd met veel
verdergaande opdrachten dan
waarvan op dit moment sprake is.
Die raad van advies zou een belangrijke rol moeten gaan spelen bij het
werven van die vierde persoon. Het
zou moeten gaan o m een persoon
van zwaar kaliber, die in belangrijke
mate de continuïteit van de onderneming zou moeten dragen. Hoe staat
het daarmee, want op dit punt is het
wat stil geworden? Ik vraag hier des
te meer o m , omdat de raad van
bestuur tijdens de aandeelhoudersvergadering verklaarde: u treft hier
een volledige raad van bestuur aan.
Er zaten er echter maar drie en dat
zijn er geen vier. Betekent dit dat een
voorwaarde is losgelaten, of heeft de
raad van bestuur een vergissing toen
hij zich presenteerde aan de aandeelhoudersvergadering?
Dan de externe expertise. Fokker
heeft samen met Beerenschot en
Engersol — twee organisatiebureaus
— in de Drechtsteden onderzoek
uitgevoerd naar het beter op gang
brengen van de produktiestroom.
Aan het oegin van de keten is daar
prima werk verricht, maar aangezien
verderop in de keten geen oplossingen waren gevonden, hebben zich
daar de problemen opgehoopt. Is
men er inmiddels in geslaagd, die
problemen op te lossen. Ik heb
begrepen dat er nu een programma
is dat " 5 1 - 1 0 0 " heet en dat inhoudt
dat tot eind 1989 51 F-100-vliegtuigen zullen moeten worden gebouwd.
Is dat realiseerbaar?
In verband met het kostenreductieprogramma moet er tot 1990 ƒ 2 0 0
min. bespaard worden. Dat moet
realiseerbaar zijn, zo heeft iedereen
tot nu toe verklaard. Ik zou graag
vernemen wat de positie van de
partners en de onderaannemers
daarbij is. Inmiddels is mij ter ore
gekomen dat Rolls Royce een
kostenreductie van 3 0 % zou hebben

De heer V a n V l i j m e n (CDA):
Voorzitter! Bij de behandeling van dit
wetsontwerp neem ik als uitgangspunt de overeenkomst die de
regering met Fokker en de banken
heeft gesloten. De essentiële
elementen daarvan zijn onzes inziens
het herstel van de solvabiliteit,
voldoende liquiditeit en een kracht-
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van de emissie aan de financiële
wereld. Dat betekent dat na de
eerste claimemissie — uitgaande van
het technisch ontwikkelingskrediet
van 2 1 2 min. - 172 min. moet
worden omgezet in aandelen, wil de
overheid 4 9 % van de aandelen in
bezit krijgen. Afgesproken is, dat er
een tweede claimemissie zou komen.
Dat moet naar de mening van mijn
fractie ook gebeuren, want als blijkt
dat de markt positief reageert op
Fokker en dus ook geïnteresseerd is
in aandelen van Fokker, zul je ook
moeten proberen om zoveel mogelijk
geld naar je toe te trekken. Dat is
heel goed voor de vermogensstructuur van die ondernemer. W e l
moeten er goede afspraken tussen
partijen worden gemaakt over het
m o m e n t waarop de emissie moet
plaatsvinden. In de handel m o e t j e
het gunstigste moment uitzoeken o m
iemand te vragen, geld ter beschikking te stellen. Ik vraag mij af of een
dergelijk moment in het komend
halfjaar al niet op ons afkomt, maar
in principe moeten partijen nu al met
elkaar afspreken dat ze tot dergelijk
overleg bereid zijn en dat ze bereid
zijn om een datum vast te stellen. Wil
de overheid 4 9 % van de aandelen in
handen krijgen, dan is voor de
tweede claimemissie nog 4 0 min. ter
beschikking. Als de markt in de
tweede emissie nog 45 min. ter
beschikking stelt, zal het volledige
bedrag van 2 1 2 min. in aandelen
moeten worden omgezet. Reageert
de markt nog positiever — of dat
gebeurt, weet ik niet — dan kan de
overheid, omdat zij gemaximeerd
heeft, de 4 9 % gewone aandelen niet
meer in bezit krijgen. Dat is goed,
want dan is een geweldig positieve
injectie gegeven aan de vermogensstructuur van de onderneming.

kunnen doorvoeren. Wat betekent
dat voor het totale kostenreductieprogramma? Er is ook bekend
geworden dat het aantal gedwongen
ontslagen in dit verband zou zijn
teruggebracht van 393 tot mogelijk
75. Hoe is dat mogelijk? Ik zou het
graag zien, maar ik zou ook graag
weten, waar dat dan aan te danken
is. En welke consequenties heeft het
kostenreductieprogramma voor de
kostprijs van de Fokker-50 en de
Fokker-100?
De minister heeft zich nogal
langdurig kritisch uitgelaten over het
verstrekken van bovenwettelijke
uitkeringen, als het ging om het
sociaal begeleidingsplan. Hij ziet nu
verder geen problemen meer, maar ik
vind dat er dan wel al te veel nadruk
op w o r d t gelegd, aangezien er nog
steeds geen proeve is van een
rangorde voor de terugbetalingsschema's, als het gaat om de gelden
die aan Fokker zelf ter beschikking
zijn gesteld. Waarom is die proeve er
nog niet? Ik vind dit vooral belangrijk
omdat nu blijkt dat er wat geld uit
emissies binnenkomt; je zou toch op
z'n minst afspraken moeten maken
over wat er met dat geld gedaan zal
worden.
Tot slot zou ik het personeel van
Fokker, dat de afgelopen jaren in een
zeer moeilijke positie heeft verkeerd,
een compliment willen maken. Men
heeft een geweldige motivatie
getoond en men heeft een grote
vindingrijkheid aan de dag gelegd.
Het is niet de eerste keer dat men de
kar uit de modder getrokken heeft. Ik
denk dat je daar trots op kunt zijn, als
dat tenminste nog mag in dit land; je
moet daar tegenwoordig voorzichtig
mee zijn.
Voorzitter, mijn conclusie. Als de
minister positief zal reageren op ons
uitgangspunt dat er een tweede
claimemissie zal plaatsvinden en als
hij bevestigt dat onze redenering
inzake de prioriteitsaandelen correct
is, dan is er wat onze fractie betreft
geen beletsel o m dit wetsontwerp
aan te nemen.
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Van Vlijmen
dadig management. Zoals in het
mondeling overleg al meermalen ter
sprake is gekomen, gaat het bij dat
laatste vooral ook o m de kostenbeheersing en de visie op langere
termijn.
Wat de solvabiliteit betreft, het
vergroten van het aandelenbezit van
de Staat via de aankoop van
aandelen, te financieren met de 2 1 2
min.-operatie, is te verdedigen. Het
CDA heeft de overwegingen van het
kabinet om het aandeel van de Staat
niet boven 4 9 % te laten komen
gesteund. Vorige sprekers hebben al
geconstateerd dat de resultaten van
de emissie enorm zijn meegevallen.
Ook voor ons is de hoofdvraag nu
eigenlijk, of de Staat alsnog het bezit
van 4 9 % van het gewone-aandelenkapitaal van Fokker zal nastreven. Of
deelt de regering onze mening dat
niet het percentage doorslaggevend
is, maar het standpunt dat de Staat
in ieder geval de grootste aandeelhouder dient te worden en te blijven?
Immers, daaraan is de argumentatie
gekoppeld voor het verwerven van
5 0 % van het prioriteitsaandelenpakket plus één aandeel. Wij zien dat als
een onderdeel van de afspraak die
door de drie partijen is gemaakt. De
heer Vos heeft daar ook al over
gesproken. Gaarne een reactie van
de minister hierop.
En wat de liquiditeit betreft, het is
natuurlijk zeker dat de financiële
armslag van Fokker door het gebruik
maken van het claimrecht door veel
aandeelhouders groter is dan ten
tijde van het maken van de afspraak
tussen de Staat en de banken
algemeen verwacht werd. Nu schrijft
de minister in de memorie van
antwoord - mevrouw Rempt heeft
er ook al over gesproken — dat de
additionele opbrengst van de
claimemissie in eerste instantie zal
worden ingezet om een deel van de
door de Staat gegarandeerde
leningen vervroegd af te lossen.
Eventueel, zo staat er verder, zal het
restant aangewend worden voor het
mitigeren van de tijdelijke extra
kredietfaciliteit van de banken van 89
min., die nu juist bedoeld is voor het
versterken van de liduiditeitspositie.
Er is nu dus blijkbaar sprake van een
situatie van additionele opbrengsten.
Dat zal ook wel het geval zijn na de
tweede emissie. Wij weten natuurlijk
nog niet hoe dat zal gaan, maar het is
denkbaar dat zich dit continueert.
Dan doet zich de vraag voor, of deze
opbrengsten inderdaad conform de
afspraken worden gebruikt. Ook doet

zich dan de vraag voor, welk deel van
de vervroegde aflossing voor het
mitigeren van de kredietfaciliteit zal
worden aangewend. Dat is niet
duidelijk. Het ziet ernaar uit dat op
deze manier vooral de banken zullen
profiteren van de meevaller in de
claimemissie. Wij zouden graag zien
dat de minister hierop nog eens
inging.
Het totale afbetalingsschema van
de leningen is ook al door vorige
sprekers genoemd. Naar aanleiding
van dat schema citeer ik hetgeen de
minister in de stukken schrijft: "Ik ga
ervan uit dat de financiële inbreng
van de banken en van de overheid op
evenwichtige wijze zal worden
v e r m i n d e r d . " Dat is nogal algemeen
gesteld. Ik zou het zeer op prijs
stellen als de minister de omschrijving " o p evenwichtige w i j z e "
toelicht. Is hier wellicht eerder " o p
evenredige wijze" bedoeld?
Het derde element betreft het
management. Ik stel vast dat de
minister heeft aangegeven dat de
adviesraad nu onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen van Fokker werkt en daaraan ook
adviezen uitbrengt. Ik stel er prijs op
te onderstrepen dat voor onze fractie
hierdoor de adviesraad een interne
zaak van Fokker is geworden. Er
bestaat voor ons dan ook geen relatie
tussen de adviesraad en de overheidsdeelname in het bedrijf. In het
verlengde hiervan geldt dan ook dat
de adviesraad onder de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen valt en niet onder die van de
minister.
In het mondeling overleg is
uitgebreid gesproken over de
kostenbeheersing. De minister heeft
uitdrukkelijk bevestigd dat dit een
van de prioriteiten in zijn aandachtsveld is.
Dan blijft als element van de
afspraken uiteindelijk de lange-termijnpolitiek van Fokker over. Ik heb
hier een artikel uit de Wall Street
Journal van eergisteren bij mij. Het is
een zeer uitgebreid artikel over
Fokker, zijn toekomst en zijn mogelijkheden. Ik trek er twee conclusies
uit. Het is duidelijk dat de deelname
van de Staat een positief effect heeft
op de solvabiliteit van de onderneming. De minister heeft al eerder
gezegd dat wij eerst door de sanering
moeten en dat wij daarna pas
moeten praten over eventuele
samenwerking. Met andere woorden,
wij moeten een goede, stevige
uitgangspostie hebben voordat de

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Het kan verkeren! De
problematiek rondom ons nationale
vliegtuigconcern Fokker onderstreept
deze levensles maar weer eens. In de
loop van het vorige jaar kwam Fokker
in steeds zwaarder vliegweer terecht.
De afzet stagneerde, orders bleven
uit, de produktie liep vertraging op en
het ontwikkelen van twee nieuwe
vliegtuigtypen tegelijkertijd leek te
hoog gegrepen. Er ontstond een
regelrechte vertrouwenscrisis. Kort
en goed, Fokker leek op instorten dan
wel neerstorten te staan. Uiteindelijk
restte slechts de keuze om Fokker
een nieuwe financiële injectie van
staatswege te verstrekken dan wel
het bedrijf aan zijn lot over te laten,
met alle personele en financiële
consequenties van dien. De overheid
was immers al voor een bedrag van
rond ƒ 1,5 mld. betrokken bij Fokker.
Afgezien daarvan zouden de
gevolgen voor het aanzien van de
Nederlandse industrie eveneens wel
eens bijzonder omvangrijk kunnen
zijn. De crisissfeer kwam tot uitdrukking in de nogal stemmingmakende
berichten in de media — dat gebeurt
trouwens wel vaker — waarbij de
aandacht zich in het bijzonder richtte
op de leidinggevende personen in het
concern.
"Fokker wacht met smart op
opvolger S w a r t t o u w " , meldde Trouw
in januari. En de kop van een artikel
in Elsevier luidde: Swarttouw, de
hoogmoedige; de val van de
president-directeur van Fokker.
Nogal voorbarig, naar nu is gebleken.
Uiteindelijk zag de overheid zich
genoodzaakt over de brug te komen
met een forse greep in de buidel.
Daarmee werd beoogd een belang
van 4 9 % in het aandelenkapitaal te
verwerven. Met het oog op het veilig
stellen van het staatsbelang was de
minister er daarnaast op uit, 5 2 %
van de geplaatste prioriteitsaandelen
te verwerven. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt daartoe. Verdere
voorwaarden verbonden aan de
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langetermijnstrategie wordt
opgesteld en besproken. Naar mijn
gevoel is het artikel in de Wall Street
Journal eigenlijk een bevestiging dat
wij er op dit moment niet te veel over
moeten praten, omdat het een hoop
speculaties van diverse partijen zou
opwekken. Als men gaat speculeren,
lijkt mij dat juist niét ten gunste van

Fokker.
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Leerling
steunverlening betroffen onder meer
de samenstelling van de raad van
advies.
Mijnheer de Voorzitter! Inmiddels
lijken de zwaarste buien te zijn
overgedreven. De eerste F-100 is
afgeleverd aan de gerenommeerde
klant Swiss Air. De orderportefeuille
raakt weer wat beter gevuld. En met
de F-50 gaat het eveneens de goede
kant op. De particuliere financiers
zijn kennelijk ook tot het inzicht
gekomen dat de kansen voor Fokker
zijn gekeerd. Hierbij heeft wellicht
een rol gespeeld dat het voortbestaan van Fokker verzekerd was door
de bereidheid van de Staat, een
grotere deelneming te verwerven.
Verrassend genoeg hebben de
gewijzigde omstandigheden ertoe
geleid dat de Staat slechts voor
1 6 % , in plaats van de verwachte
4 9 % , deelneemt bij Fokker. Wat is de
reactie van de bewindsman op die
hele ontwikkeling?
De gang van zaken roept bij mij wel
enkele vragen op. Het feit dat de
Staat een veel minder grote aandeelhouder is geworden dan verwacht,
heeft zeker gevolgen voor de
zeggenschap van de overheid in het
bedrijf. Het is echter voor het
verkrijgen van de meerderheid van de
prioriteitsaandelen niet noodzakelijk,
per se een belang van 4 9 % te
verwerven. De status van grootste
aandeelhouder is voldoende. Welke
consequenties trekt de bewindsman
echter uit dit gegeven?
In beginsel is overeengekomen,
een nieuwe emissie uit te schrijven.
Er is tenslotte nog geld beschikbaar.
Hoe groot dient, naar het oordeel van
de minister van Economische Zaken,
het belang minimaal te zijn? Wat is
de situatie, indien die doelstelling
niet wordt gehaald? Mocht de reactie
van de particuliere financiers
wederom erg groot zijn, dan is in
ieder geval de vermogenspositie van
Fokker aanzienlijk verbeterd.
Hoe staat het overigens met de
andere voorwaarden die aan de
steunverlening zijn verbonden? Ik
denk met name aan de verplichting
die Fokker op zich heeft genomen, te
zoeken naar nieuwe partners. Het is
mij niet duidelijk wat de stand van
zaken is. De kans dat er een gevonden wordt, lijkt niet groot. Kan de
minister hierover duidelijkheid
verschaffen?
De produktie van de F-100 is na
aanzienlijke aanloopproblemen nu op
gang gekomen. De verkoopvooruitzichten zijn gunstig. Dat is een goed

bericht. W o r d t het vliegtuig m o m e n teel voor zo'n prijs verkocht dat de
produktie ook rendabel is? De
dollarkoers heeft zich behoorlijk
hersteld en zet zich ook in deze
dagen kennelijk nog door. Maar is dat
voldoende? Graag een toelichting
daarop.
Mijnheer de Voorzitter! Ofschoon
de Staat nu slechts toekomt aan een
kleiner minderheidsbelang dan
verwacht, is het mijns inziens een
illusie te menen dat Fokker in de
toekomst geheel op eigen benen kan
staan. Of zie ik dat verkeerd? De
Staat heeft, ik zei het al, ook los van
de deelneming nog bijna 1,5 mld.
uitstaan bij Fokker. Een groot deel
betreft ontwikkelingskredieten.
Bezien wij de ontwikkelingen sedert
de Tweede Wereldoorlog, dan blijkt
evenwel dat het tot nog toe niet
anders is geweest. De Staat zag zich
herhaaldelijk genoodzaakt financieel
bij te springen. Dit ondanks het feit
dat tot nu toe slechts de F-27, de
vertrouwde Friendship, een commercieel succes bleek.
In directe zin heeft de Staat nog
lang niet terugverdiend wat er is
ingestopt. Nochtans meent mijn
fractie dat een goede industriepolitiek met zich kan brengen, dat men
deze weg toch moet volgen. De
uitstraling van een hoogwaardig
bedrijf als Fokker is immers niet
gering. Er ontstaat een spin-off naar
toeleveringsbedrijven en het is
aannemelijk dat de aanwezigheid van
Fokker ook positief uitwerkt naar het
investeringsklimaat in het algemeen.
De blijvende aanwezigheid van een
vliegtuigindustrie in ons land kan
voor de industriepolitiek van
strategische betekenis zijn.
Wel hecht ik eraan, nog een
kanttekening te maken. In het
algemeen stellen wij als fractie ons
terughoudend op, waar het gaat o m
steunverlening aan bedrijven. Dat is
menigmaal ook tot uitdrukking
gekomen. Instrumenten als innovatielening komen in onze ogen eerder
aan de orde. In het onderhavige
geval gaat het echter om een
steunoperatie met het oogmerk om
het vertrouwen in de continuïteit van
Fokker te herstellen. Een dergelijke
operatie kan onder omstandigheden
noodzakelijk zijn, mits de bedragen
gelimiteerd zijn en er uitzicht is op de
beëindiging van de steun. De
RSV-kwestie ligt immers nog vers in
ons geheugen. De vooruitzichten
moeten, kortom, voldoende gunstig
zijn.

Overigens gaat het e r o m , als je
een vergelijking maakt, dat het ook
een reële vergelijking is. Ik denk dan
dat je eerder een vergelijking moet
maken met soortgelijke industrieën
elders in de wereld. Concurrenten als
de Airbus staan niet op zichzelf. De
vliegtuiggiganten uit de Verenigde
Staten lijken indrukwekkend, maar
bestaan toch voor een groot deel bij
de gratie van militaire opdrachten?
Voorzitter! Uit het voorgaande
blijkt, dat ik in beginsel positief sta
tegenover de voorgenomen steunoperatie. Ik ben blij dat de grote
reserves die ik aanvankelijk koesterde, ten dele ongegrond zijn gebleken.
Het gaat dus weer de goede kant op.
Dat is niet alleen voor ons in dit Huis
en voor de minister plezierig maar in
de eerste plaats voor het bedrijf en
het daar werkzame personeel. Ik sluit
mij graag aan bij het compliment dat
collega Vos maakte aan het personeel van Fokker.
Ik ga er wel van uit, dat de
staatsdeelneming van tijdelijke aard
is. Voor de juiste verhouding is dat
van belang. Graag verneem ik van de
minister of er redenen zijn te
verwachten, dat dit pakket in de
toekomst kan worden afgestoten.
Van welke factoren zal dit afhankelijk
zijn?

De heer V a n Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Het aan de orde zijnde
wetsvoorstel beoogt de rentabiliteitspositie van de Nederlandse
vliegtuigindustrie te verbeteren door
de Staat te machtigen 4 9 % van het
aandelenkapitaal alsmede 5 0 % plus
1 aandeel van de zogenaamde
prioriteitsaandelen te verkrijgen.
Daartoe zijn inmiddels in 1987 de in
de daarop volgende jaren ten
behoeve van vliegtuigontwikkelingen
bij Fokker geparkeerde bedragen ad
totaal ƒ 2 1 2 min. ter beschikking van
de onderneming gesteld.
Het is met Fokker NV een eigenaardig geval. Aan de ene kant is
men daar in staat behoorlijk op de
markt inspelende vliegtuigen zoals de
F-50 en de F-100 te bouwen en
daarvoor de nodige orders te
verkrijgen terwijl aan de andere kant
zowel de liquiditeitspositie als de
verhouding vreemd vermogen/eigen
vermogen beneden de maat is. In de
prospectus van de emissie zijn dan
ook het ontwikkelingskrediet en de
door de Staat gegarandeerde
leningen van de banken als garantie-
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V a n Dis
vermogen aangemerkt o m de
vermogenspositie op te krikken. W a t
niemand verwacht had, is gebeurd.
De emissie heeft ongeveer ƒ 7 4 min.
opgeleverd, waardoor het overheidsaandeelpakket lang niet de
4 9 % heeft bereikt.
Is naar de mening van de minister
dat gunstige resultaat mede bereikt,
omdat de markt meer vertrouwen in
het bedrijf en zijn toekomst stelde
dan bij het bedrijf en de geldschieters
— zowel het Rijk als de banken —
het geval was? Of moet als reden
gelden, dat de van staatswege in
1987 getroffen regeling bijgedragen
heeft tot het versterkte vertrouwen in
het bedrijf op de middellange
termijn? Wat is de visie van de
minister daarop?
Een tweede punt dat onze fractie
w i l aansnijden is de vraag naar de
werkelijke betekenis van het effect
dat de in het wetsvoorstel beoogde
situatie niet werd bereikt. Ligt het in
het voornemen, koste wat kost het
wettelijk pakket van 4 9 % te bereiken
of betekent dat cijfer meer een
m a x i m u m dan een vast gegeven?
Onze fractie is er mede daarom
benieuwd naar, omdat in een tweede
emissie moet worden gestreefd naar
zo mogelijk verder gaande versterking van de vermogenspositie van
Fokker zelf. Hoe stelt de bewindsman
zich voor te handelen? Ik neem aan,
dat dit gebeurt in nauw overleg met
de leiding van het bedrijf en de
banken.
Een extra kapitaalinjectie kan het
bedrijf overigens goed gebruiken. Bij
vorige gelegenheden — het is niet de
eerste keer dat Fokker hier in deze
Kamer besproken wordt — is door
ons met name op de bijna onverantw o o r d lage positie van het eigen
vermogen gewezen. W a t zou een
redelijke verhouding moeten zijn om
voldoende draagvlak te hebben voor
het opvangen van tegenslagen?
Het is duidelijk dat met de ƒ 2 1 2
min. — het staat ook in de stukken —
de pot voor ontwikkelingskredieten in
deze sector leeg is. Voorlopig is er
geen sprake van aflossing op de
verstrekte ontwikkelingskredieten. De
dollarkoers en het leasen van
vliegtuigen lijken ook al niet te leiden
tot extra winst, misschien zelfs tot
het tegendeel. W a t moet er gebeuren
als van de beide toestellen varianten,
zoals bij voorbeeld een verlengde
versie, nodig zijn om de beide
projecten goed te laten verlopen?
Het klantgericht zijn dus! Wij vinden
dat dergelijke aanpassingen mogelijk

Voorzitter! Uit mijn bijdrage tot nu
toe kan blijken dat onze fractie, na
een bevredigende beantwoording op
de vragen die rechtstreeks op het
wetsvoorstel betrekking hebben,
geen bezwaar zal maken. Wel zijn er
nog enkele kanttekeningen te
plaatsen.
1. De steun van de overheid — in
een tijd van privatisering overigens
een contradictio in terminis, want
men zou eerder het tegendeel
verwachten — is helemaal gegoten in
de financiering van ontwikkelingskosten. Die figuur vindt sinds jaar en dag
in de technische industrie toepas
sing. Wij hebben het dan ook niet
kunnen begrijpen dat de Algemene
Rekenkamer in zijn deelrapport over
Fokker zo nodig de noodklok moest
luiden. Van meet af aan zijn de extra
risico's van dit soort kredieten
bekend en aanvaard geworden, ook
door de Tweede Kamer.
2. De orderontwikkelingen van
beide vliegtuigen — hoe lopen die
thans? — wijzen erop dat de routing
van het produktieproces extra
inspanningen vergde en nog vergt,
opdat de levering van vliegtuigen op
tijd kan geschieden. Er zijn veel
problemen geweest. Hoe is de

Mevrouw G r o e n m a n (D66):
Mijnheer de Voorzitter! De toekomst
van Fokker lijkt er nu wat zonniger uit
te zien dan enkele maanden geleden.
De produktie van de F-100 is beter
op de rails gezet. De uitdrukking is
niet helemaal gelukkig in dit verband,
maar toch...
De verbeteringen die Fokker in zijn
organisatie heeft doorgevoerd, zijn
ook door de aandeelhouders van
Fokker opgemerkt. Dat kan worden
afgeleid uit het succes van de
claimemissie die veel belangstelling
ondervond van de aandeelhouders.
Een gevolg hiervan was dat de
overheid minder aandelen kon
verwerven dan waarvan eerder werd
uitgegaan. Het succes van de
claimemissie is naast de inspanningen van het Fokker-concern mede te
danken aan het feit dat de overheid
bereid was, wederom geld ter
beschikking van Fokker te stellen. De
reddingsactie van de overheid was
nodig o m andere kredietverstrekkers
van het Fokker-concern de zekerheid
te geven dat Fokker aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen
voldoen. Nadat de overheid had
toegezegd 212 min. in de vorm van
een renteloze converteerbare
achtergestelde lening ter beschikking
van Fokker te stellen, waren de
banken eveneens bereid om verdere
kredieten aan Fokker te verstrekken.
De fractie van D66 is daarom van
mening dat de overheid de gehele
renteloze converteerbare achtergestelde lening moet omzetten in
aandelenkapitaal, zoals zij met Fokker
is overeengekomen. Indien dit niet
gebeurt, zal de overheid niet direct
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moeten zijn. Hoe kunnen die
gefinancierd worden? Dit staat
overigens los van de vraag naar de
lange-termijnvisie van het bedrijf. Het
ontwikkelen van nieuwe types
vliegtuigen vergt nu eenmaal
zodanige bedragen dat de vraag
moet worden gesteld of de nationale
industrie dat wel kan opbrengen, ook
al zou steun van de overheid kunnen
worden verkregen. De ontwikkelingskosten van de F-27 zijn terugverdiend, die van de F-28 niet helemaal.
Hoe zal dat met de F-50 en de F-100
gaan? Het lijkt ons moeilijk haalbaar,
geld te steken in uiteindelijk niet
rendabele produkties. Kan de
minister wegen aangegeven waarlangs een industrie als Fokker met
zijn geavanceerd kennisniveau en zijn
vele hoogwaardige toeleveringsbedrijven voor de Nederlandse economie behouden kan blijven? Mij dunkt
dat ook in dit opzicht regeren
vooruitzien is, dit mede in het kader
van mogelijke Europese samenwerking. Daarnaast geldt overigens wel
de opmerking dat met het naar voren
halen van de 2 1 2 min. in feite alle
financiële mogelijkheden om Fokker
te kunnen voorzien van ontwikkelingskrediet zijn uitgeput. Is er
eigenlijk geen sprake van een zeker
oneigenlijk gebruik van deze post?

situatie nu? Hieraan verbonden is de
vraag naar de liquiditeitspositie. Is
die mede als gevolg van de 2 1 2 min.
verbeterd en hoe zijn de vooruitzichten thans?
3. De bestuursorganen van de
onderneming zijn in rustiger vaarwater terecht gekomen. Dat kan alleen
maar de verdere ontwikkeling van de
onderneming ten goede komen. Ik
mag er toch van uitgaan dat de
huidige samenstelling van bestuur en
raad van commissarissen een
redelijke waarborg inhoudt voor een
adequaat beleid? In hoeverre speelt
de destijds ingestelde raad van
advies nog een rol? Of is het maar
een tijdelijke oplossing geweest o m
de periode van de eenhoofdige
directie op te vullen?

D
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Groenman
kunnen profiteren van de resultaten
van haar financiële hulp. Deze zal
dan in belangrijke mate ten goede
komen aan de andere aandeelhouders en maar zeer ten dele aan de
overheid. Indien de overheid het
resterende bedrag van de renteloze
converteerbare achtergestelde lening
omzet in aandelenkapitaal, dan blijft
haar deelname daarin nog altijd
ruimschoots beneden het overeengekomen plafond van 4 9 % van het
gewone aandelenkapitaal.
Ondanks het gegeven dat Fokker
zich nu in een opgaande lijn lijkt te
bevinden, kan er niet aan voorbij
worden gegaan dat de overheid
enorme bedragen, meer dan ƒ 1,5
mld. aan Fokker heeft moeten lenen.
De vraag die men zich dan ook moet
stellen, is of de Nederlandse
overheid in de toekomst in staat zal
blijken te zijn zulke bedragen op tafel
te leggen en waarschijnlijk zelfs
hogere bedragen, daar de ontwikkelingskosten van nieuwe vliegtuigen
alleen maar sterk zullen toenemen.
Een tweede gegeven dat zichtbaar is
geworden, is dat de eisen die de
moderne vliegtuigproduktie aan een
organisatie stelt zeer moeilijk zijn op
te brengen door een onderneming ter
grootte van Fokker. De onderneming
is bijna bezweken onder de produktieproblemen die ontstonden toen
twee nieuwe vliegtuigtypes naast
elkaar moesten worden geproduceerd.
Alles overziende, is mijn fractie van
mening dat onder de huidige
omstandigheden de overheid niet
met een renteloze achtergestelde
lening moet bijdragen aan een beter
resultaat voor de aandeelhouders van
Fokker. Mijn fractie is van mening dat
de lening van ƒ 2 1 2 min. volledig
omgezet moet worden in aandelenkapitaal. Dit komt tevens tegemoet
aan de wens van Fokker en de
overheid om de solvabiliteit van
Fokker te verbeteren. Daarnaast
profiteert de overheid dan in ieder
geval direct van de financiële
middelen die zij aan Fokker ter
beschikking heeft gesteld. Een ander
gegeven dat vast lijkt te staan, is dat
er een strategie moet komen die op
langere termijn zal leiden tot een
minder grote afhankelijkheid van de
overheid en tot grotere samenwerking met andere vliegtuigfabrikanten.

De vergadering wordt van 12.45 uur
tot 13.30 uur geschorst.

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

Regeling van w e r k z a a m h e d e n
De Voorzitter: Ik stel voor, aan de
orde te stellen en te behandelen op
donderdag 30 juni bij het begin van
de vergadering:
- het wetsvoorstel Wijziging van
Hoofdstuk IXA (Nationale schuld)
van de begroting van de uitgaven van
het Rijk voor het jaar 1986 (tweede
wijziging) (20431).
Ik stel voor, aanstaande dinsdag te
stemmen over wetsvoorstel 16979
(Koop en ruil).
Ik stel voor, aan de orde te stellen en
de behandeling ervan toe te voegen
aan de agenda van volgende week:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Luchtvaartwet (Regels beveiliging
luchtvaartterreinen) (20306), met
spreektijden van 2 minuten per
fractie;
- het verslag van een op 16 juni 1988
gehouden mondeling overleg over
het mediabeleid, met spreektijden
van 2 minuten per fractie;
- de stukken inzake het Vergunningenbeleid arbeids- en rusttijden
(19993, nrs. 5 en 6), met spreektijden van 2 minuten per fractie.
Ik stel voor, volgende week donderdag aan het eind van de vergadering
te stemmen over de UCV-moties
inzake het Brundtland-rapport.
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Het woord is aan de
heer Hennekam.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De heer H e n n e k a m (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Via u verzoek ik de
Kamer, mij toestemming te verlenen
de minister van Verkeer en Water-
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staat te interpelleren over de
vaste-oeververbinding Westerschelde.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, deze
interpellatie te houden hedenavond
met spreektijden van vijf minuten.
De heer C a s t r i c u m (PvdA): Deze
interpellatie-aanvraag verrast ons
enigszins, mede omdat door collega
Lilipaly schriftelijke vragen zijn
gesteld over dit onderwerp aan de
minister van Verkeer en Waterstaat.
Deze vragen handelen wellicht over
datgene wat de heer Hennekam in
zijn interpellatie aan de orde wil
stellen. Kan hij de relatie tussen de
ene actie, het stellen van de vragen,
en de andere actie, de interpellatie,
nader verduidelijken?
De heer H e n n e k a m (CDA): Gelet op
de uitermate trage gang van zaken bij
deze oeververbinding en gelet op het
feit, dat publiekelijk afstand is
genomen van toezeggingen die zijn
gedaan door de minister, vinden wij
het nodig, nog voor het reces
duidelijkheid te krijgen. Om die reden
hebben wij naar dit middel gegrepen.
De regering moet duidelijkheid
verschaffen op dit punt.
De heer C a s t r i c u m (PvdA): De
vragen van collega Lilipaly hadden
precies op dat punt betrekking.
De V o o r z i t t e r : Het spijt mij dat ik mij
dit niet heb herinnerd. Het is
inderdaad ongebruikelijk dat,
wanneer lid A vragen over een
onderwerp heeft gesteld, lid B
daarover een interpellatie aanvraagt.
Ik stel nader voor, de beslissing over
het verzoek van de heer Hennekam
aan te houden en de interpellatie
eventueel volgende week te houden.
Met dit middel achter de hand
kunnen wij de minister de gelegenheid geven, de vragen snel te
beantwoorden.
De heer C a s t r i c u m (PvdA): Ik verzet
mij niet tegen de interpellatie-aanvraag van de heer Hennekam. Ik vind
het wat merkwaardig. Als hij wil
interpelleren, moet hij zijn gang gaan.
De V o o r z i t t e r : Als het over hetzelfde gaat is het ongebruikelijk om op
dit moment te interpelleren. Lid B
kan wel interpelleren als de vragen
zijn beantwoord. Ik stel daarom voor,
de minister de gelegenheid te geven,
de vragen snel te beantwoorden.
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Voorzitter
Vervolgens kan de heer Hennekam
bezien of er reden is, de interpellatieaanvraag volgende week door te
zetten.
De heer H e n n e k a m (CDA): De
minister is kennelijk al bezig met de
voorbereiding van het debat van
vanavond. Misschien kan zij vanmiddag al antwoorden op de vragen. Ik
heb van u begrepen, Voorzitter, dat
het gezien de werkzaamheden van de
Kamer beter is, de interpellatie deze
week te houden.
De V o o r z i t t e r : Zo is het, maar het
lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk dat de minister vanmiddag nog
kan antwoorden op de vragen. Ik
weet dat zij niet in Den Haag is. Het
was mijn initiatief o m vanavond die
interpellatie te houden, maar
gegeven deze gedachtenwisseling
neem ik dat voorstel terug. Als
iemand nog een onderwerp weet,
dan kan dat vanavond dus aan de
orde komen! Dinsdag bezien wij wat
wij doen met de interpellatie-aanvraag.
De heer H e n n e k a m (CDA): Wij
zullen er dinsdag op terugkomen.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
W i j z i g i n g v a n de Les- en cursusg e i d w e t e n de W e t op de
s t u d i e f i n a n c i e r i n g (lesgeld
speciaal o n d e r w i j s en v o o r t g e z e t
speciaal o n d e r w i j s ) ( 2 0 5 2 6 ) .
(Zie vergadering van 22 juni 1988)
De artikelen I en II worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementLeijnse (stuk nr. 8).
De V o o r z i t t e r : Ik merk op, dat de
fractie van de PSP afwezig is.
Ik constateer, dat de aanwezige
leden van de fracties van de PvdA,
D6é en de PPR voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Artikel III wordt zonder stemming
aangenomen.
De beweegreden w o r d t zonder
stemming aangenomen.

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de PPR tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.

Aan de orde zijn de s t e m m i n g e n in
verband met het wetsvoorstel
W i j z i g i n g v a n de W e t sociale
w e r k v o o r z i e n i n g op e n k e l e
onderdelen (experiment budgetfinanciering; decentralisatie; deregulering) (20512)
(Zie vergadering van 22 juni 1988.)
De V o o r z i t t e r : De heer Spieker trekt
zijn amendementen op de stukken
nrs. 12, I (herdruk) en 13 in.
Het begin van artikel I en de onderdelen A en B worden zonder
stemming aangenomen.
!n stemming komt het gewijzigde
amendement-Beckers-de Bruijn
(stuk nr. 16, I).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de VVD tegen dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is verworpen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Beckers-de Bruijn
( s t u k n r . 16, II).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR en D66 voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Beckers-de Bruijn
( s t u k n r . 16, III).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als
het vorige.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Beckers-de Bruijn
( s t u k n r . 16, IV).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de VVD tegen dit
gewijzigde amendement hebben
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gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is verworpen.
Onderdeel C wordt zonder stemming
aangenomen.
De onderdelen D t / m U en het begin
van onderdeel V worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementSpieker (stuk nr. 10).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA en de PPR voor dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Artikel 4 0 wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementSpieker (stuk nr. 1 1 , I).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66 en de PPR tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden
beschouwd.
Artikel 41 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 4 2 , 42a en 43 worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementSpieker (stuk nr. 14).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat dit
amendement met algemene sternmen is aangenomen.
Artikel 44, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementSpieker (stuknr. 14), wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel 45 wordt zonder stemming
aangenomen.
Het gewijzigde onderdeel V wordt
zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
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Voorzitter
Artikel II worden zonder stemming
aangenomen.

Minister D e K o r t e : Mijnheer de
Voorzitter! Sinds het wetsvoorstel is
ingediend, heeft de claimemissie van
Fokker plaatsgevonden. Zoals men
kan weten, is de respons van de
bestaande aandeelhouders groot
geweest. Ongeveer 7 0 % heeft van
het claimrecht gebruik gemaakt.
Inmiddels heeft ook de Europese
Commissie ingestemd met de

aankoop van aandelen door de
Nederlandse Staat. Voor alle
duidelijkheid wil ik nog eens het
volgende over het wetsvoorstel
opmerken.
De machtiging voorziet in het
nemen van 4 9 % in het gewone
aandelenkapitaal van de onderneming. Dat is het doel, zoals afgesproken tussen de betrokken partijen,
namelijk banken, overheid en Fokker,
maar het voorstel sluit niet uit dat
ook minder dan 4 9 % verworven zou
kunnen worden. In eerder overleg
met de vaste commissie voor
Economische Zaken heb ik daarop al
enkele malen gewezen. Het beschikbare bedrag is immers gelimiteerd
tot 2 1 2 min. De eerste emissie is,
zoals ik al zei, een succes geweest.
Dat betekent ruim 74 min. extra
inkomsten voor Fokker. Als wij het
hierbij zouden laten, zou het aandeel
van de Staat niet meer dan 1 5%
worden. Er is echter afgesproken, dat
er een tweede emissie zal komen.
Ook heeft te allen tijde — laat ik dat
nog eens met nadruk stellen — de
Staat het recht o m een eventueel
resterend deel van de 212 min. o m te
zetten in aandelen. Ik zeg dit ook in
de richting van mevrouw Groenman,
hoewel ze nu niet aanwezig is.
Op welke wijze en wanneer een
tweede emissie zal gaan plaatsvinden, is nog onderwerp van overleg
tussen de betrokkenen, te weten de
banken, Fokker en de overheid. Hoe
groot het aandeel van de Staat zal
worden, kan ik natuurlijk niet op
voorhand zeggen. Ik kan alleen
zeggen dat, wanneer er bij de tweede
emissie geen enkele opbrengst meer
zou zijn, wij tot een benutting zouden
komen van zo'n 176 min. van de 2 1 2
min. die ter beschikking staan. Dan
nog steeds geldt dat het resterende
deel later kan worden omgezet in
aandelen. Dat zou bij voorbeeld
relevant kunnen zijn als er een latere
emissie van Fokker zou komen.
Over de priors merk ik op, dat het
nemen daarvan in verband staat met
de voorgenomen positie van de
overheid als grootste aandeelhouder.
Onder andere de heer Vos heeft dat
ook met nadruk gevraagd. Een en
ander brengt met zich dat als de
Staat minder dan 4 9 % verwerft, de
afspraken over de prioriteitsaandelen
onverkort van kracht zijn. Daar
hebben ook de andere houders van
prioriteitsaandelen voor getekend.
Vervolgens ga ik over tot beantwoording van de meer specifieke
vragen. Mevrouw Rempt heeft

gevraagd of het succes van de
claimemissie te maken heeft met de
bereidheid van aandeelneming van
de overheid. De heer Van Dis heeft in
die zin gevraagd of het gunstige
klimaat is terug te leiden t o t het
grotere vertrouwen van de markt in
Fokker, een vertrouwen groter dan de
overheid en de banken in oktober/november vorig jaar hadden, of tot het
feit dat de overheid de bereidheid
heeft getoond om aandelen op te
nemen. Ik denk dat beide factoren
een rol spelen. In ieder geval hebben
deze bij de eerste claimemissie een
rol gespeeld. Het feit dat de overheid
zich bereid heeft verklaard tot
aandeelneming, heeft zeker geleid
tot meer vertrouwen. Ook de
inmiddels betere gang van zaken met
betrekking tot de aflevering en het
boeken van orders voor de F-100 en
de F-50 heeft daartoe zeker bijgedragen.
Mevrouw Rempt heeft zich
uitgesproken voor de tweede
claimemissie. Dat heeft eigenlijk
eenieder gedaan die hier het woord
heeft gevoerd. Ik ben het daarmee
eens. Ik zal staan op goed overleg
met de banken en Fokker als het gaat
o m de keuze voor die tweede
claimemissie. Er zijn natuurlijk
diverse mogelijkheden. Als bij een
tweede claimemissie toch nieuw
kapitaal wordt aangeboden, hetgeen
op zichzelf gunstig zou zijn, kun je
kiezen voor een derde emissie,
hoewel je je dan kunt afvragen of je
daarmee eindeloos moet doorgaan.
Je kunt converteren, conform de
afspraak; je kunt ook op dat moment
overgaan tot directe plaatsing. Het
zou dan misschien goed zijn dat bij
de tweede emissie meteen bekend te
maken. In ieder geval moeten wij
daarover nog nadenken.
Mevrouw Rempt vraagt wat onder
additioneel aflossen van verplichtingen wordt verstaan. Hiermee wordt
bedoeld additioneel aflossen van
verplichtingen in verband met het
aantrekken van dat eerste claimemissiegeld. Ook de heer Van Vlijmen
heeft in die zin vragen gesteld; hij
heeft die zelfs nog w a t meer
toegespitst. W e l n u , door die eerste
claimemissie komt inderdaad
additioneel geld binnen. Dat geld kan
gebruikt worden — dat is ook al
aangegeven in de stukken — voor
additionele aflossingen op verplichtingen die met de overheid zijn
aangegaan, respectievelijk voor het
verminderen van kredieten.
De heer Van Vlijmen vraagt zich af
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In stemming komt het amendementSpieker (stuk nr. 12, II) (herdruk).
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66 en de PPR voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Artikel III wordt zonder stemming
aangenomen.
De beweegreden w o r d t zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.

Regeling van w e r k z a a m h e d e n
De V o o r z i t t e r : Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van de
vaste commissie voor Milieubeheer:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
W e t chemische afvalstoffen
(uitvoering EG-richtlijnen inzake
grensoverschrijdende overbrenging
van gevaarlijke afvalstoffen)
(20584).

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• het wetsvoorstel Verlening
v a n e e n m a c h t i g i n g als b e d o e l d
in a r t i k e l 4 0 v a n d e C o m p t a b i l i t e i t s w e t 1 9 7 6 ( S t b . 671) tot
d e e l n e m i n g in de n a a m l o z e N.V.
Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker (20378).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
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De K o r t e
wat Fokker daar uiteindelijk mee
opschiet. In hoeverre kan Fokker
daarvan profiteren? Op deze manier
wordt in elk geval een betere
verhouding verkregen tussen vreemd
vermogen en eigen vermogen. Op
zichzelf is dat al van belang. Bovendien kan Fokker, vooral bij het
aanhouden van minder kredieten,
daarvan profiteren, omdat daarover
dan geen rente meer behoeft te
worden betaald. Het is dus een
kostenverminderende factor. Het
aantrekken van dat extra kapitaal via
die claimemissie is dus duidelijk wel
degelijk gunstig.
Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Is de minister klaar
met dit onderdeel?
Minister D e K o r t e : Ja, ik denk van
wel.
Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): In het betoog van de
minister mis ik in de eerste plaats het
antwoord op de vraag wat partijen
precies verstaan onder het woord
" a d d i t i o n e e l " . In de tweede plaats
komt uit de schriftelijke behandeling
van het wetsvoorstel naar voren — er
staat althans niets anders — dat bij
een eerste claimemissie al gesproken
kan worden van additioneel, terwijl
uit de prospectus blijkt dat daarvan
pas sprake is bij een tweede
claimemissie. Kan de minister
daarover iets duidelijker zijn?
Minister D e K o r t e : Dat heb ik al
toegelicht. Bij de eerste schriftelijke
gedachtenwisseling hebben wij
gezegd dat de Staat direct na de
eerste claimemissie zou participeren.
Later heb ik de mogelijkheid geopend
— dat staat ook in de claimbrochure
— over te gaan tot een tweede
claimemissie.
Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Dat is het probleem
niet. Ik zal het proberen uit te leggen.
Ik vraag niet of de minister de
tweede emissie een claimemissie
noemt. Dat is prima. In de memorie
van toelichting heeft de minister wat
anders gezegd, maar dat is later
veranderd. Dat is duidelijk.

le opbrengsten. Deze kunnen
aangewend worden voor het
vervroegd aflossen van een hele trits
van die mooie dingen. In de stukken
die tussen de minister en de Kamer
zijn gewisseld, lijkt het erop dat de
minister reeds spreekt over het
gebruiken van de additionele
opbrengsten voor vervroegde
aflossingen van een eerste claimemissie. In de prospectus zijn de
additionele opbrengsten naar mijn
mening gekoppeld aan een tweede
claimemissie. Het lijkt mij belangrijk,
daarover duidelijkheid te krijgen. Er is
immers al een additionele opbrengst
bij de eerste claimemissie.
Minister D e K o r t e : Ik wil daar heel
duidelijk over zijn. De afspraak is dat
additioneel geld uit de eerste emissie
al gebruikt kan worden voor versnelde aflossing. Datzelfde geldt
uiteraard ook voor gelden uit de
tweede emissie.
De heer V a n V l i j m e n (CDA): Men
kan uit twee mogelijkheden kiezen.
De door de Staat gegarandeerde
leningen kunnen vervroegd worden
afgelost en er kan gemitigeerd
worden op de kredietfaciliteiten,
zeker op die extra ƒ 89 min. Het
bedrag van ƒ 2 1 2 min. komt oorspronkelijk uit de begroting. Daarvoor
komen eventueel ook andere
projecten dan Fokker in aanmerking.
Het is dus logisch dat hetgeen
additioneel overblijft — ook na beide
emissies — wordt gespendeerd aan
het terugbetalen van de door de
Staat gegarandeerde leningen. De
Staat krijgt daardoor immers weer
andere mogelijkheden.
Minister De K o r t e : Op dit moment is
het voor het bedrijf van het grootste
belang om een zo groot mogelijk
eigen vermogen en garantievermogen te hebben. Dat hebben wij
verschaft. Daarvoor is het totale
bedrag van 212. min ook nodig.
Fokker heeft door de terugbetalingsmogelijkheden de ruimte o m
rentedragende staatsgegarandeerde
leningen en/of kredieten te verminderen. Voor Fokker is dat gunstig.
Ondertussen blijven de limieten
volgens de afspraken bestaan. De
onderneming kan daarop terugvallen
als er sprake is van een krapper
wordende liquiditeitspositie. Dat is in
deze fase van belang.

staatsleningen niet herroepbaar zijn,
tenzij er weer een nieuwe lening zou
worden afgesloten. Maar de banken
hebben een extra bijdrage geleverd
aan de liquiditeit. Als die bijdrage
meteen wordt terugbetaald, blijft de
Staat door zijn extra pogingen die
gedaan zijn door het verstrekken van
het bedrag van 212 min., wel met
extra lasten zitten, terwijl de banken
een gebaar hebben gemaakt dat
achteraf minder geprononceerd zal
blijken dan het aanvankelijk leek.
Minister D e K o r t e : Neen, wat de
heer Van Vlijmen nu zegt, lijkt mij niet
juist. De banken hebben zich
verplicht verklaard tot kredietlimieten
en die brengen een risico met zich.
Op een bepaald moment kan de
limiet bereikt zijn en dat is het risico
voor de banken. Maar voor de
onderneming is het belangrijk o m die
limiet juist niet te bereiken, want dan
betaalt zij minder rente over de
kredieten. Dat perspectief doet zich
nu voor, ook bij eerder aangegane
verplichtingen jegens de overheid
omdat er een flink deel rentedragende staatsgegarandeerde leningen
bestaat, die ook afgelost kunnen
worden. Overigens zal ik over het
aflossingsschema, waarover nog
afspraken gemaakt moeten worden,
straks wat meer zeggen. Ik wil
namelijk de in eerste termijn aan mij
gestelde vragen systematisch
beantwoorden.
Mevrouw Rempt vroeg wanneer de
overheid meer zicht krijgt op de
belangrijke kostenreductie. Die
operatie is inderdaad heel belangrijk,
omdat zij uiteindelijk op jaarbasis
200 min. vermindering van de lasten
van Fokker met zich moet brengen.
Voor de onderneming is dit van groot
belang. Op ons verzoek komt er eind
dit jaar een tussenbalans, waarover ik
dan met de Kamer zal spreken.
Over afspraken over de rangorde
van de aflossingen wordt op dit
moment druk overleg gevoerd. Het is
een zeer complexe aangelegenheid,
die hopelijk in het najaar afgerond
kan worden na overleg met Fokker en
het NIVR, waarbij ook de banken een
rol zullen spelen. Dan zal in deze
complexe materie meer helderheid
ontstaan.

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Dat is okee.
De minister spreekt over additione-

De heer V a n V l i j m e n (CDA): Ik
neem aan dat aflossingen van

De heer V o s (PvdA): Wat maakt die
materie zo complex? Roept dit soort
financieringen altijd een heleboel
vragen oproept, of is het meer een
politiek vraagstuk, in die zin dat
politiek en banken het er op dit
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Minister D e K o r t e : Precies, dat wou
ik toelichten.
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moment niet over eens zijn, welke
volgorde de claims hebben die elk
van de partijen heeft op Fokker?
Minister De K o r t e : De verschillende
ontwikkelingskredieten zijn op
verschillende momenten gegeven en
naast de staatsgegarandeerde
leningen bestaat ook nog het nieuw
toegevoegde garantievermogen van
212 min. Daarbij weten wij nog niet
eens welk deel van die 212 min.
uiteindelijk achtergesteld zal zijn. Dit
zijn allemaal factoren die deze zaak
onzeker maken. Ik denk dat we het
pas helemaal rond kunnen krijgen na
de tweede claimemissie. Daar
moeten we eerst duidelijkheid over
hebben. Ergens in het najaar hoop ik
meer duidelijkheid te kunnen
verstrekken. Wel heb ik van dit soort
zaken geleerd — sommigen uwer
weten dat ook wel — dat je zeer
voorzichtig moet zijn met het in het
vooruitzicht stellen van bepaalde
tijdslimieten. Kijk alleen maar naar de
ingewikkeldheid en de lange duur van
de onderhandelingen over Volvo.
Wellicht is in dit verband de vraag
opgekomen hoe het staat met de
mogelijkheid van fondsconstructies.
Het is op het ogenblik echt prematuur o m daarover te spreken of te
denken, gezien de status van de hele
financieringsoperatie. Ik moet eerst
een indruk hebben van het totale
aflossingsschema. Ook is het erg
belangrijk hoe verder zal worden
gegaan. Dan is te denken aan
samenwerkingsverbanden, toekomstige partners en wat dies meer zij.
Mochten sommigen uwer aan
fondsconstructies gedacht hebben,
dan zeg ik bij voorbaat dat ik dat echt
prematuur vind.

Mijnerzijds is hierover in de openbaarheid niet gesproken ten tijde van
het bezoek van de Japanse premier.
Na afloop heb ik alleen wel gereageerd o m de zaak wat te dempen,
toen opmerkingen in de publiciteit
werden gemaakt. Op zichzelf is het
niet nuttig om een dergelijke
discussie in de publiciteit te voeren.
De heer Vos onderstreepte het nut
van het NIVR. Het speelde en speelt
nog steeds een nuttige rol, dat ben ik
met hem eens. Hij maakte nog een
heel interessante opmerking over
internationale samenwerking en de
ervaringen die Fokker daar in het
verleden mee heeft opgedaan. Als ik
het goed heb begrepen, zei hij dat
het erg moeilijk is gebleken om te
komen tot samenwerking, terwijl
tegelijkertijd werd gewerkt aan de
ontwikkeling van een nieuw vliegtuig.
Ik denk dat ik dat met hem eens ben.
Het zoeken van partners, terwijl je
tegelijkertijd samen met die partners
iets wilt ontwikkelen, kan wel eens te
veel van het goede zijn. Dat is
gebleken bij VFW en Mc.DonnellDouglas. Daarom is het goed dat
Fokker nu in rustiger vaarwater
belandt en dat men uit de produktieproblemen van de F-100 komt. Die
van de F-50 zijn eigenlijk voorbij. Als
dat achter de rug is en als het toestel
zich ook op de markt heeft bewezen,
ben je natuurlijk een veel betere
onderhandelingspartner. Je bent dan
ook veel aantrekkelijker voor een
toekomstige samenwerking. Als de
heer Vos dat met zijn analyse
bedoelde, ben ik het zonder meer
met hem eens.

De heer V o s (PvdA): Maar dat is een
luxe probleem, want dat betekent dat
er een zeer grote versterking van de
vermogensstructuur van de onderneming heeft plaatsgevonden.

Minister D e K o r t e : Neen, maar op
dit moment kan ik daarop nog geen
antwoord geven, gezien alles wat
nog moet gebeuren.
Mevrouw Rempt maakte een
opmerking over samenwerkingsverbanden die Fokker zou kunnen
aangaan en over de discretie die
daarbij moet worden betracht.

Minister D e K o r t e : De overheid is
bijgesprongen en het lijkt nog te
lukken ook. Ik neem het maar zoals
de heer Vos het heeft gezegd.
Mijnheer de Voorzitter! Over het
tijdstip van de eerste claimemissie
heb ik al gesproken. Op dit moment
is een deelname van 1 5 % mogelijk.
Zonder een tweede claimemissie zou
meer niet mogelijk zijn. Ik ben erop
uit om zoveel mogelijk van die 4 9 %
te halen, want dat lijkt mij verstandig
en ook goed voor de onderneming.
Daarom is die tweede claimemissie
echt nodig. Als de markt overigens
meer dan 4 0 min. ter beschikking
stelt, komen wij inderdaad beneden
die 4 9 % uit.

Minister D e K o r t e : Inderdaad, het is
een luxe probleem. Maar goed, je
weet nooit, hoeveel vertrouwen de
markt en speciaal de financiële markt
uiteindelijk weer in Fokker krijgt. De
heer Van Dis maakte daar nog een
opmerking over. Overigens moet er
bij een tweede claimemissie op zeer
grote schaal ingetekend worden om
het aandeel van de Staat tot onder bij
voorbeeld 4 0 % te laten zakken.
Voorzitter! Ik wil er geen onduidelijkheid over laten bestaan dat de
overheid als grootste aandeelhouder
— dat is het voornemen, wij zijn er
dus nog niet met de huidige 1 5% —
ook de meerderheid op het stuk van
de " p r i o r s " heeft. De invloed die de
overheid daarmee verwerft, moet ook
weer niet overdreven worden, maar
het is toch iets van belang. Met zo'n
meerderheidsbelang kun je namelijk
het aantal leden van de raad van
bestuur en het aantal commissarissen bepalen en je kunt ook voorstellen tot wijziging van de statuten
doen.
De heer Vos heeft nog gevraagd,
hoe het staat met de uitbreiding van
de raad van bestuur tot vier personen. In onze visie is het nog steeds
juist, te streven naar een raad van
bestuur van vier personen. Ik zei het
al, met een meerderheid van " p r i o r s "
heb je ook het recht, dat aantal vast
te stellen. Het gekozen aantal is ook
niet onlogisch: een lid dat zich
bezighoudt met marketing, een lid
dat over de produktie gaat, iemand
die zich over de financiën buigt en
een president.
Hoe is het met de knelpunten in de
produktielijn? Verschuiven ze niet
naar het eind van de lijn, als je ze in
het begin wegneemt? Dat is natuurlijk juist, maar er wordt intussen ook
aan gewerkt, de knelpunten over de
hele lijn weg te nemen. Overigens
zijn het wegnemen van de knelpunten
en het kostenreductieprogramma
met elkaar verwante problemen. Aan
het eind van het jaar wil ik, zoals ik
mevrouw Rempt al heb toegezegd,
een tussenbalans opmaken, en die
zal ik met de Kamer bespreken. Ik
denk dat er met name in de produktielijn van de F-100 nog steeds
knelpunten voorkomen — dat is niet
onbekend — maar de raad van
bestuur zegt dat die in de loop van
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De heer V o s (PvdA): Bij mij zou die
gedachte niet zijn opgekomen, maar
kennelijk wel bij de minister. Op 9
februari 1988 duidde hij hierop in
een interview met NRC Handelsblad.
Als hij er niet over begonnen was,
zou ik het ook niet hebben gedaan.
Betekent dit overigens dat zijn
briljante gedachte van 9 februari ook
prematuur was?

De heer V o s (PvdA): Ik had niet
verwacht dat ik zo duidelijk was
geweest, dat u er onmiddellijk mee
kon instemmen. Het was dus zo.
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het jaar zeker weggenomen kunnen
worden. Overigens is dan nog niet
onmiddellijk het beoogde produktiepotentieel beschikbaar. Men streeft
naar een produktie van 33 F-100's
op jaarbasis. Daar moet men
uiteindelijk op kunnen inlopen.
Verder heeft de heer Vos nog naar
de kwestie van de gedwongen
ontslagen gevraagd. Er was eerst een
indicatie van 400 gevallen, en
inmiddels is dat aantal teruggebracht
tot 75; dat is mooi, maar hoe kan
dat? Aldus de heer Vos. In ieder
geval ligt hieraan ten grondslag dat
het natuurlijke verloop groter is dan
voorzien was. De interne herplaatsing
verloopt ook beter dan verwacht was,
met name van de engineering, de
ontwikkeling, naar de produktie.
In de kwestie van de rangorde voor
de terugbetalingsafspraken zal in de
herfst meer klaarheid worden
gebracht. Overigens geldt de
terugbetaling per verkocht vliegtuig,
daar moet natuurlijk rekening mee
worden gehouden, ook als de
regeling uiteindelijk op een nieuwe
leest wordt geschoeid. Dan zijn er
nog vragen als: Waar gaat het geld
naar toe? Naar de Staat of naar de
NIVR? Al dat soort zaken moeten nog
een keer doorgenomen worden.
De heer Van Vlijmen heeft terecht
opgemerkt dat het niet alleen om
liquiditeit en rentabiliteit gaat, maar
dat de solvabiliteit ook belangrijk is.
En dan niet alleen in de sfeer van het
garantievermogen, maar ook in die
van het eigen vermogen. De heer
Van Dis heeft daar overigens ook
nader naar gevraagd.
Het volgende punt betreft het
aantrekken van de ƒ 74 min. extra
kapitaal. Dat was een belangrijke
vraag van de heer Van Vlijmen. Ik
heb inmiddels duidelijk gemaakt wat
er de voordelen van zijn. Een
voordeel is dat de kosten van
kredieten — ook gegarandeerde
kredieten — kunnen worden verlaagd
door de versnelde aflossing.
De financiële inbreng van banken
en overheid wordt op evenwichtige
wijze verminderd, staat er in de
stukken. De heer Van Vlijmen vroeg,
of is bedoeld dat hij op "evenredige"
wijze wordt verminderd. Het
antwoord hierop is het volgende. De
risico's van de banken zitten in de
kredietlimieten. Die kunnen op elk
moment aangesproken worden. Dat
gebeurt natuurlijk op de momenten
dat het moeilijker gaat. Dan zijn de
banken verplicht, de kredieten
volledig te vullen. De kredietlimieten

zijn gedurende een reeks van jaren
geldig. Dit geldt natuurlijk ook voor
de door de overheid verschafte
kredieten. In die zin is er sprake van
evenredigheid. Als wordt gekomen
tot aflossing, dan gaat dat op een
evenwichtige en tegelijkertijd
evenredige wijze, zowel wat de
banken betreft — met betrekking tot
hun limieten - als wat de overheid
betreft, met betrekking tot de
verschafte kredieten.
De adviesraad valt inderdaad
onder de verantwoordelijkheid van de
raad van commissarissen en niet
onder die van de raad van bestuur of
van de minister. Het laatste was
eigenlijk nooit het voornemen. Op het
moment dat de raad van bestuur uit
één persoon bestond, namelijk de
heer Swarttouw, was die zaak
natuurlijk het meest acuut. Het gaf
ook niet veel vertrouwen dat de raad
van bestuur nog maar uit één
persoon bestond. Daar is echter snel
verandering in gekomen. In die tijd
was het profiel van de raad van
advies nog niet helemaal afgerond.
De mensen die ten slotte zijn
aangezocht, hebben als conditie
gesteld dat zij, gegeven de ontwikkeling van het geheel, het vennootschapsrecht geen geweld aan wilden
doen. Zij wilden dus rapporteren aan
de raad van commissarissen. Dat
hebben de heren Orlandini, Montijn
en Goudswaard zelf tegenover mij
bedongen. Ik vond het van groot
belang dat ik hen kon aantrekken
voor de raad van advies, zeker op dat
moment.
De heer Leerling sprak bij deze
operatie van een stukje industriepolitiek. Die politiek is in dit geval
gunstig uitgepakt. Wij moeten echter
wel zeggen dat er bij deze operaties
altijd wel een risico blijft. Laten wij
niet te zeer himmelhoch jauchzend
zijn. Er is altijd het gevaar dat er nog
iets gebeurt. Het zijn en blijven
ondernemingen met een leven dat
rijk is aan risico's. Het is echter juist
dat deze hele operatie een onderdeel
is van industriepolitieke overwegingen. Het gaat om een sector die
vooruitzichten kan bieden, die met
overheidsgeld twee goede produkten
heeft ontwikkeld, en die een
behoorlijke uitstraling heeft, zeker als
het gaat om technologisch geavanceerde technieken. Om die reden
was het een gemotiveerde operatie.
Op die wijze heb ik haar ook bij de
Kamer gepresenteerd. De Kamer
heeft dat vervolgens waar willen
maken als controleur.
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De Staat staat nu inderdaad op
15%. Is zij nu dan de grootste
aandeelhouder? Als het hierbij blijft,
is zij niet de grootste aandeelhouder,
kan ik zeggen aan het adres van de
heer Leerling. De tweede emissie
resp. een directe participatie uit de
212 min. is dus echt nodig. Ik streef
er in ieder geval naar, een zo groot
mogelijk deel van de 212 min. om te
zetten in aandelen, met als limiet
49%. Wat er over blijft kan te allen
tijde omgezet worden - dat hebben
we bedongen — in aandelen.
Is de verkoopprijs van de toestellen
op dit moment voldoende winstgevend, vroeg de heer Leerling nog. De
positie van de F-50 komt steeds
beter te liggen. Het lijkt erop dat men
marktleider wordt. Dat is natuurlijk
een gunstige positie, want dan kan
men de marktprijzen wat meer gaan
bepalen. Bij de F-100 ligt het op dit
moment wat moeilijker. Van de
F-100 is nog maar een beperkt aantal
toestellen in de lucht. Er zijn er 3
afgeleverd aan Swissair. Desalniettemin is die klant, die launching
customer, zeer tevreden. Het toestel
is zeer geluidsarm, binnen en buiten
het toestel, en het is ook zeer zuinig.
Wat dit betreft heeft het een zeer
goede start gemaakt. Het is wellicht
net zoals met de Fokker-50, zo
verzekert mij de raad van bestuur: als
er nu regelmatig wordt afgeleverd en
er meer toestellen zullen vliegen, dan
gaat vanzelf de belangstelling weer
levendiger worden. Niets verkoopt
beter dan een net goed gelanceerd
vliegtuig, waarvan men weet dat het
uiteindelijk op tijd geproduceerd kan
worden.
Wat betreft de rentabiliteit van de
verkoopprijs, moet ik zeggen dat dit
bedrijfsvertrouwelijke informatie is
die ik in deze openbare bijeenkomst
niet kan verschaffen. Maar zoals
bekend, hebben wij bij tijd en wijle nog zeer recentelijk gisteren —
besloten bijeenkomsten en die zijn
meer voor dit soort zaken geschikt.
De Wall Street Journal heeft
inderdaad een interessant artikel
opgeleverd. Ik haal er dit uit. Er moet
rust komen rond een maatschappij
als Fokker, de produktie moet goed
lopen en dan kan aan de orde komen
dat een bedrijf met betere papieren,
in rustiger omstandigheden en buiten
de publiciteit, naar een breder
draagvlak van partners kan gaan
zoeken en op die manier de samenwerkingsverbanden kan gaan
opzoeken. Dit komt ook in feite uit dit
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interessante Wall Street Journal-artikel naar voren.
Kan Fokker in de toekomst op
eigen benen staan, zo vraagt de heer
Leerling. Fokker en de overheid zijn
het erover eens dat er de noodzaak is
van verdere samenwerking, van
partners zoeken in de toekomst. Een
volgende generatie vliegtuigen in de
loop van de negentiger jaren, naar
het eind toe, vormt natuurlijk een
hele operatie voor een vliegtuigfabrikant ais Fokker. Je kunt eigenlijk niet
meer in zelfstandigheid, in deze
vorm, aan Fokker zo'n taak toedichten. Daarover zijn Fokker en de
overheid het dan ook wel eens met
elkaar.
De heer Leerling heeft gezegd dat
je in het algemeen terughoudend
moet zijn met dit soort steunoperaties. Maar goed, zo constateerde hij,
in dit geval was het een uitzonderingssituatie en daarom was het
gemotiveerd, te doen wat wij hebben
gedaan. Ik neem daar goede nota
van; ik ben dat met hem eens.
Ik ben het ook eens met het
compliment van de heer Vos en van
hem aan het personeel. Ik vind dat
dit geheel op zijn plaats is. Het
personeel heeft onder grote druk
gestaan en heeft zeer veel extra werk
verricht. Ik denk dat dit compliment
zeer op zijn plaats is.
Staatsdeelneming op zich moet
tijdelijk zijn; dat ben ik ook met de
heer Leerling eens. Over de lengte
van die tijdelijkheid wil ik op dit
moment niets zeggen. Maar ik zeg
wel: uitgangspunt van dit kabinet is
in het algemeen, dat staatsdeelnemingen niet meer nodig zijn in deze
context van onze economie en van
onze samenleving.
De heer Van Dis heb ik al geantwoord op de vraag, wat nu eigenlijk
prevaleert bij het gunstige resultaat
van de claimemissie: meer vertrouwen van de markt of het feit dat de
overheid bereid was tot deelneming?
Beide factoren zijn relevant, denk ik.
Wat zou eigenlijk het eigen
vermogen van Fokker moeten zijn?
Het precieze antwoord kan ik daarop
niet geven. Een exact cijfer is ook
moeilijk te verschaffen. Maar het
moet nog wel flink stijgen en daarom
is er ook de noodzaak van samenwerking met een sterke, kapitaalkrachtige partner.
Wat moet er gebeuren, als
verlengde versies van de F-50 en de
F-100 worden gevraagd? En daar is
vraag naar, al was het alleen maar bij
de F-100, omdat de concurrent de

737 in verschillende versies kan
offreren. Dus komt op Fokker ook
zo'n vraag af. Nu, ik moet op dit
moment zeggen dat de overheid daar
geen gelden voor beschikbaar heeft:
die staan niet op mijn begroting. Ook
daarom is er dus de noodzaak van
versterkte samenwerking met een
financieel krachtige partner.
Kan Fokker nu op de lange, zeer
lange termijn behouden blijven voor
onze samenleving? Mijn antwoord is
" j a " . Dat kan door aan die verder
gaande samenwerking vorm te geven
en door versterking van het eigen
vermogen. Die verder gaande
samenwerking moet doorgaan; die
moet men niet laten rusten. Daarvoor
moet aandacht blijven bestaan. Het
moet echter niet overhaast gebeuren.
Het is in ieder geval van belang om
een en ander tijdig voor elkaar te
hebben, voordat de volgende
generatie vliegtuigen aan de orde is.
Anders komen wij in de val terecht
waarop de heer Vos ons in eerste
termijn heeft gewezen.
Is het niet jammer dat participatie
in Airbus-330 en Airbus-340 niet
mogelijk is?
Natuurlijk is dat jammer. Fokker
komt daardoor losser in het Europese
netwerk te staan. Gelukkig staat daar
een EG-initiatief tegenover, namelijk
het Euromart-initiatief voor technologische samenwerking in Europa.
Daaraan wil de Europese Commissie
in kaderverband tot 5 0 % subsidiëring geven. Dat zal in de loop van
volgend jaar nader vorm krijgen. Dan
komt er in ieder geval weer een kans
om mee te doen in de Europese
netwerkvorming. Dat is voor Fokker
van belang. Ook het NLR heeft
belangstelling ter zake getoond.
Met de opmerkingen van de heer
Van Dis over de Algemene Rekenkamer en de kritiek op technische
ontwikkelingskredieten ben ik het
eens. Risico's zijn daarbij nu eenmaal
inherent vanaf het moment dat wij
daaraan zijn begonnen in de jaren
vijftig.
Hoe is het met de vooruitzichten
ten aanzien van de liquiditeit van de
onderneming?
Die liquiditeit is niet ruim, zij is
tamelijk krap, maar zij is voldoende.
In elk geval is de situatie door
aanbetalingen op de recent ve r kregen order van SAS voor de F-50
beter geworden. Verder is de situatie
verbeterd door de opbrengst van de
eerste claimemissie. Wellicht geeft
de tweede claimemissie ook nog wat
meer ruimte. In die zin is natuurlijk

ook de ƒ 212 min. die eind vorig jaar
verschaft is, zeer relevant en voorts
zijn natuurlijk de opgerekte kredietlijnen van de banken van belang.
In hoeverre speelt de raad van
advies nog een rol? Deze raad speelt
een rol bij het zoeken van de vierde
man voor de raad van bestuur en als
gesprekspartner bij het ontwikkelen
van strategische visies.
Mevrouw Groenman heeft gezegd,
dat het hele bedrag van ƒ 2 1 2 min.
eigenlijk omgezet moet worden in
aandelen. Naar mijn mening moet
zoveel mogelijk van dat bedrag
onmiddellijk in aandelen omgezet
worden totdat de 4 9 % bereikt is.
Wat daarna overblijft, wordt in een
achtergestelde lening omgezet. Te
allen tijde is er echter het recht om
opnieuw dat restant in aandelen o m
te zetten.

Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s d e
J o n g h (VVD): Voorzitter! Dank zij
het zeer duidelijke antwoord van de
minister hoef ik slechts een paar
opmerkingen te maken.
Het is uitstekend, dat de minister
niet per se streeft naar 4 9 % van het
aandelenkapitaal. De wetstekst lijkt
wel een beetje dwingend op dat
punt. Ook in de prospectus staat:
"indien de Staat na de onderhavige
emissie niet de gevraagde 4 9 % ...
verkrijgt". Dat lijkt wat dwingend. Dat
is dus niet het geval.
Heeft de minister een m i n i m u m percentage in zijn hoofd en is hij
bereid dat hier te noemen?
Mijn tweede opmerking betreft de
additionele opbrengsten van
claimemissies. Het is goed, dat de
minister hier duidelijk heeft gezegd,
dat daarvan ook sprake is bij de
eerste claimemissie, want op
bladzijde 10 van de prospectus wordt
een direct verband gelegd tussen een
tweede claimemissie en een
vervroegde aflossing van allerlei
schulden.
Voorzitter! Ik heb niet gesproken
over de omvang van de raad van
bestuur. Een van de collega's heeft
dat wel gedaan. De minister heeft
naar aanleiding daarvan gezegd, dat
hij nog steeds ernaar streeft, daar
vier personen van te maken. Hij heeft
daartoe via zijn prioriteitsaandelen
inderdaad het recht. Ik ben het
daarmee eens.
De minister heeft gelijk als hij zegt
dat Fokker nog altijd een groot risico
is, ondanks het feit dat het er nu wat
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R e m p t - H a l m m a n s de J o n g h
fleuriger uit ziet. Wij moeten niet net
doen alsof de problemen helemaal
de wereld uit zijn. Het doet mij
buitengewoon veel deugd dat de
minister bevestigt dat over samenwerking met eventuele andere
gegadigden niet in het openbaar
gesproken behoort te worden.

D
De heer V o s (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn beantwoording in eerste termijn.
Voor zover er nog onduidelijkheden
bestonden, heeft de minister mij nu
op de goede weg geholpen.
Er is de nodige duidelijkheid
ontstaan met betrekking tot de
tweede claimemissie. Buitengewoon
bevredigend was het antwoord van
de minister, namelijk dat de discussie
uitsluitend nog zal gaan over het
tijdstip waarop de emissie moet
worden vastgesteld. In principe zal
die emissie dus plaatsvinden! De
minister heeft ook een bevredigend
antwoord gegeven op mijn vraag
welke relatie er nu ligt tussen het
percentage gewone aandelen en het
bezit van de 5 2 % prioriteitsaandelen.
Het moet nog eens gezegd w o r d e n :
de 4 9 % is niet absoluut gekoppeld.
De positie van de grootste aandeelhouder is maatgevend. De minister
heeft in dit verband voldoende
helderheid geschapen om ervan uit
te gaan dat de zaak nu definitief
wordt geregeld.
Over de problemen die zich
hebben voorgedaan in de produktielijnen heeft de minister gezegd dat
het klopt dat men de lijnen via FBI —
Fokker, Berenschot en Ingersoll — op
gang heeft gekregen. Dat kan tot een
probleem leiden. De problemen zijn
nog niet helemaal opgelost. De
motivatie die aanwezig is, is groot
genoeg om de zaken op een
behoorlijke manier aan te pakken.
W a t daar gebeurt, is overigens
buitengewoon ambitieus. Fokker
heeft met betrekking tot de F-100
het plan 5 1 / 1 0 0 ontwikkeld en is
ervan uitgegaan dat tegen het einde
van 1989 51 van deze kisten zullen
zijn afgeleverd. Dat moet ertoe leiden
dat men aan het einde van dit jaar
volledig op tempo ligt. Aan het einde
van dit jaar moeten er dus 18
vliegtuigen afgeleverd worden.
Volgend jaar zullen er nog 33 moeten
worden afgeleverd. Ik vind dat
buitengewoon ambitieus. Ik verneem
graag hoe de minister tegen het plan
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aankijkt. Denkt hij dat de kans van
slagen groot is?
Voorzitter! Ik heb in eerste termijn
niets willen zeggen over de internationale samenwerking, niet omdat dat
niet in het openbaar kan worden
gedaan maar omdat ik dat nogal
prematuur vind. De minister heeft
nog eens duidelijk mijn mening in dit
verband onderstreept: je moet geen
twee dingen tegelijk doen. Je moet
ervoor zorgen dat je als een goede
partner op de markt verschijnt. Dan is
het best mogelijk dat je ook als een
behoorlijke bruidsschat w o r d t
geaccepteerd. Ik wil wel voor één
ding waarschuwen. Als wij al over
een partnership praten, moet in ieder
geval worden gedacht aan partners
die een zekere meerwaarde met zich
brengen, onder andere op het terrein
van de technologie. Tevens denk ik
aan de vloten die worden geproduceerd, aan het geld en aan de markt
waarin wordt geopereerd. Partners
die sterk op de overheid leunen, zijn
niet echt aantrekkelijk. Als wij van de
open-eindefinanciering af willen —
dat is ook hier gebeurd, want er is
een maximering in de steunverlening
ingebouwd — dan moet het niet via
de achterdeur worden geïntroduceerd. De Europese netwerkvorming,
de Euromarkt, van de heer Narjez is
natuurlijk wel iets anders dan de
internationale samenwerking
waarover wij al eerder met elkaar
hebben gesproken.

Minister D e K o r t e : Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan mij de opmerkingen
van mevrouw Rempt voorstellen, dat
de wetstekst en de prospectus nogal
dwingend overkomen in verband met
die 4 9 % . Het doel van deze gedach-

tenwisseling is natuurlijk dat wij de
wetstekst en zo u wilt ook de tekst
van de prospectus nog wat aanvullen
en inkleuren. Dan heeft dat in ieder
geval plaatsgevonden bij deze
gedachten wisseling.
Mevrouw Rempt vraagt of ik een
minimumpercentage van aandeelnemingen in het hoofd heb. Ik heb dat
niet in het hoofd, maar ik wil in ieder
geval grootste aandeelhouder zijn.
Dat lijkt mij het meest relevant. Ik
heb gezegd dat er heel wat merkwaardigs moet gebeuren als wij
beneden de 4 0 % zouden zakken. Dat
is de heer Vos ook met mij eens. Dan
gaat het wel erg goed met de tweede
claimemissie.
Er is duidelijkheid verschaft over
wat er gedaan kan worden met de
opbrengst van de eerste claimemissie. Mevrouw Rempt is het eens met
de vier leden van de raad van
bestuur. Dat doet mij goed. Ik denk
ook dat het juist is om de zaken nog
wat te nuanceren. De problemen zijn
natuurlijk nog niet allemaal de wereld
uit, maar het gaat wel de goede kant
op. Er komt rust rond de onderneming.
De heer Vos zegt dat hij de
gevraagde duidelijkheid heeft
gekregen over de tweede claimemissie, de koppeling van de meerderheid
van de prioriteitsaandelen en het
grootste aandeelhouderschap. Hij
heeft nog gesproken over de
oplossing van de knelpunten door het
" i n s t i t u u t " binnen de onderneming
dat daar FBI wordt genoemd: Fokker
met Berenschot en Ingersoll als
adviseurs. Die knelpunten lijken
inderdaad langzamerhand opgelost
te worden. Ik zei in eerste termijn al
dat men het doorschuift naar de
eindlijn, want zo werkt men op dit
punt.
Natuurlijk is de vraag aan de orde
of door dit soort werkzaamheden
uiteindelijk het beoogde tempo kan
worden bereikt. Ik ben nog niet zover
dat ik zou durven voorspellen dat er
uiteindelijk 18 F-100's uitkomen —
de heer Vos had het daarover — over
dit hele jaar genomen. Ik ben iets
terughoudender. Ik denk dat het er
eerder 16 zullen zijn dan 18. Maar
nogmaals, geen van beiden zitten wij
in het bedrijf zelf. Het is dan ook een
beetje hovaardig o m te zeggen wat
er uiteindelijk uit komt, want dat
hangt af van het personeel en van
het management. Ik vind het
verstandig de doelen niet te hoog te
kiezen op dit punt. Natuurlijk moet
men op tweejarige basis uiteindelijk

Fokker

23 juni 1988
TK93

De minister heeft een aantal
opmerkingen gemaakt over het
kostenreductieprogramma. Ik heb
heel concreet gevraagd of hij ervan
op de hoogte is dat Rolls Royce
inmiddels een kostenbesparing van
3 0 % heeft gerealiseerd. Deze
informatie komt uit Het Trimvlak, een
inmiddels ook buiten Fokker zeer
bekend personeelsblad. Kan de
minister deze informatie bevestigen?
Is hij op de hoogte van de voortgang
van de kostenreductieprogramma's
die zouden plaatsvinden bij MBB en
Shorts?
Voorzitter! Ik vind het verloop van
dit debat bevredigend. Conclusie is
dan ook dat fractie van de PvdA met
dit wetsontwerp zal instemmen.

D
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De Korte
in de buurt van 50 toestellen komen.
Dat beoogt men.
Partners in de samenwerking
moeten een toegevoegde waarde
hebben. Ik begrijp waar de heer Vos
op doelt. Je hebt niks aan partners
die een mooie naam hebben en
misschien veel produceren, maar
waarvan bij voorbeeld in de dertien
jaar van de ontstaansgeschiedenis
nog steeds geen jaarverslag is
geproduceerd. De heer Vos weet dan
waar ik het over heb; dan hebben wij
het over hetzelfde. Er moet een
toegevoegde waarde zijn in kennis, in
produktiepotentieel en in financiële
zin. Natuurlijk is het zoeken van
partners in een samenwerking wat
anders dan het Euromarkt-initiatief
van de Europese commissaris Narjes.
Dan gaat het o m netwerkvorming in
precompetitief ontwikkelingsverband.
Dat is heel wat anders. De heer Vos
wijst daar terecht nog even op.
Hoe staat het met de kostenreductieprogramma's bij MBB en Shorts?
Fokker is er zeer nadrukkelijk mee
bezig. Bij dit soort zaken heeft men
overigens vaak al contracten
afgesloten. Dan begrijp je best dat
het niet eenvoudig is om daarop
terug te komen. Het is voor Fokker
dan ook niet zo'n eenvoudige
operatie, bij voorbeeld wat deze twee
bedrijven betreft. Men is er echter
mee doende. Wij krijgen daar aan het
eind van het jaar een nadere analyse
van.

(v.l.n.r.j Minister De Korte van Economische Zaken en Werkgelegenheid,
en mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh (VVD)

De vergadering wordt van 14.35 uur
tot 14.49 uur geschorst.

zijn het laarmee niet eens en dienen
daarom de volgende moties in.

Aan de orde is de behandeling van:
• h e t verslag v a n e e n m o n d e ling o v e r l e g over h e t huisvestingsbeleid w o o n w a g e n b e w o ners ( 1 8 0 5 1 , nr. 8 ) .

Motie

De beraadslaging wordt geopend.
De heer V o s (PvdA): Ik heb gehoord
Rolls Royce een kostenreductieprogramma van 3 0 % heeft doorgevoerd. Binnen de Fokker-organisatie
is er een publikatie geweest waarin
stond dat het mogelijk was dat dit
consequenties had voor het reductieprogramma in het algemeen. Daarbij
is ook sprake van contracten. Als wij
midden 1990 het gehele kostenreductieprogramma willen hebben
gerealiseerd, dan neem ik aan dat
een dergelijke mogelijkheid ook
aanwezig is voor de andere bedrijven.

de heer Vos (PvdA)

D

De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
kennis genomen hebbende van het
voornemen van de regering, kenbaar
gemaakt in circulaire MG 8 7 - 4 9 , o m
de huur voor woonwagenstandplaatsen per 1 juli 1988 te verhogen met
29%;

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Mevrouw V e r s p a g e t (PvdA):
Voorzitter! In twee mondelinge
overleggen met de Kamer — één
naar aanleiding van het rapport van
de Rekenkamer waarin het circulairebeleid ten aanzien van w o o n w a g e n bewoners als pseudo-wetgeving
werd aangemerkt en één over de
huurverhogingen voor woonwagenstandplaatsen — heeft de staatssecretaris erkend dat drastische
wijzigingen in het beleid noodzakelijk
zijn, gericht op een normalisatie van
het woonwagenbeleid. Het strekt
hem tot eer, dat hij zo volmondig de
fouten in het beleid heeft erkend.
Maar wat ons verbijstert, is dat hij
niettemin daarvan niet direct volledig
afstand neemt, maar meent om de
voorgestelde huurverhoging, die
specifiek alleen de woonwagenbewoners treft en daarmee impliciet
discrimineert, per 1 juli aanstaande
toch te moeten laten doorgaan. Wij

gehoord de beraadslaging;
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Minister D e K o r t e : Wat de heer Vos
heeft opgemerkt over Rolls Royce
heb ik van de raad van bestuur
gehoord. Ongetwijfeld zal dat zijn
doorwerking kunnen hebben.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

overwegende, dat in 1987 per
circulaire al een huurverhoging heeft
plaatsgevonden van 22 a 4 0 % ;
overwegende, dat de voorgestelde
huurverhoging strijdig is met het
regime van de Huurprijzenwet;
verzoekt de regering, de huurverhoging per 1 juli 1988 gelijk te laten zijn
met de toegestane huurverhogingen
binnen de Huurprijzenwet,
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie
De Kamer,

93-5119

Verspaget
overwegende, dat er geen aanleiding
bestaat, het vaststellen van de
huurprijzen voor woonwagens en
woonwagenstandplaatsen uit te
zonderen van de normale regelgeving
ten aanzien van het vaststellen van
de huurprijzen voor w o n i n g e n ;
verzoekt de regering, het vaststellen
van huurprijzen voor woonwagens en
woonwagenstandplaatsen voortaan
te beschouwen als onderdeel van de
Huurprijzenwet en dientengevolge de
huurprijs voor woonwagens en
woonwagenstandplaatsen voortaan
jaarlijks door de Kamer te doen
vaststellen,
en gaat over t o t de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze moties zijn
voorgesteld door de leden Verspaget
en Schaefer. Naar mij blijkt, worden
zij voldoende ondersteund.
Zij krijgen respectievelijk de nrs. 9
en 10 (18051).
Mevrouw J o r r i t s m a - L e b b i n k
(VVD): Ik wil over die tweede motie
een vraag stellen aan mevrouw
Verspaget. Zij zegt daarin eigenlijk
twee dingen:
• dat de wijze van presenteren gelijk
wordt geschakeld aan het normale
huurbeleid;
- dat het moet worden gekoppeld
aan de Huurprijzenwet.
Bedoelt zij daarmee dat de
percentages die in de toekomst gaan
gelden voor de huurverhogingen van
woonwagenstandplaatsen geheel
gelijkgeschakeld moeten zijn aan de
normale huurverhoging, dus dat dit
exact dezelfde percentages moeten
zijn?
Mevrouw V e r s p a g e t (PvdA): Wij
hebben gezegd dat zij binnen het
regime van de Huurprijzenwet
moeten vallen. Die wet maakt voor
verschillende woningen soms
verschillende huurprijsverhogingen
mogelijk. Dat moet ook gelden voor
de woonwagens. Dit betekent dat als
een woonwagen of een standplaats
op basis van de puntentelling minder
waarde heeft dan een andere,
daarvoor een lagere huurprijsverhoging moet gelden.
Mevrouw J o r r i t s m a - L e b b i n k
(VVD): Gekoppeld dus aan trend en
harmonisatie?
Mevrouw V e r s p a g e t (PvdA): Ja.
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Mevrouw Verspaget (PvdA)

•
De heer K o e t j e (CDA): Voorzitter!
Bij de CDA-fractie was er eigenlijk
niet zoveel behoefte om na het
mondeling overleg nog verder te
discussiëren met de staatssecretaris;
niet omdat het overleg niet goed was
verlopen, maar wel omdat hij een
aantal toezeggingen heeft gedaan
die ons tot grote mate van tevredenheid stemden.
Ik wil nog wel ingaan op de twee
punten die mevrouw Verspaget aan
de orde heeft gesteld. Ik wil er
tijdens de plenaire behandeling van
het verslag geen misverstand over
laten bestaan dat wij ons neerleggen
bij de huurverhoging voor 1988, ook
gelet op de toezeggingen die de
staatssecretaris in het mondeling
overleg heeft gedaan. Ik heb daar
nog wel een vraag bij. De staatssecretaris heeft — dat blijkt niet zo
duidelijk uit het verslag — in het
mondeling overleg gesproken over
het verbeteren van de voorlichting,
ook in verband met de huurverhoging
per 1 juli 1988. Ik nodig hem uit om
misschien vandaag al wat concreter
aan te geven, hoe hij zich voorstelt
om die voorlichting per 1 juli te
verbeteren. Ik doel dan in de eerste
plaats op de voorlichting aan de
gemeenten en in de tweede plaats
vanzelfsprekend ook op de voorlichting aan de woonwagenbewoners
zelf. De CDA-fractie is verder van

Woonwagenbewoners

mening — daarover ging het ook in
het mondeling overleg en daar wil ik
de staatssecretaris nog eens met
klem op wijzen — dat de huur van
standplaatsen zoveel mogelijk naar
analogie van de Huurprijzenwet
woonruimte moet worden vastgesteld. Naar onze indruk strookt dit
met de opvatting van de staatssecretaris, zoals uitgesproken in het
mondeling overleg, namelijk dat hij
wil bevorderen dat de huurverhoging
van standplaatsen dezelfde behandeling krijgt als de huurverhoging van
woningen. De CDA-fractie verwacht
dus, dat de staatssecretaris na het
toegezegde overleg rnet w o o n w a genbewoners, VNG en IPO met
voorstellen komt die aan dat
uitgangspunt voldoen. Als stap in de
normalisatie ligt dan ook een
jaarlijkse behandeling in het kader
van de begroting voor de hand.

D
Mevrouw J o r r i t s m a - L e b b i n k
(VVD): Voorzitter! Ook ik had er niet
zoveel behoefte aan om het verslag
van het mondeling overleg op de
agenda te zetten, maar nu dit toch
het geval is — naar mijn gevoel
dreigt er trouwens een beetje
onduidelijkheid te ontstaan — wil ik
toch nog twee vragen aan de
staatssecretaris stellen.
Hoe gaat de staatssecretaris de
onderhandelingen met de VNG in?
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Jorritsma-Lebbink
Betekent dit, dat het huurbeleid voor
volgend jaar al in de komende
memorie van toelichting zal worden
opgenomen, of is dit te vroeg, gezien
de tijdsspanne die men daarvoor
nodig heeft en wordt het daarna pas
in de memorie van toelichting
opgenomen, dus op de manier zoals
ook het normale huurbeleid wordt
gepresenteerd? Ik heb van de
staatssecretaris begrepen, dat hij van
plan is om de analogie in zoverre
door te trekken, dat de huurverhogingen in de memorie van toelichting
worden aangekondigd. Ik heb
geenszins uit zijn opmerkingen
opgemaakt, dat hij die naar analogie
van de percentages gelijk zou willen
trekken. Ik moet eerlijk zeggen, dat
het voor mij ook nog niet vaststaat,
of het exact dezelfde percentages als
voor huurverhogingen van woningen
moeten zijn. Ik heb namelijk de
indruk, dat de achterstand op dit
moment nog steeds vrij groot is. Dan
is het nog maar de vraag, of je de
gelijktrekking via die weg binnen een
redelijke termijn zult halen. Ik wil nog
niet uitspreken, dat wat mij betreft de
percentages volstrekt gelijk moeten
zijn. Ik wil wel graag van de staatssecretaris weten, of hij dat heeft
gezegd. Ik meen namelijk van niet.

bevolking noemen die op dit moment
ook zulke huurverhogingen krijgt te
slikken?
Staatssecretaris H e e r m a : Ik verwijs
naar mijn antwoord tijdens het
mondeling overleg. Als wij de periode
beschouwen van het eind van de
jaren zeventig tot op heden, dus een
periode van een kleine tien jaar, dan
is er misschien sprake van discriminatie, tenminste als mevrouw
Verspaget dat woord wil gebruiken.
Nogmaals, ik houd mij verre van dat
w o o r d . In die zin is er misschien geen
sprake van gelijke behandeling, maar
wel in een andere richting dan u
veronderstelt.
Mevrouw V e r s p a g e t (PvdA): Er
hebben een aantal jaren geen
huurverhogingen plaatsgevonden.
Daar gaat het o m . Heeft u op grond
daarvan voldoende argumentatie o m
op dit moment zulke drastische
huurverhogingen toe te staan? Is dat
gerechtvaardigd?

Mevrouw V e r s p a g e t (PvdA): Kan de
staatssecretaris dan één andere
groep binnen de Nederlandse

Staatssecretaris H e e r m a : Men moet
het in de feitelijke politieke context
zien. In gemeen overleg met de
Kamer, gehoord de reactie van
partijen die bij de uitvoering van dit
beleid essentieel zijn, zoals de
gemeentebesturen en de VNG, en
gegeven het feit dat het overleg
omtrent de structurele aanpassing
van de huren op dit onderdeel van
beleid in mijn ogen niet optimaal is
geweest, heb ik een cesuur aangebracht tussen de verhoging per 1 juli
en structurele verhogingen in de
toekomst, alsmede de condities
waaronder. Wij hebben het hier en
nu geïsoleerd tot een huurverhoging
per 1 juli, waarbij men een onderscheid kan maken tussen absolute
bedragen en percentages. Het gaat
dan om maximaal ƒ 25 per maand.
Dat ligt in relatieve zin, qua percentage hoger wanneer men gaat vergelijken. Ik acht dat echter een verantwoord bedrag, gelet op de éénmaligheid ervan. Ik laat de woorden van de
geachte spreekster voor haar
verantwoording. Het zijn niet mijn
woorden. Met de motivering die ik
ook in het mondeling overleg heb
gegeven, ontraad ik de Kamer
aanvaarding van beide moties. Wat
betreft de eerste motie: het percentage per 1 juli, gesepareerd van het
toekomstig beleid, acht ik verantwoord. Sterker, ik acht het wijs dat
door te voeren met als motivering de
historische context van de afgelopen
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Staatssecretaris H e e r m a : Voorzitter!
Naar aanleiding van de gemaakte
opmerkingen en de gestelde vragen
het volgende. Ik heb aan het verslag
van het mondeling overleg van een
aantal dagen geleden niet zoveel toe
te voegen. Sindsdien hebben zich
geen omstandigheden voorgedaan,
die mij tot andere inzichten hebben
gebracht. Ik wil hier graag gezegd
hebben, dat ik geacht wil worden, de
al eerder aan de Kamer gedane
toezeggingen, ook hier te hebben
gedaan.
W a t mevrouw Verspaget betreft
vrees ik dat wij een beetje in
hetzelfde vaarwater terechtkomen als
in het mondeling overleg. Ik heb er
behoefte aan om mij nadrukkelijk te
distantiëren van de woorden
"verbijsterd" en "impliciet discrimin e r e n d " die zij gebruikte. Dit is niet
terecht, in politieke zin niet en in
feitelijke zin doet het geen recht
wedervaren aan hetgeen waarom het
hier gaat.

10 jaar. In verband met de tweede
motie kan ik nog opmerken, dat ik
heb toegezegd overleg te voeren en
de Kamer daarover nader te rapporteren, ook op onderdelen. Ik verwijs
hiervoor naar het verslag van het
mondeling overleg. Ik acht mij
gebonden aan die toezegging. De
vorige week hebben kamerleden mij
gevraagd dingen uit te zoeken.
W e l n u , mij een week later vragen o m
mij daarop vast te leggen, dat gaat
mij te snel. Ik wil graag mijn huiswerk
maken en daarover rapporteren,
zodat wij er nader van gedachten
over kunnen wisselen.
De heer Koetje heeft nog een
vraag gesteld over de voorlichting. Ik
ben voornemens tot goede voorlichting te komen over de verhoging per
1 juli, zowel aan de bewoners, als
aan de betrokken gemeenten. Ik zal
ervoor zorg dragen, dat het desbetreffende voorlichtingsmateriaal voor
1 juli bij betrokkenen kan zijn.
Mijns inziens ben ik al ingegaan op
de huurverhogingen en het w o o n w a genbeleid in relatie met de rest van
het volkshuisvestingsbeleid. Ik heb al
gezegd dat ik streef naar een
jaarlijkse behandeling, parallel aan de
andere huurverhogingen.
Mevrouw Jorritsma heeft gevraagd
of ik de Kamer het resultaat ter zake
aan de Kamer kan mededelen in de
memorie van toelichting bij de
begroting vor 1989. Ik weet dat nog
niet. Als dat zou kunnen, zou dat
mooi zijn. Mocht dat niet mogelijk
zijn, dan zal ik trachten dat zo snel
mogelijk daarna te doen bij afzonderlijke brief. Ik zal in elk geval streven
dat te doen voor de behandeling van
het begrotingsdeel volkshuisvesting.
Voor de jaren daaropvolgend, zal ik
er naar steven dit te verwerken in de
memorie van toelichting bij de
begrotingen, evenals dat het geval is
met andere huuraanpassingen.
Ik heb bepaald geen toezegging
gedaan, de analogie nastrevend in
het beleid, om de exacte percentages te hanteren die in de motie van
mevrouw Verspaget verondersteld
worden. Dat is ook één van de
hoofdredenen waarom ik aanvaarding van de motie ontraad.
De beraadslaging wordt gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, dinsdag
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
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De heer G u a l t h é r i e v a n W e e z e l
(CDA): Mijnheer de Voorzitter!
Vandaag discussiëren wij met de
staatssecretaris over een problematiek die zich — ik zou het zo willen
betitelen — bevindt in de grijze zone
van ons wapenexportbeleid. De
ontwapeningsnota, zoals deze is
uitgebracht door de regering-Den
Uyl, is nog steeds richtsnoer voor
ons handelen op dit gebied. In de
discussies in de afgelopen jaren is
aangetoond dat die nota her en der
wellicht voor bijsturing vatbaar is. De
exportnota geeft geen antwoord op
de vraag — daarom gaat het vooral
— over een eventuele verzending van
wapens naar NAVO-landen. Indien ik
deze kwestie en de kwestie inzake
Muiden Chemie in ogenschouw
neem, gaat het om de doorlevering.
In een bondgenootschap als de
NAVO moet natuurlijk van de goede
trouw van de lidstaten worden
uitgegaan. De zogenaamde c o m p o nentenleer kan hierbij toch wel wat
vraagtekens naar voren brengen. Ik
wil in ieder geval het volgende
duidelijk maken.
In mijn fractie bestaat de indruk
dat het NAVO-lid Portugal probeert
— dat is teleurstellend — via een
achterdeur aan de oorlog tussen Iran
en Irak te verdienen. Ditzelfde geldt
voor Griekenland. Wij praten dan
over landen die in de NAVO door
andere landen, zoals Nederland,
extra gesteund worden om hun
achterstand op militair gebied in te
halen. In dat kader verdient deze
zaak niet alleen een bespreking in
bilateraal verband; men dient ook te
bekijken of deze zaak in NAVO-verband besproken dient te worden.
Ik kom tot het hart van de zaak: het
wapenexportbeleid. Elke ministervan
Buitenlandse Zaken en elke regering
van welke kleur dan ook zal zich
haasten de wapenexport een
autonome aangelegenheid van de
individuele lidstaten binnen de EG te
noemen. Dat is correct. In Frankrijk
vormt het wapenexportbeleid bij
voorbeeld onderdeel van de buitenlandse politiek, terwijl dat bij

voorbeeld in Nederland en in de
Bondsrepubliek Duitsland niet het
geval is. Er bestaat dus een grote
diversificatie. Daartegenover kan
men zich echter afvragen — hierbij is
te denken aan 1992, de interne
markt — of zo'n houding op den duur
nog wel te rechtvaardigen is. Men
krijgt dan immers binnen de EG
concurrentie tussen landen die
gelimiteerd worden in hun exportbeleid en landen die daartoe ruim de
gelegenheid krijgen, bij voorbeeld
Frankrijk. Is de staatssecretaris met
mij van oordeel dat de stelling, dat
wapenexportbeleid een autonome
aangelegenheid is van de lidstaten,
met het oog op 1992 een achterhaalde zaak wordt? Elke minister van
Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe
gezegd dat een en ander niet in het
EPS besproken zal w o r d e n . Is de
staatssecretaris het met mij eens dat
dit op den duur niet haalbaar meer
is?
De Volkskrant van deze ochtend
bericht van een mogelijke levering
van boten aan Iran. Deze zaak is niet
nieuw. In het verleden hebben wij
ook gesproken — daarover zijn door
de Kamer schriftelijke vragen gesteld
— over boten die door het ministerie
van Defensie van Iran waren besteld
bij de firma Damen en die vervolgens
zijn geleverd. De opstelling van de
regering was daarbij echter — dat
lijkt mij terecht — dat de boten van
zodanige aard waren dat men
daarvan kon zeggen dat zij niet direct
in de strijd gebruikt zouden kunnen
worden. Het ging, als ik mij goed
herinner, om pontonschepen.
Bij die gelegenheid heb ik namens
mijn fractie gesteld dat — ik verwijs
nu ook naar de berichtgeving in de
Volkskrant en naar opmerkingen van
de vertegenwoordiger van de PvdA
— op zichzelf zo'n boot wellicht geen
direct militair karakter heeft. Ik vraag
mij ook af, in hoeverre men de
stelling nog kan hanteren dat het
ministerie van Buitenlandse Zaken in
deze zuiver commerciële aangelegenheid — en nu het gaat om een
gruwelijke oorlog tussen twee landen
— niet gekend behoeft te worden.
Zonder dat ik mij op dit ogenblik wil
uitspreken over de vraag of het
hierbij wel of niet gaat om schepen
die wel degelijk voorkomen op de lijst
van direct militair strategische
goederen en derhalve toestemming
nodig is van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, vraag ik mij af of
er situaties denkbaar zijn waarin het
politieke oordeel van de minister van

De heer V a n Traa (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Tijdens het mondeling
overleg met de staatssecretaris over
militaire export, hebben wij gesproken over de componentenleer en
over de stelling dat een militair
produkt zou ophouden te bestaan als
het juridisch gezien opgaat in een
ander produkt. Maar wij hebben toen
toch goed van de staatssecretaris
begrepen, dat deze niet opgaat bij de
beoordeling van export van militaire
goederen en dat zij altijd wil weten
wat er uiteindelijk met de spullen
gebeurt en waar zij verwerkt of
onverwerkt terecht komen? De
regering past deze leer dus niet toe
bij de militaire export. Ik hoop dat de
staatssecretaris dat kan bevestigen.
De laatst bekende ongelukken of
twijfelachtige exportzaken zijn
voorgekomen bij export juist naar
NAVO-landen. De staatssecretaris
heeft bij export naar NAVO-landen
drie criteria genoemd bij de vraag of
een eindbestemmingsverklaring moet
worden gevraagd, namelijk: wie is de
aanvrager, wat is de bestemming van
het goed en wat is de aard daarvan.
Als dat verder geen probleem is,
moet het aan de andere kant toch
ook makkelijk zijn om een eindbestemmingsverklaring van het
ontvangende land te krijgen? Als er
niets aan de knikker is, is zo'n
eindbestemmingsverklaring ook
makkelijk te geven.
Nederland moet van NAVO-landen
en binnen EG-verband vragen o m tot
een algemeen systeem te komen van
eindbestemmingsverklaringen.
Wapenhandel en militaire export zijn
toch bij uitstek takken van handel,
waarin de overheid een eminente
taak heeft en er alles aan moet doen
om te weten wat met de militaire
goederen gebeurt, want wij willen
uiteindelijk niet dat de goederen in
handen komen van landen waarnaar
wij ze zelf niet zouden willen
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Aan de orde is de behandeling van:
• h e t v e r s l a g van e e n op 2 7
april g e h o u d e n m o n d e l i n g
o v e r l e g over de c o n t r o l e o p de
m i l i t a i r e e x p o r t ( 2 0 3 2 0 , nr. 2).
De beraadslaging wordt geopend.

D

Buitenlandse Zaken afgewacht zou
moeten worden. Los van de vraag,
die wellicht door de heer Van Traa
gesteld zal worden, of in het
onderhavige geval sprake is van een
militair karakter van de desbetreffende schepen, vraag ik mij ook af of het
geen automatisme is, dat het
ministerie van Economische Zaken
een exportvergunning in het vooruitzicht stelt, zonder daarbij het oordeel
van de minister van Buitenlandse
Zaken te betrekken.

D
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V a n Traa
uitvoeren. Dat geldt natuurlijk voor
landen die in oorlog zijn, gezien de
nog altijd geldende criteria — die ook
de heer Van Weezel heeft aangehaald — van de ontwapeningsnota.
In EG-verband is het helaas heel
moeilijk om tot uniforme regels te
komen, ook omdat landen als
Frankrijk een eigen wapenexportbeleid hebben. Frankrijk levert bij
voorbeeld aan Irak en dat is iets wat
wij nooit zouden doen. Dat versterkt
de noodzaak van de regel, dat altijd
eindbestemmingen worden gevraagd. Het is niet goed wanneer een
klimaat zou ontstaan, waarin in
Nederland de industrie uiteindelijk
ook het idee zou kunnen krijgen dat
men op dit punt verder gaat dereguleren en dat het allemaal wel los
loopt. In dat verband is het natuurlijk
opvallend dat de staatssecretaris in
de zaak Muiden Chemie haar
standpunt wat dit betreft bevestigd
zag in beroep. Wil de staatssecretaris
toezeggen dat als regel eindbestemmingsverklaringen worden gevraagd,
ook van NAVO-landen?
Mijnheer de Voorzitter! Wij zouden
niet willen — dat heeft de staatssecretaris ook bevestigd — dat
Nederlands kruit wordt verschoten in
de Golfoorlog. Wij zouden ook niet
willen dat vanaf een in Nederland
gebouwd schip in die oorlog wordt
geschoten of dat er anderszins
gebruik van wordt gemaakt. Toen op
27 april een foto in het Algemeen
Dagblad verscheen over de voorgenomen levering aan Iran van drie
door Nederland te bouwen, zoals ze
toen heetten, patrouillevaartuigen,
heb ik vragen gesteld. Als Iran in
Nederland patrouilleboten voor de
kustwacht bestelt, is er op z'n minst
aanleiding om daar vragen over te
stellen. De staatssecretaris antwoordde dat er niets aan de hand
was, omdat het niet ging om een
militair schip, maar om een schip dat
niet voorkwam op de lijst van
militaire goederen waarvoor een
vergunning vereist is. Niets aan de
hand dus, zou je bijna zeggen.
Ik ben er wat dieper ingedoken en
ik ben er absoluut niet zeker van...
liever gezegd: ik ben er eigenlijk
zeker van dat het wel gaat om
schepen die vallen onder lijst van
militaire goederen waarvoor een
vergunning vereist is. Ik heb hier het
bestek van de in aanbouw zijnde
schepen. Het is de tenderspecificatie. De opdrachtgever is volgens het
bestek niet de kustwacht, maar de
Iraanse marine. De bemanningen van

de schepen zullen in Nederland
worden getrained. De snelheid van
het schip is volgens het bestek 25
knopen, ofwel ongeveer 50 km per
uur, met een waarschijnlijk iets hoger
liggend maximum. Is dat niet
bijzonder snel voor een bevoorradingsschip? In het bestek heet het
een supply-cruise-ship. Dat is een
weinig voorkomende combinatie van
troepen- en bevoorradingsschip. Op
het voordek moet een versterking
worden aangebracht die in een
diameter van 2 meter drie ton moet
kunnen dragen. Kan daar niet precies
een kanon op staan? Het achterdek
moet worden versterkt voor 30-tons
trucks. Zijn dat niet zeer grote trucks,
heel grote trucks? Ik heb inlichtingen
laten opvragen bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Daar zet men
ook vraagtekens bij de relatief hoge
kruissnelheid van dit zogenaamde
supply-cruise-ship. Men vond
overigens ook deze combinatie voor
dit schip enigszins vreemd. W a a r o m
moet het dek worden versterkt voor
een truck van 30 ton? De grootste
vraagtekens zette men ook daar bij
de versterking van het voordek.
Vooral nu door de producent een
ankercertificaat moet worden
afgegeven, is het zeer onduidelijk
waarom het voordek in zo'n kleine
diameter zo enorm wordt versterkt.
Wijzigingen zijn alleen toegestaan als
ze zijn geautoriseerd door de Iraanse
marine.

beschoten? Is dat niet iets anders
dan de platbodems die wij een paar
jaar geleden aan Iran hebben
geleverd?

Mijnheer de Voorzitter! Artikel 9
van de lijst militaire goederen
vermeldt: gevechtsvaartuigen of
vaartuigen voor offensieve of
defensieve actie, al of niet omgebouwd voor niet-militair gebruik en
ongeacht de staat van herstel of de
gebruiksconditie, alsmede rompen of
delen van rompen voor deze
schepen. De staatssecretaris dient
naar onze mening zeer goed te
heroverwegen of de schepen die hier
besteld zijn, niet vallen onder
bovengenoemde definitie.
Koopt de Iraanse marine in
Nederland schepen die niet ingezet
zullen worden, die nooit ingezet
zullen worden voor defensieve actie?
Ik heb daar mijn grote twijfels over.
W a t vindt de staatssecretaris van het
bericht dat onlangs — één of twee
weken geleden — een Iraanse
handelsmissie in Nederland was om
te spreken over een order voor
aluminium speedboten met een
snelheid van 90 km per uur en een
lengte van 15 meter? Worden vanaf
dergelijke schepen geen tankers

Staatssecretaris V a n Rooy:
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank beide
leden voor hun opmerkingen en voor
hun zorg in verband met het
belangwekkende onderwerp van een
effectieve controle op het daadwerkelijk effectueren van het Nederlandse wapenexportbeleid.
De heer Gualthérie van Weezel
heeft gezegd dat het wapenexportbeleid in feite het hart van de zaak is.
Vandaag spreken wij over de controle
op de export van wapens, gebaseerd
op de ontwapeningsnota; het
wapenexportbeleid als zodanig is
vandaag niet aan de orde, dat is
primair een zaak van de minister van
Buitenlandse Zaken.
De heer Gualthérie van Weezel
heeft gerefereerd aan het tot stand
komen van de interne markt. Ik denk
dat dit inderdaad een heel belangrijk
ontwikkeling is, die ons voor de vraag
stelt, hoe wij het autonome wapenexportbeleid van de diverse EEG-landen
en de bijbehorende controlemethode
effectief zullen kunnen hanteren als
straks die ene markt tot stand
gekomen zal zijn. Nu is er nog sprake
van controle, ook bij verkeer tussen
de diverse EEG-landen, als het gaat
o m wapenexport. Het is van belang
dat wij met het oog op 1992 zorgen
voor een effectief systeem. Ik wil mij
er verder niet over uitlaten, in
hoeverre een en ander zou moeten
leiden tot één wapenexportbeleid
voor de hele EEG; dat lijkt mij een
zaak die primair met de minister van
Buitenlandse Zaken zou moeten
worden besproken.
Mij regardeert wel dat in ieder
geval noodzakelijk is dat er verder
samengewerkt zal worden bij de
controle. Daarbij is van belang het al
in het mondeling overleg besproken
initiatief van de de heer Andreotti,
indertijd de Italiaanse minister van
Buitenlandse Zaken, om in EEG-kader
nader te spreken over een effectievere gezamenlijke controle. De door
de EG-ministerraad ingestelde
werkgroep heeft verleden weck voor
het eerst vergaderd. Er is — en dat is
toch positief — op een heel openhartige wijze informatie uitgewisseld
over de verschillende vormen van
controle in de verschillende EG-landen. En zeker zo belangrijk is het dat
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er geconstateerd is dat het van groot
belang is dat de samenwerking en de
controle verder geïntensiveerd
worden. Er is besloten dat daartoe
een netwerk van contactpersonen
opgezet zal w o r d e n , die aanspreekbaar zijn voor het uitwisselen van
informatie en het ondersteunen van
de diverse regeringen, om tot een
effectieve controle op wapenexport
te komen en vooral om " o m l e i d i n g e n " te voorkomen. Ik denk dat dit
een belangrijke ontwikkeling is.
Evenzeer belangrijk is dat deze
werkgroep, die aanvankelijk op
ad-hoc-basis functioneerde, een
definitieve werkgroep zal worden.
W a t ons betreft zal het een belangrijke taak van deze werkgroep
w o r d e n , in overleg met de Europese
Commissie voorstellen uit te werken
over de manier waarop na de
totstandkoming van de interne markt,
met het wegvallen van de grenscontroles, toch een effectieve controle
bewerkstelligd kan worden. Daarbij is
van belang het systeem dat in de
Benelux-landen wordt gehanteerd,
waarbij al geen grenscontrole meer
bestaat. Als Nederlandse militaire
goederen vanuit België worden
uitgevoerd, zodat daar een exportvergunning wordt aangevraagd, dan
nemen de Belgische autoriteiten met
ons contact op o m onze criteria toe
te passen voor het al dan niet
verlenen van de vergunning, en
omgekeerd. Dat laat enerzijds de
eigen criteria voor het wapenexportbeleid intact en het biedt anderzijds
de mogelijkheid van een effectieve
controle.
Ik kom tot de vraag van de heer
Gualthérie van Weezel in hoeverre
het ministerie van Buitenlandse
Zaken moet worden geconsulteerd in
de kwestie van de schepen van de
werf Damen voor Iran. Ik wijs nog
eens uitdrukkelijk op de manier
waarop de procedure in elkaar zit.
Een exportvergunning is vereist als er
sprake is van export van een goed
dat militair van aard is, zoals
omschreven in het Uitvoerbesluit
strategische goederen. Het moet dus
een goed zijn dat voorkomt op de
militaire lijst. Als er niet sprake is van
een goed dat van militaire aard is,
dan kan er überhaupt geen sprake
zijn van vergunningverlening. Dan
heeft consultatie van het ministerie
van Buitenlandse Zaken uiteraard
geen zin. Er valt dan immers niets te
consulteren. Gaat het echter wél o m
een goed van militaire aard, dan
wordt het ministerie van Buitenland-
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se Zaken automatisch geconsulteerd
bij export naar niet-NAVO-landen.
Dat is een automatisme. Over deze
zaken heb ik veel en goed overleg
met minister Van den Broek. Als er
niet sprake is van een goed dat
militair van karakter is, dan is er
überhaupt geen juridische basis o m
over vergunningverlening te praten.
Dan kan er ook geen consultatie
plaatsvinden over een vergunning. Ik
neem aan dat dit heel duidelijk is.
Vervolgens kom ik tot de opmerkingen die door de geachte afgevaardigde de heer Van Traa gemaakt zijn.
Allereerst over de componentenleer.
Ik herhaal wat ik tijdens het mondeling overleg naar voren heb gebracht.
Als er sprake is van export van
militaire componenten, dus van
componenten die een militair goed
zijn, dan gaan wij er in beginsel van
uit dat het afnemende land de
verantwoordelijkheid daarvoor
overneemt, indien er geen redenen
zijn voor bijzondere argwaan.
Mochten er echter wel aanwijzingen
zijn dat de componenten worden
verwerkt in een produkt dat uiteindelijk een bestemming krijgt die niet
conform het Nederlandse wapenexportbeleid is — bij voorbeeld in het
geval van Muiden Chemie en
Portugal — dus mochten er extra
aanwijzingen zijn, dan is dat voor ons
een reden om gebruik te maken van
die extra informatie. Dan willen wij
ten aanzien van de verwerkte
goederen een eindbestemmingsverklaring hebben. In het geval van
Portugal is die niet geëffectueerd van
Portugese zijde. Dat was de reden
o m geen vergunning te verlenen. Ik
denk dat dit een verantwoorde
beslissing was, zoals ook is bevestigd
door het college van beroep voor het
bedrijfsleven. Het betekent niet dat
wij voor iedere levering van componenten end-use-verklaringen zullen
vragen. Dat zou geen wenselijke zaak
zijn. Het past ook totaal niet in het
internationale beleid ter zake. Veelal
zullen componenten worden geleverd
ten behoeve van een voorraad. Dan
is niet eens duidelijk wat de eindbestemming zal zijn. Dan moeten wij
afgaan op beperkte informatie. In dat
geval zullen wij toch duidelijkheid
moeten verschaffen aan het bedrijfsleven.
De heer V a n T r a a (PvdA): Begrijp ik
het goed dat de staatssecretaris bij
de beoordeling voor het afgeven van
een vergunning — ook voor militaire
goederen die later als component in
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een nieuw te produceren goed
kunnen worden verwerkt — wèl
graag wil weten waar het uiteindelijk
terechtkomt? Is daar het beleid op
gericht? Het is toch niet zo dat de
kennis van de staatssecretaris per
definitie dient op te houden bij de
vraag waarin de component wordt
verwerkt? Daar ging mijn vraag over.
Staatssecretaris V a n Rooy: Als de
heer Van Traa hiermee beoogt, het
beleid zodanig te interpreteren dat
wij er bij iedere leverantie van
componenten zicht op zouden
moeten hebben waar het produkt
terechtkomt waarin de componenten
worden verwerkt, dan is dat geen
juiste interpretatie van ons beleid.
Het zou namelijk een geweldige
onderzoeksactiviteit veronderstellen
o m die informatie boven water te
halen. Wij mogen er niet van uitgaan
dat per definitie geen enkele
leverantie te goeder trouw is. Alleen
als er sprake is van duidelijke
aanwijzingen, zoals wij die in het
geval Portugal hadden, dat er een
verkeerde bestemming zou zijn, dan
denk ik dat wij niet alleen het recht
maar ook de plicht hebben om daar
nadere gegevens over in te winnen,
om derhalve te voorkomen dat
Nederlandse produkten verwerkt
zouden zijn in produkten waarvan
aangenomen mag worden dat zij naar
een oorlogvoerend land gaan. Maar
ik wil dus zeker niet toezeggen dat
wij bij iedere levering van componenten end-use-verklaringen zouden
gaan vragen voor het verwerkte
goed.
De heer V a n Traa (PvdA): Daar
waren wij nog niet, Voorzitter. Het
ging in dit geval over de vraag of de
staatssecretaris bevestigen kan wat
zij in het mondeling overleg zei,
namelijk dat in zaken van militaire
export de componentenleer een fictie
is.
Staatssecretaris V a n Rooy:
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in het
mondeling overleg gezegd dat de
interpretatie overeenkomstig de
uitleg die Muiden Chemie indertijd
gaf, namelijk dat een goed ophoudt
te bestaan zodra het verwerkt wordt
in een ander goed, een fictie is. Dat
is iets anders dan wat u nu zegt,
mijnheer Van Traa.
De heer V a n Traa (PvdA): Het staat
in het verslag.
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Staatssecretaris V a n Rooy: Zoals ik
het zeg, staat het in het verslag.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
bij het volgende punt van de heer
Van Traa, inzake de criteria die
aangeven wanneer wij bij NAVO-landen vragen om een eindbestemming.
Dat geeft al aan dat wij niet van plan
zijn o m bij iedere leverantie naar
NAVO-landen om een end-use-verklaring te gaan vragen. Er is geen
enkele reden toe en ik wil er ook niet
toe overgaan. Wel is het duidelijk dat
er redenen kunnen zijn voor argwaan,
hetzij vanwege ervaringen met de
aanvrager van de exportvergunning,
hetzij vanwege de afnemer of het
land van afname, zijnde een NAVOland, hetzij vanwege de omvang van
de order. Dit kunnen drie overwegingen zijn die ons ertoe kunnen leiden
o m wel een end-use-verklaring te
vragen. Als wij die argwaan hebben,
dan kan men ervan overtuigd zijn dat
wij ook inderdaad zo'n end-use-verklaring zullen gaan vragen. Maar dat
betekent niet dat wij nu per definitie
bij iedere militaire export binnen het
NAVO-gebied een end-use-verklaring
zouden moeten gaan vragen. Ik denk
dat dit niet realistisch en ook niet
nodig is.
Dan heeft de heer Van Traa
gezegd: wij zouden toch niet willen
dat ons kruit in Iran gehanteerd
w o r d t en wij zouden toch niet willen
dat Nederlandse schepen in de
Iran-oorlog gehanteerd worden?
Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat
wij hier preciezer zijn, als ik stel dat
wij niet willen dat Nederlandse
militaire goederen gebruikt worden in
de Iran/lrak-oorlog. Daar is ons
wapenexportbeleid op gericht, om te
voorkomen dat Nederlandse militaire
goederen, goederen die naar hun
aard militair zijn, geëxporteerd
worden naar landen die in oorlog zijn.
Maar dat betekent niet dat er nu
sprake is van een embargo voor
iedere leverantie van goederen die
door een leger gebruikt zouden
kunnen worden. Ook vrachtwagens
kunnen gebruikt worden door een
leger, maar zijn daarmee nog geen
militair goed geworden, waarvoor
een exportvergunning nodig zou zijn.
Dat onderscheid zou ik toch graag
duidelijk willen aanbrengen.
Dan kom ik bij de opmerkingen van
de heer Van Traa over de schepen
zoals die door de werf Damen aan
Iran geleverd zullen worden. Hij zegt
ervan overtuigd te zijn, dat de
schepen zouden vallen onder de
militaire lijst en dat zij militair van

De heer G u a l t h é r i e v a n W e e z e l
(CDA): Uit de antwoorden van de
staatssecretaris wordt duidelijk dat
wij te zijner tijd weer met de minister
van Buitenlandse Zaken over deze
materie zullen moeten gaan praten.
Het kan immers niet de bedoeling
zijn, dat wij binnen de NAVO
verschillende soorten landen krijgen:
landen die zich correct houden aan
de spelregels van open concurrentie
en landen die via de achterdeur
aanzienlijke sommen geld kunnen
verdienen met datgene te exporteren
dat wij juist willen voorkomen. Het
gaat hier met name om een land dat

militair door Nederland ondersteund
wordt om zijn relatief zwakke positie
in de NAVO te versterken. W a t dat
betreft is het een extra teleurstelling,
dat juist Portugal dit gedaan heeft.
Deze zaak moet naar onze mening
besproken worden het zij binnen de
NAVO het zij binnen de EPS. Deze
vraag richt zich echter direct tot de
minister van Buitenlandse Zaken.
De staatssecretaris komt wel
duidelijk in het beeld bij het volgende
punt. Wij geven op dit ogenblik
allemaal hoog op over de interne
markt en het ideaal van het Europa
van de burger. Als wij inzake de
wapenexport daarnaar kijken, kan het
natuurlijk niet de bedoeling zijn dat er
bepaalde landen zijn zoals Nederland
die zich doorgaans, over het
algemeen, meestal correct aan de
spelregels houden en dat er bepaalde
landen in de EG zijn die een heel
andere strategie ter zake volgen. Wat
dat betreft ben ik ook niet gerust op
het slechten van de binnengrenzen,
omdat er wel degelijk situaties
mogelijk zijn waarbij een zekere
controle noodzakelijk blijft. Ik zou in
dezen van de staatssecretaris willen
vernemen of zij zich alleen al uit
economisch oogpunt bezien wil
inzetten o m met name met haar
Franse collega in contact te treden
en te bekijken, in hoeverre Frankrijk
in de toekomst kan afzien van het tot
dusver gevoerde beleid. Ik wens haar
bij dat gesprek overigens veel succes
toe.
Voorzitter! De vragen van de heer
Van Traa betreffen duidelijk een
grensgeval. Weliswaar kan men
allerlei theorieën ontwikkelen en
zeggen, dat het niet op de lijst van
militaire goederen voorkomt. Los van
de vraag of er al dan niet een
verklaring van Buitenlandse Zaken
nodig is, vraag ik mij af of, wanneer
er door het Iraanse ministerie van
defensie bepaalde goederen besteld
worden — wij hebben het nu niet
over koffie of chocolade — die op de
een of andere manier door middel
van modificaties aangepast kunnen
worden zodat zij kunnen worden
ingezet bij een strijd die wij ten
zeerste verwerpen, er dan geen
dialoog tussen Economische Zaken
en Buitenlandse Zaken vereist is.
Daarbij moet ook naar de politieke
merites van het conflict gekeken
worden. Ik kan mij dan voorstellen
dat, ook al gaat het om een produkt
dat niet vermeld staat op de lijst, ook
om andere redenen een exportvergunning niet zal worden verleend.
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aard zouden zijn. Ik wil nog eens
uitdrukkelijk het volgende stellen, ook
in verband met de suggestie die
vanochtend in de Volkskrant gewekt
werd, als zouden wij de Kamer geen
juiste informatie verstrekt hebben.
Wij hebben de Kamer wel degelijk de
juiste informatie verstrekt. Wij
hebben bij het afgeven van de
verklaring dat geen exportvergunning
benodigd is, zeer uitdrukkelijk de
tekeningen van Damen van deze
schepen bestudeerd. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat er geen
sprake is van een militair goed,
omdat er geen bepantsering op zit,
omdat er geen extra versterking op
zit, kortom omdat er gewoon geen
sprake is van een militair schip.
Ik wil er echter een belangrijke
aantekening bij maken. In een
dergelijke verklaring dat geen
exportvergunning benodigd is, staat
een heel belangrijke clausule,
namelijk dat iedere verandering in
het ontwerp, in de bouw of in de
uitrusting van deze schepen deze
verklaring dat geen uitvoervergunning nodig is, ongeldig maakt. Met
andere woorden: als de schepen van
Damen dus niet conform de tekeningen gebouwd zouden zijn, als er
dusdanige versterkingen of bepantseringen aangebracht zijn dat er wel
sprake is van een militair schip, dan
geldt uiteraard deze verklaring niet
meer. Dan is er namelijk wel sprake
van een militair goed. Wij hebben
vooralsnog geen aanleiding, aan te
nemen dat Damen zich niet gehouden heeft aan de ontwerpen zoals
men die ons heeft overgelegd. Het
spreekt voor zichzelf dat wij ter
plekke zullen controleren of de
schepen inderdaad nog steeds
niet-militair van aard zijn. Als dit wel
het geval is, vervalt de verklaring.

D
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G u a l t h é r i e van W e e z e l

D
De heer V a n T r a a (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Over de componentenleer is de staatssecretaris nu iets
minder duidelijk dan tijdens het
mondeling overleg. Het principe
moet toch duidelijk zijn. Wij vernemen graag — het betreft hier een
verantwoordelijkheid van de staatssecretaris — wat er met militaire
goederen gebeurt, component of
niet! Het gaat dus o m de goederen
die voorkomen op de lijst. Dat geldt
ook als er verder niets aan de hand
is. Voor het vragen om de eindbestemmingsverklaring is in toenemende mate aanleiding gekomen. Ik heb
gezegd en de staatssecretaris heeft
het bevestigd dat het juist geldt voor
de landen in Europa, zowel binnen
als buiten de NAVO, die door een of
andere speling van het lot of
anderszins door sociaal-democraten
worden bestuurd. In het geval van
militaire export naar NAVO-landen is
er in toenemende mate aanleiding
om een eindbestemmingsverklaring
te vragen. Dit waren ook de woorden
van de staatssecretaris in het
mondeling overleg. Op dit punt leg ik
de Kamer dan ook de volgende
uitspraak voor, Voorzitter.

w o r d t geleverd, kunnen wij niet
controleren. Dat begrijp ik ook. Ook
de vrachtwagen staat niet op de lijst
van strategische goederen. Echter,
de staatssecretaris heeft geen van de
gegevens weersproken die ik hier
heb gemeld. Ik ga er dus van uit dat
mijn beschrijving juist is. Ik heb
daarbij de specificaties aangegeven.
Het kan iets afwijken. Het principe is
echter niet weersproken. Het gaat
o m schepen met een versterkt
voordek.

van speedboten die 90 kilometer per
uur kunnen varen, naar men mij
vertelt. Zij weerspreekt ook niet de op
zijn minst zeer grote twijfels die bij
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat zijn gerezen over deze
schepen. Daarom wil ik toch een
motie indienen.

Staatssecretaris V a n Rooy:
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb wel
degelijk de opmerkingen van de heer
Van Traa weersproken. Ik heb gezegd
dat ik geen enkele aanleiding heb om
te veronderstellen dat de gegevens
op grond waarvan wij de verklaring
hebben gegeven niet juist zijn.
Daarmee heb ik impliciet de argumenten van de heer Van Traa
weersproken.

gehoord de beraadslaging;

De heer V a n Traa (PvdA): Misschien
kunt u die ook expliciet weerspreken?
Staatssecretaris V a n Rooy: Dat zal
ik dadelijk doen.

De heer V a n Traa (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Dan kom ik bij de
kwestie van de levering van schepen
aan Iran. De staatssecretaris zegt: de
koffie of de reep chocola die daar

De heer V a n Traa (PvdA): U heeft
namelijk niet ontkend dat de
opdrachtgever niet de Iraanse
kustwacht is, maar de Iraanse
marine. U heeft ook niet ontkend dat
het schepen zijn — laat ik het
voorzichtig uitdrukken — waarover
met deze specificaties op zijn minst
de grootst mogelijke twijfel kan
rijzen: zullen die niet op een bepaald
m o m e n t ook voor defensieve acties
kunnen worden ingezet door de
opdrachtgever, de Iraanse marine. Zij
zouden derhalve onder artikel 9 van
de lijst militaire goederen kunnen
vallen. Ik wijs er ten overvloede op
dat op deze lijst ook militaire
vliegtuigen worden genoemd, zij het
dat de aard daar specifieker wordt
aangegeven: vliegtuigen bestemd
voor militaire doeleinden. Zo is niet
de omschrijving van schepen onder
punt 9a. De heer Gualthérie van
Weezel heeft in dit verband terecht
de vraag gesteld: willen wij werkelijk
dat wij de kans lopen dat het schip
van de Iraanse marine uiteindelijk wel
aan de oorlog gaat deelnemen? Dan
is het toch nog even iets anders dan
een vrachtwagen of een autoband.
Ik heb ook aan de staatssecretaris
gevraagd wat zij ervan vindt dat op
dit moment geprospecteerd wordt in
Nederland in verband met de bouw
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat ook in het geval
van militaire export naar NAVO-landen in toenemende mate aanleiding
is om een eindbestemmingsverklaring te vragen in het kader van de
W e t uitvoer strategische goederen;
verzoekt de regering, hiertoe over te
gaan en binnen EG- en NAVO-kader
zulks als algemene gedragsregel voor
te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door de leden Van Traa,
Stemerdink, Vos, Herfkens en
Verspaget.
Zij krijgt nr. 3 (20320).

Motie
De Kamer,

overwegende, dat gegevens over
opdrachtgever, bestek en aard van
de te leveren schepen door de
Nederlandse werf K. Damen aan Iran
op zijn minst vermoedens doet rijzen,
dat deze levering valt onder de
categorie strategische goederen;
verzoekt de regering derhalve, het
besluit dat geen exportvergunning
voor deze levering vereist is te
heroverwegen en daarbij tevens het
oordeel van de ministervan Buitenlandse Zaken over deze levering te
betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door de leden Van Traa,
Stemerdink, Vos, Herfkens en
Verspaget.
Zij krijgt nr. 4 (20320).
De heer V a n T r a a (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik begrijp dat de
staatssecretaris zegt dat het heel
simpel is: iets valt wel onder de lijst
of iets valt niet onder de lijst. Het
probleem bij deze levering is nu juist
dat het gezien de aard van het schip
niet zo simpel is. Ik zou de woorden
willen aanhalen van twee CDA-politici. De heer Frinking heeft vanochtend
in het mondeling overleg in verband
met de activiteiten in de Golf gesteld:
wij moeten zeer strikt zijn als het gaat
o m de export van eventueel militaire
goederen naar Iran. De minister van
Buitenlandse Zaken herhaalt dat. De
staatssecretaris is te formeel als zij
volhoudt: kijk eens, het kan er
absoluut niet onder vallen. Ik denk
dat op zijn minst grote twijfel
gerechtvaardigd is.

D
Staatssecretaris V a n Rooy:
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
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Van Rooy
beginnen met de laatste opmerking
van de heer Van Traa. Ik ben het
volstrekt met hem eens dat wij zeer
voorzichtig moeten zijn met de
export van militair materieel — hij
formuleert het ook helemaal goed —
naar Iran en Irak. Ik kan u ook
verzekeren dat wij er alles aan doen
o m te voorkomen dat Nederlands
militair materieel direct dan wel
indirect terecht zou komen in Iran.
Dat is ook de reden waarom wij toch
hebben gemeend een moeilijke
beslissing zoals in de zaak Muiden
Chemie/Portugal te moeten nemen,
omdat het belang dat geen Nederlands militair materieel in Iran terecht
komt in dit geval zwaarder moet
wegen dan het betreurenswaardige
verlies van werkgelegenheid. Ik denk
dat dit een heel duidelijke uiting is
van het grote belang dat wij hechten
aan deze zaak.
Als de heer Van Traa de indruk zou
willen wekken dat het beleid dat ik
voer, het controlebeleid niet zou
sporen met het belang dat de Kamer
en de minister van Buitenlandse
Zaken hechten aan een strikte
controle op de export van militair
materieel, dan kan ik dat absoluut
niet met hem eens zijn. Als wij ons
controlebeleid vergelijken met het
controlebeleid dat in andere landen
wordt gevoerd — ik heb er onlangs
met mijn collega in Zweden over
gesproken — dan kan dat zeer wel de
toets der kritiek doorstaan. Ik hoop
dat de Kamer het met mij eens kan
zijn.
De heer Gualthérie van Weezel
heeft gezegd dat wij over deze zaak
toch eens met de minister van
Buitenlandse Zaken zouden moeten
praten. Ik wil nog eens heel duidelijk
zeggen dat het vandaag gaat o m de
controle op de export van militair
materieel. Dat is primair een
verantwoordelijkheid van Economische Zaken. Het wapenexportbeleid,
dat hier vandaag niet op de agenda
staat, is primair een zaak van de
ministervan Buitenlandse Zaken.
Daar zal ik mij niet over uitlaten. Wel
denk ik dat wij een goed onderscheid
moeten maken tussen het wapenexportbeleid als zodanig en de controle
op de uitvoering van het wapenexportbeleid.

lijst door en zegt: het schip ziet er
wel aardig uit, dus het is allemaal
niet nodig, dan nog kan ik mij
voorstellen dat je als staatssecretaris
van Economische Zaken informeel
het oordeel van de minister van
Buitenlandse Zaken afwacht. Het
leveren van schepen aan Iran is
natuurlijk geen doordeweekse
aangelegenheid.
Staatssecretaris V a n Rooy: De heer
Gualthérie van Weezel ridiculiseert
met deze interruptie de serieuze
aanpak van Economische Zaken. Het
gaat uitdrukkelijk niet op de manier
die hij suggereerde. Wij bestuderen
de aanvragen van vergunningen en
verklaringen dat geen vergunning
nodig is, zeer nauwgezet. Dat doen
niet alleen de ambtenaren die primair
belast zijn met de controle op het
wapenexportbeleid. Zo nodig
consulteren wij het commissariaat
militaire produktie dan wel het
ministerie van Defensie, de marine of
welk onderdeel dan ook. Ik vind dat
de heer Gualthérie van Weezel een
verkeerde indruk wekt van de zeer
serieuze wijze waarop wij aanvragen
voor exportvergunningen beoordelen.
Ik maak hem duidelijk dat er
heldere juridische grenzen zijn voor
de gevallen waarin wij een vergunning kunnen vragen. Als wij, indien
uitdrukkelijk geen sprake is van een
militair goed dat geleverd wordt aan
een militaire autoriteit, toch de
verplichting van een vergunning
zouden stellen, dan kan het bedrijf in
kwestie daarvoor naar het college
van beroep voor het bedrijfsleven
stappen. Er is dan een grote kans dat
het beroep wordt toegewezen. De
marges waarbinnen wij een vergunning kunnen vragen, zijn zeer
duidelijk in de ln- en uitvoerwet en in
het Uitvoerbesluit strategische
goederen weergegeven. Wij kunnen
dat besluit niet ruimer maken dan het
is. Dat is geheel in overeenstemming
met de procedure in andere NAVOlanden.
De heer V a n Traa (PvdA): De
staatssecretaris ontkent dus niet dat
het gaat om een militaire koper.

De heer G u a l t h é r i e v a n W e e z e l
(CDA): De staatssecretaris wekt de
indruk dat het hier gaat om gescheiden compartimenten. Ook al zit er
een ambtenaar op Economische
Zaken en die neemt heel braaf die

Staatssecretaris V a n Rooy: Dat is bij
de vraag of wel of geen vergunning
nodig is, überhaupt niet relevant. Het
gaat om de aard van het goed dat
geëxporteerd wordt. Zo staat het in
de wet, zo moeten wij het hanteren.
Dat is bepalend voor de vraag of een
vergunning moet worden aange-
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vraagd. Als het een militair goed
betreft, dan is de eerste vereiste een
vergunning. Vervolgens kijken wij
naar welk land het goed gaat en wie
de afnemer is. Wij bezien dan of
Buitenlandse Zaken wel of niet moet
worden geconsulteerd.
De heer V a n T r a a (PvdA): Bepalend
voor de vraag of een vergunning
moet worden aangevraagd is of het
goed voorkomt op de lijst. Daarbij is
de vraag aan de orde of het goed,
zoals het gespecificeerd is, op de lijst
voorkomt. Daarbij speelt de koper
een rol. De koper is de Iraanse
marine en de specificaties van het
goed zijn zodanig dat op zijn minst
grote twijfel kan rijzen over de vraag
of het schip niet voor defensie-acties
kan worden ingezet. Een schip dat
voor defensie-acties kan worden
gebruikt, valt onder punt 0 0 0 9 A van
het besluit.
Staatssecretaris V a n Rooy: Voor de
vraag of de aard van het goed militair
is, is de afnemer ervan niet van
belang. Je moet kijken naar de
criteria. Er wordt gesproken van
kenmerken die het schip van
defensieve dan wel offensieve
militaire aard maken. Die kenmerken
ontbreken op de schepen die door
Damen geleverd worden aan Iran. Er
zit geen versterking of bepantsering
op die het schip defensief dan wel
offensief militair kunnen maken. Het
feit dat het een schip zou zijn dat
hard kan varen, maakt het schip niet
militair. Bovendien kan het schip
volgens mijn informatie 20 a 25
kilometer per uur varen en niet die
25 knopen per uur. Volgens de
tekeningen waarop het schip
gebouwd is — daar ga ik ook van uit;
dat is ons ook bevestigd door Damen
— is er geen sprake van een verdere
versterking of van de snelheid die de
heer Van Traa noemde. Ik houd dus
staande dat er geen sprake is van
een militair goed. Ik wil nog eens
benadrukken, dat wij dit uiteraard op
lokatie zullen laten controleren door
experts.
De heer V a n Traa (PvdA): U zegt dat
er geen enkele versterking is, maar u
wilt nog wel laten controleren of een
eventuele versterking op het voordek
is aangebracht.
Staatssecretaris V a n Rooy:
Uiteraard.
De heer V a n Traa (PvdA): Maar u
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V a n Rooy
zegt: er is geen enkele versterking op
het voordek.
Staatssecretaris V a n Rooy: Dat is
de informatie die wij van Damen
hebben gekregen.
De heer V a n Traa (PvdA): Maar u
bent er niet zeker van.
Staatssecretaris V a n Rooy: Ik heb
vooralsnog geen reden o m daaraan
te twijfelen. Maar ik zeg toe dat wij
het zullen laten controleren. Wat wilt
u nog meer?
Ik kom vervolgens op de componentenleer. Ik heb inderdaad in het
mondeling overleg gezegd dat er,
gelet op de ervaringen en feiten van
de afgelopen jaren, in toenemende
mate aanleiding is om ook ten
aanzien van bepaalde NAVO-landen
in bepaalde situaties eindbestenv
mingsverklaringen te vragen. Maar ik
heb er tevens bij gezegd, dat dit een
ad-hoc-beleid is, dat wil zeggen dat
iedere aanvraag op haar eigen
merites wordt beoordeeld. Er wordt
bekeken, welke informatie nodig is
on wat wij moeten doen o m zcveel
mogelijk garanties te krijgen, opdat
een eventuele leverantie niet op een
verkeerde plaats terechtkomt. Het
gaat veel te ver o m daarvan een
algemene gedragsregel te maken,
zoals ik in eerste termijn ook al
duidelijk heb gemaakt. Ik heb de
punten die de heer Van Traa ten
aanzien van de Damen-schepen in
eerste termijn noemde, naar mijn
mening bij dezen duidelijk weersproken.
!'< kom vervolgens op de speedboten. Het is mij niet bekend dat in
Nederland een delegatie is geweest
die over dergelijke produktleveranties
aan Iran heeft gesproken. Ook hier
geldt dat wij die zaak in de gaten
zullen houden. Als er eventueel reden
is om vergunningen te vragen, dan
zullen wij voor een effectieve
controle zorgen. Maar vooralsnog is
mij niets bekend van enig contract in
die richting. Dan is er voor Economische Zaken geen reden om in het
geweer te komen.

De V o o r z i t t e r : Mijnheer Van Traa,
neemt u mij niet kwalijk. U heeft in
eerste termijn 8 minuten gesproken
en in tweede termijn 5 minuten. Dat
is aanzienlijk meer dan op de agenda
stond. Nu interrumpeert u nog een
keer bij elke zin van de staatssecretaris. Er komt zo meteen wel een ander
onderwerp!
De heer V a n Traa (PvdA): Dat
begrijp ik, Voorzitter.
Staatssecretaris V a n Rooy:
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom op de
tweede motie van de heer Van Traa.
Daarmee kan ik het niet eens zijn,
omdat naar mijn mening de inhoud
van de motie feitelijk onjuist is. Ik
heb uitvoerig getracht uiteen te
zetten, waarom er naar mijn mening
bij de schepen van Damen geen
sprake is van een militair goed.
Daarom kan ik het niet eens zijn met
die motie.
Ten slotte herhaal ik dat ik het
ermee eens ben, dat wij zeer strikt
moeten zijn bij de export en de
controle daarop van militair materieel. Ik doe er ook alles aan om dat
te effectueren.
De beraadslaging wordt gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, dinsdag
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Doornbos/Stevens-onderzoek
gevraagd, èn uit zorg voor die snelle
groei van dat speciaal onderwijs èn
om slechts verantwoorde maatregelen te kunnen nemen. De minister en
de staatssecretaris berichten ons, dat
ze in september 1988 daaromtrent
een beleidsnotitie met een pakket
aan gerichte maatregelen zullen doen
toekomen. De staatssecretaris stelt
nu plotseling voor om één maatregel
eruit te lichten, namelijk de bevriezing van het aantal leerkrachten.
Hoewel de onderwijscommissie de
staatssecretaris op het matje roept
en zegt: " H e t kan zo niet.", schijnt zij
daar geen boodschap aan te hebben,
want wij krijgen toch een ontwerpbesluit om de formatie per 1
augustus 1988 te bevriezen. Deze
staatssecretaris weet, dat er met
deze Kamer serieus te praten is over
het streven naar een kwalitatief
hoogwaardig, maar naar omvang
beperkt speciaal onderwijs, maar dan
op basis van een beleidsnotitie, een
totaalpakket. Nu er één zeer ingrijpende en op onderdelen aanvechtbare maatregel uitlichten, past absoluut
niet in een zorgvuldig afwegingsproces. Daarom dien ik, mede namens
mijn collega's Hermes, Jorritsma,
Nuis, Van der Vlies, Lankhorst,
Leerling en Van Es, de volgende
motie in.

Motie
De Kamer,

Aan de orde is de behandeling van:
• de b r i e v e n i n z a k e f o r m a t i e b e vriezing voor ( v o o r t g e z e t )
speciaal o n d e r w i j s ( 2 0 5 7 4 en
20578)
De beraadslaging wordt geopend.

•

De heer V a n Traa (PvdA): Is de
staatssecretaris het met mij eens dat,
als je het hebt over een speedboot
die 90 kilometer per uur kan varen en
die eventueel ook door die marine
wordt besteld, het curieus is als die
niet een defensief of offensief doel
zou hebben. Wat de andere schepen
betreft, zegt de staatssecretaris...

De heer D e C l o e (PvdA): Voorzitter!
Iedereen ziet de laatste jaren een
buitengewoon sterke groei van het
speciaal onderwijs. Dat komt niet,
omdat de ouders het zo geweldig
vinden om hun kind naar bij voorbeeld een LOM-school te sturen.
Nee, het komt mede, omdat de
basisschool vaak omvoldoende is
toegerust om dat kind op de
gewenste manier te begeleiden. De
onderzoekers Doornbos en Stevens
noemen de werksituatie in de
basisschool een belangrijke factor
voor de groei van het speciaal
onderwijs. De Kamer heeft om het
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gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de regering het
voornemen heeft in september 1988
een beleidsnotitie over ontwikkelingsbeleid en de beheersing van de
groei van het (voortgezet) speciaal
onderwijs aan de Kamer voor te
leggen;
constaterende, dat de regering
overweegt over te gaan tot een
bevriezing van de formatie in het
(voortgezet) speciaal onderwijs per 1
augustus 1 9 8 8 ;
verzoekt de regering met klem, noch
deze, noch enige andere maatregel
te treffen in het kader van de
beheersing van de groei van het
(voortgezet) speciaal onderwijs welke
vooruitloopt op de behandeling van
de beleidsnotitie inzake groeibeperkende maatregelen,
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en gaat over tot de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door de leden De Cloe,
Hermes, Jorritsma-Lebbink, Nuis,
Van der Vlies, Lankhorst, Leerling en
Van Es.
Zij krijgt nr. 2 ( 2 0 5 7 4 en 2 0 5 7 8 ) .

Toch zijn er effecten voor de
planprocedure, met name voor
scholen welke in de pijplijn - in dit
verband een wat vervelende uitdrukking w e l l i c h t - z i t t e n via beroepsprocedures. Misschien mag ik
daarop nog een reactie van de
staatssecretaris vernemen.

D

D

De heer V a n der Vlies (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! Enkele
pogingen van de Kamer, die heel
unaniem was in haar opstelling, o m
de staatssecretaris af te houden van
de bevriezing van de formatie in het
speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs per 1 augustus aanstaande, leden tot nu toe schipbreuk. Zij
had al maatregelen afgekondigd
richting de scholen en dat zou zo
blijven in haar benadering. Vandaar
dit korte debatje. Waar ligt het
probleem? Het kabinet overwoog
groeibeperkende maatregelen in het
speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs, maar de Kamer wilde
eerst een onderzoek naar de
oorzaken van die groei. Dat onderzoek werd ingesteld. Het resultaat,
na gehouden miniconferenties, is er
inmiddels ook. Het wachten is nu op
het regeringsstandpunt daarbij. Dat
zou worden neergelegd in een
aangekondigde beleidsnotitie. De
Kamer, waarin de fractie van de SGP,
wil een en ander in onderlinge
samenhang bespreken. Mijn fractie
was en is ook bereid o m dit op korte
termijn te doen. Om, daarop
vooruitlopend, alvast één maatregel
te nemen, hebben wij steeds
afgekeurd. Ik beschouw dit debatje
als procedureel en ik ga dan ook niet
op de inhoudelijke aspecten in. Maar
het is toch in elk geval duidelijk, dat
een maatregel om de formatie te
bevriezen, samen behoort te gaan
met een beleid dat de instroom ten
minste kwantitatief beheerst. Dat
hangt weer samen met de ontwikkeling van de zorgbreedte en met het
pedagogisch didactisch klimaat meer
algemeen in het basisonderwijs.
Vandaar dat ik de motie die zojuist is
ingediend door collega De Cloe heb
willen steunen door medeondertekening.

Mevrouw J o r r i t s m a - L e b b i n k
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik
zal mij tijdens dit korte debat
beperken tot de procedurele
aspecten van de door de staatssecretaris voorgestelde maatregel. Ik wil
daarbij eigenlijk alleen maar spreken
over de brief van 3 juni, zij het dat ik
over de brief van 2 juni ook een
opmerking wil maken. Tijdens het
mondeling overleg hebben wij ook al
procedureel gesproken. De staatssecretaris heeft in de brief van 2 juni
haar opvattingen neergelegd die zij
bij die gelegenheid ook al had
ontvouwd. Ik meen te moeten
concluderen, dat hetgeen door zowel
de heer Hermes als mijzelf is
gesuggereerd tijdens dat mondeling
overleg, namelijk te proberen om het
complete pakket, dus inclusief de
beleidsnotitie, voor het zomerreces
naar de Kamer te sturen opdat een
eerste poging gewaagd kon worden
om voor dat reces meer inhoudelijk
over de beperking van de groei van
het speciaal onderwijs te spreken,
niet zal lukken. Dan kan ik niets
anders dan concluderen dat voor ons
nog steeds geldt, dat wij uitsluitend
over die maatregelen kunnen spreken
in samenhang met andere maatregelen, die tot doel hebben de groei
werkelijk te beperken. Wij zijn van
mening dat alleen deze maatregel de
groei niet beperkt. Sterker nog, er
wordt in wezen een blokkade
opgeworpen in plaats van dat
gekomen wordt tot een inhoudelijke
beperking van die groei.

benadrukken, dat voor ons uitstel
geen afstel betekent.

G
De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het voorstel van de
staatssecretaris om voor het speciaal
onderwijs de planprocedure op te
schorten en de formatie te bevriezen,
is zeer ingrijpend. Ik erken echter dat
er iets moet gebeuren om de groei
van het speciaal onderwijs af te
remmen. In het mondeling overleg,
waaraan ik niet kon deelnemen, heeft
zij blijkens het verslag onomwonden
gezegd, dat zij de indruk had dat de
Kamer onder eerder gemaakte
uitspraken uit wilde komen. Ik wil
haar op dit punt serieus nemen en
haar daarom vragen in dit debat
precies aan te geven waaraan de
Kamer naar haar mening dan
gehouden is.
W a t de maatregelen zelf betreft,
plaats ik slechts enkele kanttekeningen. Geconstateerd kan worden dat
de staatssecretaris oog wil hebben
voor evident onredelijke effecten. Zo
zal niet gekort worden op de formatie
van scholen voor ZMLK en voor
kinderen in ziekenhuizen. Het heeft
mij echter verbaasd, dat scholen voor
dove en blinde kinderen niet worden
ontzien. Waar moeten die kinderen
dan naartoe? Ik meen, dat ook voor
deze scholen een uitzondering
behoort te worden gemaakt.
Ik ben de staatssecretaris erkentelijk voor haar soepelheid ten aanzien
van pas gestichte scholen. Kan zij
bevestigen dat zij op dit punt instemt
met het advies van de Onderwijsraad
om voor die scholen uit te gaan van
de geprognostiseerde groei tot
1990? Ik heb begrepen dat zij
lopende beroepen in verband met
schoolstichting niet verder wil
behandelen. Als dat waar is, wil ik
bezwaar maken tegen het op deze
wijze omgaan met wettelijk vastgelegde rechten. Als zij overtuigd is van
de juistheid van haar argumenten,
behoeft zij toetsing in beroep toch
niet te ontlopen? Stopzetting van een
rechtsgang lijkt mij een vorm van
niet-behoorlijk bestuur. Wil zij ook op
dit punt haar mening herzien?

Dan is er nog een ander probleem
waar ik even de vinger bij wil leggen.
Oorspronkelijk was niet gedacht aan
pas gestichte en groeischolen. Die
zouden hierdoor onevenredig worden
getroffen. De staatssecretaris heeft
daarvoor maatregelen genomen.

Ik maak, zoals gezegd, nog een
opmerking over de brief van de
staatssecretaris van 3 juni. Wij zijn
van mening dat hiermee de motie-De
Vries/Voorhoeve niet is uitgevoerd.
De resultaten zijn weliswaar naar de
Kamer gestuurd, maar dat kan niet
gezegd worden van de beleidsnotitie
en het in de motie genoemde pakket
gerichte maatregelen. Er is één
maatregel uitgevist, die nu voor ons
ligt.
Concluderend: ook wij hebben de
motie van de heer De Cloe ondertekend. Wij zouden nog eens willen

De heer H e r m e s (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het kan niet zo zijn, dat de
Kamer — zie de motie van de heren
De Vries en Voorhoeve bij de
algemene politieke beschouwingen
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van 1986 — eerst voor een bevriezingsmaatregel een onderzoek eist
om vervolgens een dergelijke
maatregel te nemen, zonder dat
onderzoek eerst grondig te bestuderen en te bespreken. Bovendien is
het nemen van een dergelijk verstrekkende maatregel alleen maar
verantwoord — ik neem hierbij de
aangekondigde beleidsnotitie in
ogenschouw — in samenhang met
andere maatregelen die ten aanzien
van de beheersing van de groei van
het speciaal onderwijs worden
voorbereid. De behandeling van deze
zaak kan alleen maar geschieden in
samenhang met het totaal, als de
beleidsnotitie aan de orde komt.
Daarom heeft de fractie van het CDA
de motie van de heer De Cloe
medeondertekend. De redactie van
die motie is zodanig, dat eventuele
andere besluiten die te maken
hebben met de beheersing van de
groei van het speciaal onderwijs daar
mede onder gerekend moeten
worden. Ik zeg dit voor alle duidelijkheid en om misverstanden te
voorkomen. Gezien het mondeling
overleg dat op 11 mei jongstleden is
gevoerd, had de staatssecretaris
deze houding van de Kamer kunnen
verwachten.

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Het onderzoek van
Doornbos en Stevens heeft zeer
waardevolle gegevens opgeleverd.
Het biedt een goede basis om de
groei van het speciaal onderwijs en
het voortgezet speciaal onderwijs
terug te dringen. Mijn fractie betreurt
het dan ook dat de staatssecretaris
heeft gemeend niet te kunnen
wachten op de uitkomsten van dat
onderzoek, maar al begin mei aan de

scholen een bevriezingsmaatregel
heeft bekendgemaakt.
In de schriftelijke voorbereiding
van het wetsvoorstel inzake lesgeld
speciaal onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs heeft mijn fractie
gesteld geen maatregel ad hoc meer
te wensen op het terrein van dit soort
onderwijs. De aangewezen weg is:
eerst een inhoudelijke discussie
voeren over een pakket van samenhangende maatregelen. Dit geldt te
meer, omdat enkele onderdelen van
het bevriezingspakket maar liefst vier
jaar van kracht zouden zijn. Een
ander bezwaar is, dat de bevriezing
ook betrekking heeft op scholen voor
geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Daar doet zich echter niet de
sterkste groei voor. Deze scholen
dienen daarom ten minste van de
maatregel te worden uitgezonderd.
Of is de staatssecretaris zo bevreesd
voor een substitutie-effect dat zij dit
niet aandurft?
De grootste groei doet zich voor bij
de kinderen met gedrags- en
opvoedingsproblemen en bij de in
hun ontwikkeling bedreigde kleuters.
Mijn fractie is over dat feit droevig
gestemd. Het is, dacht ik, een
weerspiegeling van maatschappelijke
problemen. Ik wil de staatssecretaris
dan ook nadrukkelijk vragen in de
aangekondigde beleidsnotitie over
een fundamentele beheersing van de
groei van het speciaal onderwijs de
consequenties van en zo mogelijk de
remedies voor de verstoorde
opvoedingsbalans in de gezinnen te
betrekken. Is zij bereid om in een
afzonderlijke paragraaf daaraan
aandacht te besteden en maatregelen aan te kondigen die kunnen
leiden tot herstel van de opvoedingsbalans?
Het mag duidelijk zijn dat de fractie
van de RPF zeer ongelukkig is met de
nieuwe ingrepen ad hoc in het
speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs, ook al wil de
staatssecretaris daarmee rust
bereiken in deze onderwijssoort. Die
rust staat ook mijn fractie voor ogen.
De meest begaanbare weg loopt,
meen ik, via het voeren van een
structureel beleid dat de werkelijke
oorzaken van de groei in dit onderwijs aanpakt. Dat structurele beleid
ligt nog in het verschiet. Daarom
heeft mijn fractie de motie van
collega De Cloe medeondertekend.
Ik spreek de hoop uit, dat de
staatssecretaris bereid is, op dit
moment af te zien van de aangekondigde bevriezingsmaatregel en eerst

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Ook
mijn fractie steunt de motie die door
de heer De Cloe is ingediend en ik
sluit mij aan bij de argumentatie die
door hem en veel andere collega's
zojuist is gegeven. Dit is een
proceduredebat en dat is een
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Wij stellen uitdrukkelijk — wij
willen hieromtrent geen verwachtingen wekken — dat het niet is
uitgesloten dat tot een of andere
bevriezingsmaatregel gekomen moet
worden. Misschien moet gedacht
worden aan een andere vorm plaats
of een ander model. Wij willen
daarom tijd hebben o m deze zaak te
bestuderen. Het is best mogelijk dat
ook wij — in dat opzicht zou de
opvatting van de regering te zijner
tijd gevolgd kunnen worden — tot de
gedachte komen dat een bevriezingsmaatregel moet worden genomen.
Maar dat dient dan wel op een
verantwoorde wijze te geschieden.
Dit is onverantwoord.

D

over een pakket meer structurele
maatregelen met de Kamer overleg
te voeren.

D
De heer L a n k h o r s t (PPR): Mijnheer
de Voorzitter! De berichten van de
verschillende scholen voor speciaal
onderwijs uit het gehele land zijn zeer
alarmerend. Nu is dat geen nieuw
verschijnsel bij bezuinigingen op de
onderwijsbegroting. Ook de PPRfractie beseft dat de onderwijsbegroting niet oneindig is. Afgezien van de
discussie over de hoogte van die
begroting, ook in vergelijking met
andere — een discussie die wij
vandaag niet zullen voeren — is er de
discussie over de gevolgen van
sommige bezuinigingen. Die
discussie is vandaag wel aan de
orde. Wachtlijsten voor leerlingen die
toegelaten zijn tot het speciaal
onderwijs zijn uit den boze. Hetzelfde
geldt voor het vormen van grotere
groepen. Maar wat met deze
bevriezingsmaatregel ook dreigt is,
dat leerkrachten gedemotiveerd
raken en zich geen raad meer weten.
En dat is wel het laatste wat wij
moeten hebben. Mede daarom dring
ik er ook met grote klem op aan, de
bevriezingsmaatregel niet door te
laten gaan en eerst de discussie over
de relatie basisschool/speciaal
onderwijs te voeren. Het rapport van
Doornbos en Stevens geeft daar alle
aanleiding toe. Overigens wijst het
ook niet in de richting van nieuwe
bezuinigingen op het aantal leerkrachten in het basisonderwijs, zoals
het dagblad Trouw vandaag bericht.
Dat is de slechtste weg om de groei
in het speciaal onderwijs te beteugelen.
Mijnheer de Voorzitter! De
staatssecretaris toont zich met deze
bevriezingsmaatregel wel een erg
strenge vorst. De peildatum van half
januari zal dan ook wel geen toeval
zijn. Ook toen zat er veel kou in de
lucht. Ik hoop dat de staatssecretaris
die er vandaag uithaalt en dat de
kamerbrede motie haar tot andere
gedachten brengt.

•
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formele aangelegenheid. De
problemen waar het naar verwijst,
zijn allerminst formeel. Als wij het al
niet wisten, zou de niet aflatende
stroom van brieven van de laatste
weken ons daar wel van hebben
overtuigd. Het is niet zomaar, dat de
Kamer staat op een zorgvuldige en
samenhangende aanpak van het
probleem van de groei van het
speciaal onderwijs. Het gaat daarbij
om het lot van een groep die je
zonder overdrijving de meest
weerloze in onze samenleving kunt
noemen. Ik erken dat de geëiste
zorgvuldigheid de regering voor
financiële problemen stelt, maar bij
de afweging tussen financiële
problemen en geëiste voorzichtigheid
zou zij ook zelf niet horen te aarzelen
over de kant waarnaar in dit geval de
schaal hoort door te slaan.

Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s :
Voorzitter! De Kamer heeft verwezen
naar het debat dat wij enkele jaren
geleden gehad hebben en naar
aanleiding waarvan de motie-De
Vries/Voorhoeve is ingediend en
aangenomen. Dat debat ben ik
geheel nog niet vergeten. Het heeft
geleid tot het onderzoek van
Doornbos en Stevens en tot een
concept-beleidsnotitie, die op dit
moment bij de Onderwijsraad ligt. Ik
heb tijdens het mondeling overleg al
gezegd dat ik het onmogelijk achtte,
deze notitie voor het zomerreces hier
te hebben, omdat de Onderwijsraad
er toch ook naar moet kijken.
Voorzitter! In datzelfde debat,
waarin is afgesproken dat een
onderzoek zou plaatsvinden en dat
op basis van dat onderzoek maatregelen voorgesteld zouden worden, is
ook een uitgavenplafond voor het
speciaal onderwijs aan de orde
geweest. Wat mij nu opvalt is, dat
alle kamerleden hier wel spreken
over de motie-De Vries/Voorhoeve
en het onderzoek van Doornbos en
Stevens, maar niet over het uitgavenplafond. Het lastige is, dat ik de
indruk heb dat wij over twee
verschillende dingen praten. Want ik
heb — overigens net als de Kamer —
te maken met het uitgavenplafond.
Vorig jaar hebben wij al een keer
meegemaakt dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs sterker
gegroeid was dan wij ooit hadden
kunnen vermoeden. Dat leidde tot
extra uitgaven en vervolgens tot
ad-hoc-maatregelen. Dat zal de

Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Ik
ben geen figuur die tegen windmolens pleegt te vechten. Naar mijn
mening is het vruchteloos om te
proberen, van het plafond af te
komen. Dat heb ik dus niet gedaan.
Wij praten hier over een maatregel
waarmee wordt beoogd, de uitgaven
voor het speciaal onderwijs onder het
plafond te brengen, zoals was
afgesproken.
Ik heb er dan ook bezwaar tegen
dat de Kamer zegt dat ik ergens op
vooruitloop. Ik ben gehouden, een
voorziening te treffen en deze
maatregel leek mij de verstandigste,
waarbij ik mij overigens heel goed
realiseer dat wij later spreken over
een pakket van maatregelen,
waarvan de formatiebevriezing
structureel onderdeel is en dat ik mij
voorstel, dit te zijner tijd bij wet te
regelen.
Ik hecht eraan, dit te zeggen,

omdat ik het gevoel heb dat de
Kamer weg wil lopen voor de
consequenties van het plafond. 3 2 0 0
leerlingen extra leiden in 1988 tot
extra uitgaven van 12 min. Structureel is dat een bedrag van 3 0 min.
Als men dan alleen maar zegt: dit
niet en wellicht zullen we straks dan
wel met minutenmaatregelen moeten
komen, maar dat zien we dan wel
weer, dan heb ik het gevoel dat we
niet verstandig bezig zijn met elkaar.
Met andere woorden: alles overwegende vind ik de bevriezing de minst
slechte van alle maatregelen die
kunnen worden genomen. Dat wordt
overigens bevestigd door een deel
van de organisaties in het CCOO en
door de Onderwijsraad. Niemand
staat er overigens om te juichen. Ik
vraag mij dus af wat de Kamer
eigenlijk wil met deze motie, want w e
zullen met elkaar dat gat in 1988
moeten dekken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu de
diverse opmerkingen langs die door
de kamerleden zijn gemaakt. Ik hecht
eraan, aan het adres van de heer De
Cloe nog eens te zeggen dat de
bevriezingsmaatregel op zich niet
vooruitloopt op het debat dat ik in
september met de Kamer hoop te
voeren. Met deze maatregel beoog
ik, onder het plafond te komen. In
mijn ogen is het de minst slechte van
de maatregelen waaruit gekozen kan
worden.
De heer Van der Vlies vroeg hoe
het precies zit met groeischolen en
groeigebieden. In het overleg in de
CCOO is inderdaad voor een aantal
situaties een uitzondering voorgesteld. Dat heeft betrekking op
internaatsscholen, scholen voor
ZMLK, ziekenhuisscholen, scholen in
groeigebieden en groeischolen.
Groeischolen zijn scholen die net zijn
gesticht en die nog twee jaar de kans
krijgen om tot volle wasdom te
komen. Mij lijkt dat hiermee een
afgewogen pakket op tafel is gelegd.
Er is dus rekening gehouden met
bijzondere omstandigheden.
Tegen mevrouw Jorritsma zeg ik
dat dit geen groeibeperkende
maatregel is. Ik pretendeer dat ook
helemaal niet. Het is een maatregel
waarmee uitsluitend beoogd w o r d t ,
onder het plafond te blijven en het is
van alle denkbare varianten de minst
slechte. De maatregel komt weer aan
de orde in september, als we de
beleidsnotitie zullen bespreken, maar
ik pretendeer in ieder geval niet,
hiermee dé grote groeibeperkende
maatregel op tafel gelegd te hebben.
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Kamer zich nog wel herinneren,
omdat wij daar uit en te na over
hebben gediscussieerd. Het ging om
maatregelen op het terrein van de
minuten voor leerlingen. Op dit
moment zitten wij weer met een
extra stijging in het speciaal onderwijs. Naar onze beste inschatting
zitten er op dit moment opnieuw
3 2 0 0 kinderen meer in het speciaal
onderwijs dan wij hadden verwacht.
Daardoor dreig ik weer boven het
plafond uit te komen, zodat ik
opnieuw gehouden ben, voorstellen
te doen die ertoe leiden dat ik onder
het plafond kan blijven. Natuurlijk
heb ik mij afgevraagd welk soort
maatregelen ik zou kunnen voorstellen. Moet ik weer met minutenmaatregelen komen, net als verleden jaar?
Eerlijk gezegd vond ik dat ik dit,
indien mogelijk, moest voorkomen.
Daarom ben ik gekomen met een
voorstel tot bevriezing van de
formatie. Ik geef toe dat dit één van
de maatregelen is die ook in de
beleidsnotitie zit, maar de beoordeling ervan moet u los zien van de
beoordeling van de beleidsnotitie. De
maatregel moet worden beoordeeld
in samenhang met het plafond voor
het speciaal onderwijs.
De heer D e Cloe (PvdA): Hebt u ook
overwogen om van het plafond af te
stappen, omdat we bezig zijn aan het
eind van een periode waarin w e met
plafonds werken en we op het punt
staan om een totaalbeleid te gaan
voeren op basis van een grote
beleidsnotitie?
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En ik pretendeer ook niet, de
motie-De Vries/Voorhoeve al
uitgevoerd te hebben, want ook die
komt aan de orde als de beleidsnotitie hier besproken zal w o r d e n .
Dan hebben mevrouw Jorritsma en
anderen gezegd dat zij willen dat de
bevriezing nu niet doorgaat, maar dat
wat hen betreft uitstel zeker geen
afstel is. Om elk misverstand te
voorkomen, als de bevriezingsmaatregel niet voor 1 augustus aanstaande in het Staatsblad staat, dan
betekent het dat de scholen in het
nieuwe schooljaar met een nieuwe
formatie zullen gaan werken en dat
een bevriezingsmaatregel pas het
schooljaar daarna zou kunnen
ingaan. Het is of nu, of per 1
augustus 1989, maar dan zitten w e
met het gat.
De heer Schutte heeft nog een
opmerking gemaakt over meervoudig
gehandicapten: doof-blinden. Ik denk
dat wij er verstandig aan doen o m in
de meervoudig-gehandicaptensfeer
voor scholen die als gevolg van de
bevriezingsmaatregel in een echte
noodsituatie terechtkomen, een
aanvulling op de formatie toe te
staan.
Ook heeft de heer Schutte nog
gezegd: de planprocedure wordt
bevroren, de rechtsgang voor
degenen die daartegen beroep willen
aantekenen, wordt stopgezet; dat
kan toch niet zo maar? Voorzitter, het
stopzetten van de planprocedure en
de maatregelen inzake de beroepsprocedures die ik beoog, komen pas
aan de orde bij de behandeling van
de beleidsnotitie. Daarna moet een
en ander nog vertaald worden in
wetgeving, dus het lijkt mij dat wij
niet nu daarover behoeven te
discussiëren. Dat kan immers nog in
september en bij de behandeling van
de wetsvoorstellen ter zake.
Ook tegen de heer Hermes zeg ik
dat wij nu van alle kwaden het minst
kwade hebben gekozen en dat ik in
september met de Kamer hoop te
kunnen praten over het volledige
pakket van beleidsmaatregelen die ik
zou willen nemen. Voorzitter, ik besef
natuurlijk dat de Kamer een andere
opvatting heeft dan ik, maar dat
neemt niet weg dat ik nog steeds
vind dat de door mij gekozen weg de
verstandigste is en dat die dus
verantwoord is.
De heer Leerling heeft gezegd dat
de RPF geen ad-hoc-maatregelen
meer wenst. Zolang wij aan de ene
kant te maken hebben met een
plafond en aan de andere kant

geconfronteerd worden met een
groei waardoor wij boven dat plafond
uit dreigen te komen, zullen wij
maatregelen moeten nemen. Het zou
ook mij een lief ding waard zijn als wij
binnen de kortste keren maatregelen
konden nemen om dat te voorkomen.
Ik zie dan ook met spanning uit naar
het debat in september.
Voorzitter, nu de motie. Ik heb de
Kamer al gemeld dat wij naar
aanleiding van het overleg in de
CCOO al een aantal verzachtingen,
verfijningen in de bevriezingsmaatregel hebben geïntroduceerd. Mij staat
voor ogen om ook de ambulante
begeleiding uit de bevriezingsmaatregel te halen. Dat betekent dat de
bevriezingsmaatregel, waarop
uitzonderingen mogelijk zijn voor
ambulante begeleiding, voor
groeischolen, voor het ZMLK-onderwijs en voor internaatscholen, naar
mijn mening alleszins te verdedigen
is. Ik kan de motie dus niet uitvoeren.

De heer D e C l o e (PvdA): Voorzitter!
Rekent u tot die ene minuut ook de
tijd dat ik sprakeloos ben dat de

De heer V a n der Vlies (SGP):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor haar beantwoording. Ik heb met erkentelijkheid
vastgesteld dat zij in de uiteindelijke
stukken inderdaad een regeling heeft
getroffen die tegemoet komt aan de
bijzondere omstandigheden van
bepaalde scholen. Je kunt je
natuurlijk altijd afvragen of het
genoeg is. Maar goed, dat zijn
eindeloze discussies.
Ik stel ook met erkentelijkheid vast
dat de staatssecretaris onomwonden
zegt dat de beroepszaken gewoon
doorlopen. Zo hoort het ook.
Ten slotte nog één punt. De
staatssecretaris zegt dat zij te maken
heeft met het plafond en dat zij niet
anders kan. Als het per 1 augustus
a.s. niet doorgaat, ben ik het hele
jaar kwijt, zegt zij. Is dat werkelijk zo?
Het speciaal onderwijs wordt juist
gekenmerkt door een instroom
gedurende het gehele jaar, via de
verwijzingen vanuit het reguliere
onderwijs. Met andere woorden, als
wij hierover in september discussiëren — dat was zo'n beetje het plan
— dan zouden wij per 1 oktober of,
als die datum niet gehaald wordt, per
1 januari een maatregel kunnen
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De V o o r z i t t e r : Zoudt u niet eerst op
de stemming wachten?
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Dat
heb ik overwogen, Voorzitter, maar
er is zoveel onrust in het land — de
Kamer heeft dit debat gewild om
duidelijkheid aan het veld te verschaffen — dat ik het een ramp zou
vinden als het onderwijs naar
aanleiding van dit debat zou denken
dat de bevriezingsmaatregel niet
doorgaat en dat het dan dinsdag zou
merken dat de maatregel wel
doorgaat. Ik ga ervan uit dat deze
kamerbreed ondertekende motie
wordt aangenomen. Ik vind dat het
veld er recht op heeft, op dit punt zo
snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.
De V o o r z i t t e r : Dan is de stemming
toch helemaal niet meer nodig? Zou
u niet eerst de stemming afwachten
en dan zien wat er gebeurt? Misschien laat de Kamer zich door u
overtuigen. Misschien wordt de
motie binnen een kwartier ingetrokken.
Ik stel voor, de spreektijd in tweede
termijn te bepalen op 1 minuut per
fractie.
Daartoe wordt besloten.

D

staatssecretaris nu al dit soort
uitspraken doet? U zei zelf al dat de
stemming over de motie nog niet
heeft plaatsgevonden.
Laten we duidelijk zijn; deze zaak
kan naar het oordeel van mijn fractie
absoluut niet op deze manier worden
afgehandeld. De staatssecretaris kan
aanvaarding van de motie ontraden,
sterk ontraden of minder sterk
ontraden. Zij kan ook zeggen: doe het
niet, want ik acht het niet verantw o o r d . Zij heeft zelf lang genoeg in
de Kamer gezeten om te weten dat
wij op deze manier niet met elkaar
omgaan. Wij hebben om dit debat
gevraagd om aan de scholen
duidelijkheid te geven. Daar ging dit
debat over. En warempel, voordat de
Kamer tot een uitspraak komt zegt de
staatssecretaris al dat zij daaraan
geen boodschap heeft. Zij zou er
verstandig aan doen, de motie mee
te nemen en in overleg te treden met
het kabinet. Daarna kan zij ons laten
weten wat het resultaat is. Als zij
verwacht dat de motie wordt
aangenomen — gezien de ondertekening mag zij dat verwachten — moet
zij in ieder geval luisteren naar
hetgeen de Kamer nu zegt.

D
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V a n der Vlies
invoeren.

D

D

De heer S c h u t t e (GPV): Voorzitter!
Ik heb erop gewezen dat ik niet kon
deelnemen aan het mondeling
overleg. Om die reden heb ik de
motie niet ondertekend. In die zin
kun je zeggen dat de motie niet
helemaal kamerbreed is getekend.
Voordat de staatssecretaris hieruit
conclusies trekt, voeg ik eraan toe
dat dit niet betekent dat ik niet achter
de inhoud van de motie sta. Ik laat
alle argumenten op mij inwerken.
Dinsdag is eerst de Kamer aan de
beurt. Daarna is de staatssecretaris
weer aan de beurt.

Mevrouw J o r r i t s m a - L e b b i n k
(VVD): Voorzitter! Ik snap het
eigenlijk niet helemaal meer. De
staatssecretaris zegt nu plotseling:
dit heeft helemaal niets te maken
met de groeibeperkende maatregelen, ik doe dit uitsluitend omdat ik
anders boven het plafond uitkom. In
de brief die zij ons heeft geschreven,
staat echter dat met deze maatregel
wordt vooruitgelopen op de groeibeperkende maatregelen, dus dat het
wel degelijk een onderdeel van dat
pakket is. Het kan weliswaar de jure
geen groeibeperkende maatregel zijn,
maar de facto is zij dat natuurlijk wèl.
Per saldo betekent het immers dat
een aantal scholen geen leerlingen
meer kan opnemen en dus met
wachtlijsten moet gaan werken.
Daarmee beperk je wel degelijk de
groei, zij het niet op de wijze die de
Kamer voor ogen stond.
Ik ben ook nogal verbaasd over het
feit dat de staatssecretaris nu al zegt
dat zij de motie niet kan uitvoeren.
Dat plaatst ons voor een probleem.
Wij moeten de motie inderdaad nog
in stemming brengen. Ik moet nu
terug naar de fractie, teneinde te
kunnen overwegen wat wij verder
zullen doen. Dat hoort de staatssecretaris dinsdag.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink

D
De heer H e r m e s (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De staatssecretaris
probeert ons een inhoudelijke
discussie op te dringen. Dat is nu
juist het probleem. Ik worstel ermee
dat het ons vanwege de procedure
die de regering gekozen heeft, haast
onmogelijk wordt gemaakt om als
parlementariër goed te functioneren.
Ik zie in dit stadium geen kans meer
om alle stukken en rapporten die
verschenen zijn, bij het debat te
betrekken. Ik kan geen uitspraak
doen over de verstrekkende maatregel die hier is voorgesteld, als ik niet
het hele debat daarbij kan halen, ook
de rapporten van Doornbos en
Stevens. Die mogelijkheid hebben wij

als Kamer niet gekregen van de
regering. Dit maakt het werk van het
parlement haast onmogelijk.
Wat het financiële aspect betreft,
Voorzitter, merk ik het volgende op.
Als het gaat om het bedrag — dat
overigens beperkt kan worden, want
de maatregel kan eventueel ook op 1
januari ingevoerd worden — in
verhouding tot deze maatregel, dan
begrijp ik daar niets van. Als de
staatssecretaris dan ook nog gaat
vertellen dat zij de motie niet zal
uitvoeren, kan de beraadslaging niet
gesloten worden, Voorzitter. Dan
wens ik schorsing van de beraadslaging, want dan is er fractieberaad
nodig.
De V o o r z i t t e r : Ik zeg nogmaals, ook
tegen de heer Hermes: zouden wij nu
eerst maar niet eens de stemming
houden over de motie?
De heer H e r m e s (CDA): Zij heeft het
zelf veroorzaakt, Voorzitter.
De V o o r z i t t e r : Ja, maar zo is de
normale procedure. Er kunnen harde
woorden worden gesproken, maar
voordat er een stemming heeft
plaatsgevonden, is er nog geen man
en zelfs geen vrouw overboord.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Dank aan de staatssecretaris. Ik heb alle begrip voor de
problemen waarvoor zij zich gesteld
ziet, zeker als zij vandaag vertelt dat
er opnieuw 3 2 0 0 leerlingen meer
naar het speciaal onderwijs stromen
dan was verwacht. Dan klemt te
meer de vraag die ik in eerste termijn
stelde en waarop de staatssecretaris
geen antwoord heeft gegeven. Dit is
de reden dat ik in tweede termijn nog
aan dit debat deelneem. Wil de
staatssecretaris toezeggen dat zij in
haar beleidsnotitie over het speciaal
onderwijs, die wij binnenkort krijgen
en die wij in september hopen te
bediscussiëren, bijzondere aandacht
zal geven aan de belangrijkste
oorzaak van de grotere instroom in
het speciaal onderwijs, namelijk de
gedrags- en opvoedingsproblemen in
de gezinnen? Wil zij daarbij ook een
visie geven op de wijze waarop je dat
probleem op een adequate wijze zou
kunnen aanpakken?

D

(WD)

De heer L a n k h o r s t (PPR): Voorzit-
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Lankhorst
ter! Staatsrechtelijk is het inderdaad
vreemd dat de staatssecretaris nu al
meedeelt, dat zij de motie niet zal
uitvoeren. Maar goed, het geeft wel
helderheid. Ik maak uit wat de
staatssecretaris zei — zij wil immers
niet tegen windmolens vechten — op
dat als de motie wordt aangenomen,
zij niet bereid is o m naar het kabinet
terug te gaan. Kan zij dit nog eens
bevestigen? Dat is mijn eerste vraag.
Mijn tweede punt betreft het
volgende. Als volgende week de
motie wordt aangenomen en de
Kamer wil zichzelf serieus nemen,
dan kan de Kamer maar één ding
doen en dat is de zaak bij de
voorjaarsnota regelen. Dan zal de
staatssecretaris wel anders piepen.
De V o o r z i t t e r : Ik maak toch
bezwaar tegen de eerste vraag van
de heer Lankhorst, om vooruit te
lopen op een stemming. De vraag
wat er met de uitvoering van de
motie zal gebeuren, kan pas gesteld
worden als de stemming is geweest.
Ik zeg dat voor de derde keer.

D
De heer Nuis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! De staatssecretaris vecht
blijkbaar liever tegen de Kamer dan
tegen windmolens, hoewel de Kamer
eventueel ook een gevoelige tik kan
uitdelen als alle wieken eens dezelfde
kant uitdraaien, zoals in dit geval.
Deze maatregel brengt misschien de
staatssecretaris terug onder het
plafond, maar niet die 3 2 0 0 kinderen
die zij nu te veel heeft. Die blijven
erdoor in de kou staan en dat is die
afweging waarvan ik in eerste
instantie al tegen de staatssecretaris
zei, dat dit een afweging is tussen de
zorgvuldigheid van de behandeling
en het financiële probleem. Over die
afweging mag de staatssecretaris
niet aarzelen, zelfs zonder dat de
hele Kamer haar dit zo eenparig
aanbeveelt.

D
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s :
Voorzitter! U maakt het wel wat
moeilijk, omdat ik van u niet mag
praten over iets wat zich dinsdag
voordoet, maar wat toch klip en klaar
gaat gebeuren. Ik hecht eraan om
geen enkel misverstand te laten
bestaan, ook niet richting veld, over
wat er nu wel of niet gaat gebeuren.
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De V o o r z i t t e r : Noemt u de motie
dan onaanvaardbaar!
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s :
Voorzitter! Volgens mij is het de
bevoegdheid van de Kamer om een
motie in te dienen, waarin zij de
regering verzoekt om iets te doen en
is het de bevoegdheid van de
regering om te beslissen of zij een
bepaald verzoek al of niet uitvoert.
De V o o r z i t t e r : Ja, nadat het verzoek
door de Kamer is gedaan. Er is nu
een motie aanhangig, ondertekend
door acht leden. De Kamer doet pas
een uitspraak, als de Kamer een
uitspraak doet. Dat moeten wij niet
gaan vermengen. Zo is het altijd
geweest en zo wil ik het houden.
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s :
Goed.
Voorzitter! Dan kom ik bij de heer
De Cloe, die zegt dat ik moet
luisteren naar wat de Kamer zegt.
Hebben wij te maken met wetgeving,
dan heeft de Kamer natuurlijk het
laatste w o o r d , omdat de Kamer kan
amenderen. Ik denk dat ik op het
punt van de formatie van het speciaal
onderwijs een eigen bevoegdheid
heb en daarover wordt hier gepraat.
Dat betekent dat ik in dit geval,
waarbij het gaat om een algemene
maatregel van bestuur, niet per
definitie hoef te doen wat de Kamer
zegt en dus ook niet per definitie
hoef te luisteren naar wat de Kamer
zegt.
De heer H e r m e s (CDA): Maar u
moet wel verantwoording afleggen.
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s :
Zeker, maar ik hoef niet per definitie
te doen wat de Kamer zegt, als het
een prerogatief van de Kroon is o m
een algemene maatregel van bestuur
te slaan.
De heer H e r m e s (CDA): Dat kan wel
tot problemen leiden.
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Ik
hecht eraan hier scherp te stellen,
wie welke verantwoordelijkheid heeft.

De heer S c h u t t e (GPV): Prerogatief
lijkt mij een wat zwaar w o o r d bij een
A M v B , want uiteraard kan de Kamer
de minister c.q. staatssecretaris ter
verantwoording roepen. Dat gaat dus
spelen als u eventueel na de
beslissing van de Kamer een nieuw
standpunt zou gaan innemen.
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Dat
realiseer ik mij.
De heer Van der Vlies stelde, dat
de bevriezing ook per 1 januari had
kunnen plaatsvinden, want er is het
hele jaar instroom.
Zeker, er is zeker het hele jaar
sprake van een bepaalde instroom.
De grote klap valt echter bij het
wisselen van schooljaren. Naar mijn
mening is het verstandig niet het
nieuwe schooljaar af te wachten,
zodat de formatie aangepast wordt
aan de leerlingen die er dan zijn,
maar voor het begin van het nieuwe
schooljaar de maatregel te nemen.
Mevrouw Jorritsma heeft gesproken over wachtlijsten. Voorzitter! Ook
nu zijn er wachtlijsten. W a t dat
betreft, maakt deze maatregelen niet
veel verschil uit. Leest u Doornbos en
Stevens, dan ziet u dat er in het
verleden altijd wachtlijsten geweest
zijn.
Mevrouw J o r r i t s m a - L e b b i n k
(VVD): De wachtlijsten worden straks
langer omdat deze gebaseerd zijn op
de formatie van 1 6 januari jongstleden, zonder dat er maatregelen
genomen zijn om ervoor te zorgen
dat er geen of kortere wachtlijsten
komen.
Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Ik
wijs mevrouw Jorritsma erop, dat de
maatregel waarover wij nu spreken
een andere maatregel is dan die
waarover wij een paar jaar geleden
spraken bij de bevriezing van het
aantal leerlingen. Wij praten nu over
de bevriezing van de formatie.
De heer H e r m e s (CDA): Het is wel
koud.

Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Dat
is een factor geweest, dat klopt.

Staatssecretaris G i n j a a r - M a a s : Dat
klopt.
Voorzitter! De heer Hermes vraagt
o m schorsing van de beraadslagingen. De Kamer bepaalt haar eigen
agenda. Ik denk dat een schorsing op
zichzelf niet zal bijdragen tot de
duidelijkheid.
De heer Leerling heeft mij
gevraagd of ik in de concept-beleidsnotitie expliciet aandacht zou willen

Speciaal onderwijs

23 juni 1988
TK93

De heer D e Cloe (PvdA): Is dat
mede een reden dat u zegt: ik haal er
de ambulante begeleiding uit? Dat is
namelijk net het onderdeel dat niet
voorgehangen behoeft te worden.

93-5134

Ginjaar-Maas

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Er is gisteren door de
woordvoerders gesproken over het
karakter van de W e t op de studiefinanciering. De vraag is aan de orde
gesteld of er al dan niet sprake is van
een open-einderegeling. Ik leg er de
nadruk op dat er op dit moment en
ook wanneer de kabinetsvoorstellen
worden aanvaard sprake is van een
open-einderegeling. Er is op dit
moment een hogere uitgave dan
geraamd. Het is nu juist het karakter
van de open-einderegeling dat,
zolang die regeling niet is gewijzigd,
de uitgaven doorgaan. Ik wijs voor
alle duidelijkheid op het volgende. Ik
heb er twee jaar geleden al de
nadruk op gelegd dat de wet een
open-einderegeling kent. Als deze

kabinetsvoorstellen worden aanvaard, is de regeling nog niet
gebonden aan een bepaald budget.
Dat laat de vraag onverlet of je een
regeling onder alle omstandigheden
ongewijzigd moet laten. Er kunnen
overwegingen zijn om een regeling
aan te passen. Een reden kan zijn dat
een regeling niet betaald kan
worden, dat een regeling veel
kostbaarder is dan voorzien. Wij
hebben dit soort voorbeelden in de
afgelopen jaren meer dan eens
gehad, op tal van terreinen. Daarbij
waren wij genoodzaakt om te komen
tot aanpassingen van open-einderegelingen. Ik leg er de nadruk op dat
in het voorstel dat het kabinet voor
ogen staat, van een dichtschroeien
geen sprake is.
Er is natuurlijk wel een vraag aan
de orde. Indien je besluit tot
inperking, tot bijstelling van de
open-einderegeling, moet dan iedere
overschrijding gecompenseerd
worden? De heer Lansink heeft de
vraag opgeworpen en tevens
beantwoord: er moet geen verband
worden gelegd met de rest van de
onderwijsbegroting. Dat komt erop
neer dat een overschrijding bij
studiefinanciering niet elders mag
worden gecompenseerd. Hij zei: het
moet bezien worden binnen het
kader van de W e t op de studiefinanciering. Wanneer dat niet kan, dan
zal in laatste instantie — wanneer
een zekere weg is gegaan — een
verminderde lastenverlichting in het
geding moeten worden gebracht. De
heer Korthals heeft in dit verband
opgemerkt dat de oorzaken van de
overschrijding van belang zijn. Hij
heeft gewezen op de aantallen
studenten. Hij vroeg of elders geen
compensatie moest worden geboden. Met andere w o o r d e n ; ook in zijn
benadering zitten onder bepaalde
omstandigheden elementen van —
wat ik noem — exogeniteit, al dan
niet terecht. De heer Wallage heeft
gisteren ook een pleidooi gehouden.
Hij heeft daarbij de nadruk gelegd op
het open-eindekarakter. Hij heeft het
niet met zoveel woorden gezegd,
maar gelet op een aantal van zijn
uitspraken meen ik te kunnen
concluderen dat het hem liever ware
indien er geen voorstellen werden
gedaan tot aanpassing. De heer
Wallage heeft echter gezegd dat hij
— hoe pijnlijk het ook is — met zijn
collega Vermeend wil meedenken,
ongeacht de vraag of wij het eens
worden.
Voorzitter! Over deze overwegin-

De heer W a l l a g e (PvdA): Ik ga ervan
uit dat de minister afstapt van een
mogelijkheid om die problemen
elders in de totale rijksbegroting op
te lossen. Ik wil er toch nog een
vraag over stellen. Kennelijk heeft het
kabinet op enig moment besloten om
het niet elders, maar in ieder geval
binnen de onderwijsbegroting te
zoeken. Anders zou u niet kunnen
zeggen dat u elders in de onderwijsbegroting ook weinig ruimte zag. Ik
zou graag een toelichting van u
verkrijgen op dat kabinetsbesluit.
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geven aan wat hij de belangrijkste
oorzaak noemt van de groei van het
speciaal onderwijs, namelijk de
opvoedingssituatie in gezinnen.
Voorzitter! Ik weet niet of dat de
belangrijkste oorzaak is voor de groei
van het speciaal onderwijs. Ik weet in
ieder geval wel, dat ik niet bij machte
ben o m in de verschillende gezinnen
in te grijpen en daar de opvoedingssituatie te veranderen.
De heer Lankhorst kan ik nu nog
niet antwoorden.
De heer Nuis zegt, dat de 3 2 0 0
kinderen die inmiddels zijn ingestroomd, in de kou blijven staan.
Voor zover scholen daarvoor sinds 1
januari extra formatie hebben
aangenomen, vallen die in een
overgangsregeling. Het is dus niet zo,
dat die 3 2 0 0 kinderen van de een op
de andere dag buiten de deur gezet
worden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• de brief v a n de m i n i s t e r v a n
O n d e r w i j s en W e t e n s c h a p p e n
i n z a k e de b e s l u i t v o r m i n g over
h e t stelsel v a n studief >nanciering ( 2 0 5 6 8 , nr. 3 ) .
(Zie vergadering van 22 juni 1988.)
De beraadslaging wordt hervat.

D

gen o m al dan niet te compenseren,
w i l ik het volgende opmerken. Toen
het kabinet in februari/maart besloot
tot compensatie is allereerst heel
nadrukkelijk een criterium geformuleerd, namelijk dat de huidige
toegankelijkheid niet mag worden
aangetast. Dat betekent ook dat,
wanneer concrete voorstellen de
Kamer bereiken, het volstrekt terecht
is indien die voorstellen aan dat
criterium worden getoetst. Uiteraard
is dat een zaak van de Kamer zelve,
maar het kabinet heeft dat criterium
zelf geformuleerd en hanteert het
ook als meetlat bij de beantwoording
van de vraag of een bepaald voorstel
aanvaardbaar is. Ik verwijs naar de
besluitvorming in februari, maart en
ook later, in mei, in het kader van de
voorjaarsnota. Door het kabinet is
naar buiten gebracht dat, wanneer je
niet besluit tot compensatie binnen
de studiefinanciering, je zou kunnen
overwegen het elders te zoeken
binnen de onderwijsbegroting, maar
dat op dit punt grenzen zijn bereikt of
in zicht zijn. Zie het debat en hetgeen
de minister-president heeft opgemerkt in de Kamer naar aanleiding
van een interview dat ik aan een
dagblad heb gegeven. Zie ook de
toelichting die de minister-president
op het besluit eind mei heeft
gegeven. Er zijn zekere grenzen in
zicht. Het is op dit moment niet
eenvoudig om het elders op te lossen
binnen de begroting.
Terzelfder tijd volgt daaruit dat, als
je dat niet wilt, je naar andere
uitgavencategorieën moet kijken.
Ook dan geldt de vaststelling dat het
een heel moeilijke zaak is. De vraag
komt des te dringender naar voren of
dan toch niet binnen de studiefinancieringsregeling zelve, indien het
toegankelijkheidscriterium recht
overeind blijft, moet worden gezocht
naar mogelijke compensaties.
V o o r z i t t e r : Eversdijk

93-5135

Deetman
Hoe redelijk is het kabinetsbesluit om
het grote gebruik van het stelsel van
studiefinanciering in beginsel binnen
uw departement te zoeken?
Minister D e e t m a n : Die vraag heb ik
zoeven beantwoord. Je kunt
natuurlijk met betrekking tot tal van
uitgavencategorieën de vraag stellen
of het redelijk is naar de desbetreffende sector te kijken. Op het
moment dat je zegt dat het om een
algemene problematiek gaat, krijg je,
wanneer je vindt dat een ombuiging
moet worden gerealiseerd, automatisch het effect dat er een uitsmering
over de onderscheiden uitgavencategorieën en departementen plaatsvindt en dat ook daar de nodige druk
aanwezig is, gelet op de beschikbare
middelen en het beleid. In ieder geval
is de vraag beantwoord langs de
lijnen die ik zoeven heb aangegeven.
Ik wil de heer Wallage voorhouden
dat het een reden is geweest o m des
te meer te onderzoeken of binnen de
W e t op de studiefinanciering
aanpassingen mogelijk zijn onder het
gelijktijdig handhaven van het
toegankelijkheidscriterium. Indien dat
lukt, is er op zichzelf een goede
oplossing gevonden.
De heer W a l l a g e (PvdA): Door
verschillende collega's van mij is er in
de eerste ronde van het debat op
gewezen dat het gebruik van de
RWW-uitkeringen in de afgelopen
jaren significant is gedaald. Wij
hebben een verband gelegd tussen
een geringer gebruik van de RWWuitkering en een toegenomen gebruik
van de studiefinanciering. Zou u
kunnen zeggen hoe het kabinet is
omgegaan met die relatie tussen een
geringer beslag op middelen bij
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en een groter beslag bij Onderwijs en
Wetenschappen?
Minister D e e t m a n : De heer Lansink
heeft op dit punt een lange rij
opmerkingen gemaakt en ook
bedragen genoemd. Ik wil dit punt
straks afzonderlijk behandelen. Het
gaat mij er nu om dat, als er een
open-einderegeling is, het zeer wel
mogelijk is tot aanpassingen te
komen. Je kunt dan niet zeggen: dat
w o r d t dichtgeschroeid. Een openeinderegeling die veel duurder is dan
men denkt brengt altijd met zich dat
dan ergens financieringsbronnen
moeten worden gevonden. Dan kom
je bij de vraag van verhoging van het
financieringstekort, minder lastenver-
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lichting en ombuigingen elders. De
besluitvorming van het kabinet is
verlopen langs de lijn die ik zoeven
heb geschetst. De accenten zijn
gelegd op de toegankelijkheid. Te
zijner tijd zou je de voorstellen
kunnen beoordelen aan de hand van
dat criterium. Ik kom nog terug op de
RWW.
De heer L a n k h o r s t (PPR): De
minister vindt het dus juist dat zijn
collega's in het kabinet hem niet
meer geld geven voor de studiefinanciering?
Minister D e e t m a n : De heer
Lankhorst stelt nu een vraag die niet
aan de orde is. Aan de orde is de
vraag of gegeven het feit dat de
regeling meer kost dan geraamd,
binnen de regeling met handhaving
van de bedoeling van de regeling
oplossingen zijn te vinden. Dat heeft
de voorkeur.
De heer L a n k h o r s t (PPR): Als er een
open-einderegeling is en zij kost
meer dan geraamd, dan zijn er twee
mogelijkheden: je vindt het geld
binnen de begroting of je vindt het
buiten de begroting. Ik begrijp uit het
antwoord van de minister dat hij het
redelijk vindt, dat hij het geld op zijn
eigen begroting moet vinden, dat zijn
collega's hem niet steunen om het
ergens anders op de rijksbegroting te
vinden.
Minister D e e t m a n : Dat wat de heer
Lankhorst zoeven zei, heb ik niet
gezegd. Ik heb aangegeven langs
welke lijnen het probleem van de
hogere kosten van de studiefinanciering opgelost kan worden. Ik heb
aangegeven dat je dat geld op
verschillende plaatsen kunt zoeken:
binnen een begroting, bij andere
begrotingen, bij andere uitgavencategorieën, bij de lastenverlichting, bij
het financieringstekort. Lettend op
de bedoeling van het regeerakkoord,
lettend op de spanningen tussen
wensen en beschikbare middelen die
er elders zijn, wordt, met handhaving
van het toegankelijkheidscriterium,
bezien of binnen de regeling zelf een
oplossing is te vinden. Indien dat
lukt, is dat een groot voordeel. Indien
dat niet lukt, moet een nadere
afweging plaatsvinden, omdat anders
spanning gaat ontstaan met dat
toegankelijkheidscriterium.

dat in de paasbrief het criterium van
de toegankelijkheid is vastgelegd.
Men kan dan toch niet volstaan met
te zeggen: wij zullen later wel zien
hoe de diverse voorstellen uitpakken.
Die toets moet worden losgelaten op
de twee hoofdroutes: de openbaarvervoerkaart en de privatisering van
de hele aanvullende financiering. Als
men die toets daarop zou hebben
losgelaten, zou het proces misschien
heel anders zijn verlopen. Die vraag
moet nu beantwoord worden. Ik ben
best bereid enig uitstel toe te staan,
maar de hoofdroute moet nu al
worden getoetst. Dat heeft onder
meer de CDA-fractie gisteren
ingebracht.
Minister D e e t m a n : De hoofdroute
zal zeker moeten worden getoetst. Ik
kom daar in de verdere beantwoording op terug. Gegeven de besluitvorming ten principale is later en
voor een gedeelte gelijk door het
kabinet de richting waarin oplossingen worden gezocht, aangegeven.
Daarbij geldt het nadrukkelijk
voorbehoud dat de besprekingen met
derden, of het nu de openbaar-vervoerbedrijven of de banken zijn, tot
een goed einde moeten worden
gebracht. Daarbij is een aantal
randvoorwaarden gesteld. Men zou
kunnen zeggen: wij wensen niet over
te gaan tot het privatiseren van de
leningen. Dat is een nadrukkelijke
standpuntbepaling, die afwijkt van de
weg die het kabinet wil opgaan. Op
het moment dat je die weg besluit op
te gaan, kun je nog geen uiteindelijke
conclusie geven, omdat je de
uitgewerkte voorstellen nog niet voor
je hebt.
De heer Lansink (CDA): Ik wil niet in
een taalkundige kwestie vervallen,
maar de minister spreekt van
aanpassingen binnen de wet. Wij
kunnen dan een hele reeks voorstellen toetsen. Als je de hele aanvullende financiering echter wegstreept,
dan is de wet er niet meer, want dat
was een essentieel onderdeel van de
wet. Dan kun je niet alleen taalkundig, maar ook politiek niet meer
spreken van aanpassingen binnen de
wet.

De heer Lansink (CDA): Het is
kennelijk een hele prestatie geweest

Minister D e e t m a n : Voorzitter! Ik ben
het met de heer Lansink oneens, dat
de mogelijkheid van de aanvullende
financiering wegvalt. Ik kom daar
straks op terug. Als je aan het
voorstel van het kabinet de conclusie
verbindt dat dus de aanvullende
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financiering wegvalt, dan zeg ik: nee,
dat is een onjuiste conclusie, want
die blijft recht overeind. Die blijft veel
meer recht overeind dan men op
sommige momenten zou denken. In
het voorstel van het kabinet verloopt
die aanvullende financiering alleen
op een andere manier. Daar kom ik
straks op terug.

minister geld over. Hij heeft voor de
studiefinanciering ƒ 500 min. a ƒ 5 5 0
min. over. Hij krijgt meer. Dat zou je
kunnen aanwenden voor andere
delen op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ik vroeg
toen om de concrete toezegging: zal
de druk op dit soort operaties
daardoor niet gaan verminderen?

De heer Nuis (D66): De minister
sprak over de plaats waar compensatie zou worden gevonden: binnen de
studiefinanciering of ergens anders.
Maar er is nog iets anders gebeurd,
namelijk bij de vaststelling van het te
compenseren bedrag. Dat is ineens
een stuk opgelopen. Dat was
oorspronkelijk ƒ 500 min., maar er
wordt nu voor ƒ 750 min. gecompenseerd. Ik geloof dat de heer Lansink
dat "super-endogeniteit" heeft
genoemd. Je zou het ook overcompensatie kunnen noemen. Wij
hebben er in ieder geval een heel
moeilijk woord voor nodig.
Er is ook gesproken en gevraagd
naar andere overschrijdingen. Is nu
de volgende redenering gevolgd? Wij
hebben 6 0 . 0 0 0 studenten meer dan
waarop wij hadden gerekend. Dat
betekent dat wij meer moeten
uitgeven aan studiefinanciering.
Maar het betekent ook dat wij meer
kwijt zijn aan het onderwijs via de
bekostiging. Zijn dat wellicht de
kosten die ook nog gedekt moeten
worden uit datzelfde systeem?

Minister D e e t m a n : Ik denk van niet.
Ik kom straks nog op die dekking
terug. Maar die lijn moet doorgaan.
Dat is onderdeel van het beleid.
Ik kom vervolgens op hetgeen naar
voren is gebracht over de R W W .
Gisteren heeft de heer Wallage
gevraagd naar de samenhang. Ook
de heren Korthals en Leerling hebben
vragen gesteld, toegespitst op de
vraag wanneer de zogenaamde
jongerennota komt die in het
paasdebat door het kabinet is
toegezegd. Ook de heer Lansink
heeft een aantal opmerkingen
gemaakt over de RWW. Ik baseer mij
op dit moment ter zake op datgene
w a t in de voorjaarsnota is gemeld.
Daaruit leid ik nog niet af w a t de heer
Lansink gisteren naar voren bracht.
Hij had het namelijk over een
onderuitputting. Ik denk dan ook dat
het goed is dat de heer Lansink
straks dit punt verheldert.
In de voorjaarsnota wordt over een
bedrag van plus ƒ 70 min. gesproken.
Maar daarmee weet je nog niets over
de verdeling over de diverse
leeftijdsgroepen. Op dat punt is
thans ook geen materiaal voorhanden. Er is in de eerste maanden van
dit jaar interdepartementaal onderzocht of zich bij voorbeeld in de sfeer
van de kinderbijslag bepaalde
bewegingen hebben voltrokken,
waardoor je zou kunnen zeggen: er
zijn meevallers geweest. Die
conclusie kan niet worden getrokken.
W a t betreft de R W W hebben wij die
conclusie ook niet kunnen trekken.

volgend, maar wel intensief, dat het
laatste woord over die maatregelen
nog niet is gezegd. Op ieder moment
kun je natuurlijk zeggen: " W i j vinden
dat er verbindingen tussen bepaalde
sectoren moeten worden g e l e g d " .
Uit het betoog van de heer Lansink
kwam naar voren — over het bedrag
kan ik verder niets zeggen op het
ogenblik; daarom vroeg ik ook om
een toelichting — dat wij het
probleem van de studiefinanciering
daarmee thans niet oplossen, ook
niet in de komende jaren.
De heer L a n s i n k (CDA): Ik spreek
nog niet over oplossingen. Ik heb het
slechts over cijfers. Ik vraag naar de
achtergronden van de cijfers. Wat
kun je daarmee doen? Mijn ambtelijke bijstand is nog wat kleiner dan die
van de minister, dus ik kan het nu
niet zo uit mijn m o u w schudden. Ik
wijs op de cijfers in de verschillende
nota's. Daar zit licht tussen en geen
geld helaas.
Minister D e e t m a n : Dan de cijfers in
wat meer engere zin. De heer Nuis
vroeg er per interruptie al naar.
Gisteren zijn er ook vragen over
gesteld. Waar gaat het om?

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Volgens het nieuwe stelsel houdt de

Minister D e e t m a n : In de voorjaarsnota gaat het om de financiële stand
van zaken nu en de financiële
problemen die nu in het geding zijn.
Bij de nota Sociale zekerheid gaat
het o m een complex van maatregelen, die voor een deel nog moeten
worden getroffen, ik heb de indruk,
de discussie op enige afstand

De heer Nuis (D66): Ik begrijp, dat
de minister de R W W nu afsluit. Ik
had echter nog een vraag die in
eerste instantie niet onmiddellijk
betrekking had op het saldo van de
RWW, of dat nu hoger of lager is Die
stelde als het ware de logica van de
communicerende vaten aan de orde.
In een bepaalde leeftijdsgroep heb je
de werkenden, de studeren en de
uitkeringstrekkers. Tenzij er een
demografisch wonder gebeurt,
komen die 6 0 . 0 0 0 studenten niet uit
de lucht vallen. Als er meer zijn, dan
betekent dit dat er in één van die
beide andere vaten minder mensen
moeten zitten. Ze zijn niet plotseling
ongeregistreerde babies die ineens
17 jaar zijn geworden. Die groep
moet ergens vandaan komen. Het
lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat de
groep werkenden daardoor wordt
verminderd. Dus is het logisch, dat
het beslag op de uitkeringstrekkers in
ieder geval vermindert. Het hoeft niet
onmiddellijk in het saldo tot uitdrukking te komen, maar wanneer het
geen studenten waren geweest,
waren ze bij het uitkeringsloket
gekomen en hadden ze daar voor
hogere uitgaven gezorgd. Die logica
lijkt mij nog steeds onweerlegbaar. Ik
zou graag zien — liever niet natuurlijk
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Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil straks afzonderlijk
ingaan op de financiële gegevens en
de relatie tot de begroting. Ik kom er
dus nog op terug.
In verband met alternatieven
binnen de onderwijsbegroting zijn er
opmerkingen gemaakt door de heer
Korthals, die op dat punt verwees
naar de TVC en de SKG. Ik geloof dat
het proces van taakverdeling en
concentratie in het HBO en ook in
het W O moet voortgaan. Ik heb
vorige week zelfs aangegeven, dat
het op langere termijn ook moet
gebeuren tussen het W O en het
HBO. Het lijkt mij echter niet juist o m
dat te koppelen aan de financiële
problematiek die bij de studiefinanciering is ontstaan; niet in de laatste
plaats omdat er binnen die sectoren
tal van knelpunten zijn bij de opvang
van de aantallen studenten, bij de
apparatuur en noem maar op.

De heer Lansink (CDA): Heeft de
voorjaarsnota de nota Sociale
zekerheid ingehaald? Het kan zijn,
want dan kunnen wij die nota meteen
van de agenda afvoeren.
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— dat de minister die alsnog kon
weerleggen.

een restgroep of zo, maar dat is geen
enkele reden om aan te nemen dat....

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb er twee kanttekeningen bij. De eerste is, dat er ook
nog een categorie is die noch werkt,
noch een uitkering krijgt en noch
studeert. Dat betekent dat ik op dit
moment over de samenstelling van
die 6 0 . 0 0 0 niets kan zeggen. Het is
onderzocht. De RWW-cijfers, voor
zover die beschikbaar zijn, geven op
dit punt ook geen houvast. Integendeel, want dan zou je dat op de een
of andere manier in de ramingen
moeten merken. Quod non! Dat
betekent, dat wij op dit punt de
nodige voorzichtigheid moeten
betrachten.

Minister D e e t m a n : Wanneer die
buiten de sfeer van de collectieve
uitgaven valt, dan betekent dit dat
uw verhaal van de communicerende
vaten op dit punt niet of niet volledig
opgaat.

De heer Nuis (D66): Dan zal er nog
een vierde communicerend vat zijn,

Minister D e e t m a n : Er is onderzocht
of de klem, zoals u het noemt, er
inderdaad is. Wat betreft een
aanwijzing dat die klem er is, zijn wij
niet veel verder gekomen, noch in de
sfeer van de kinderbijslag, noch in de
sfeer van de RWW. Verder kan ik op
dit moment niet gaan. In verband
met zijn interruptie wil ik de heer
Nuis nog een tweede zaak voorhouden. Er is niet alleen de kwestie van
de communicerende vaten. Op enig
moment moet iets ook gefinancierd,
betaald worden. Je kunt er natuurlijk
met elkaar van mening over verschillen, maar er is het streven van het
kabinet o m tot beheersing van het
totaal van de collectieve uitgaven te
komen. Tegen die achtergrond, ook
al zou er sprake zijn van het c o m m u nicerend vat, is het nog de vraag of
daarmee het probleem weg is, mede
gelet op ontwikkelingen in de sfeer
van andere sectoren van overheidszorg.
Vervolgens kom ik te spreken over
de bedragen. Ik baseer mij daarbij op
de stukken die bekend zijn. Ik geloof
dat het niet goed is, vooruit te lopen
op de begroting zoals die op de
derde dinsdag zal worden ingediend.
In de maartrapportage is de Kamer
een overzicht toegezonden, waarin is
aangegeven hoeveel meer studenten
er zijn en welke overschrijdingen zijn
opgetreden in vergelijking met de
miljoenennota. Laat ik zeggen dat dit
een bedrag betreft van rond de 540
min. Ik heb in een mondeling overleg
onlangs over de voortgangsrapportage desgevraagd uiteengezet, dat er
sprake is van een overschrijding in de
sfeer van de tegemoetkoming
studiekosten, de TS-regeling. Het
gaat hierbij om een bedrag dat op dit
moment in de buurt van de 60 min.

ligt. Structureel zal dat lager uitvallen
vanwege de demografische ontwikkelingen. Verder moet rekening
gehouden worden met de effecten
van de collegegeldwet. In eerdergenoemd mondeling overleg heb ik
daarop reeds gewezen. Dit alles
betreft hetgeen de Kamer is meegedeeld.
De heer Nuis heeft in dit verband
gevraagd of de redenering is
gevolgd, dat wij niet alleen geld kwijt
zijn aan de studiefinanciering maar
ook aan onderwijsvoorzieningen,
afgezien van de universiteiten,
hetgeen betaald moet worden gelet
op het financieringsniveau dat is
gekoppeld aan het aantal studenten
of leerlingen, en of dat in de
beschouwingen is betrokken.
Afgezien van de regeling voor de
universiteiten en de discussies over
het speciaal onderwijs even buiten
beschouwing latend, zijn de onderwijsbekostigingsregelingen op dit
moment door de bank genomen
gekoppeld aan het aantal leerlingen
en studenten. Deze regelingen zijn
exogeen van aard. Wanneer de
deelname aan het onderwijs groter
wordt, hetgeen wordt toegejuicht,
betekent dit dat de vraag aan de orde
komt hoe dat gefinancierd kan
worden. Ik teken daarbij aan dat die
deelname aanmerkelijk groter is dan
redelijkerwijs geraamd kon worden.
In de afgelopen jaren is daarvoor ook
veel werk verzet. Betrokkenen zijn
gestimuleerd. Een en ander houdt
wel een overschrijding in in de sfeer
van de meerjarenramingen. Het
kabinet heeft eind mei een besluit
genomen, in de zin van het aangeven
van een richting waarin oplossingen
gezocht kunnen worden, dat hierop
neerkomt. Wanneer je de financiële
problematiek die voor een deel op
het onderwijsterrein ligt, onder meer
oplost door op een andere manier tot
aanvullende financiering te komen,
kan je daardoor een groot stuk,
misschien zelfs het totaal, van de
problemen rond de onderwijsfinanciering oplossen. Is die onderwijsbegroting dan "super-endogeen"?
Volgens mij was dat een term van de
heer Lansink. Het antwoord daarop
luidt: neen. De regelingen zijn
exogeen. Indien er in een bepaalde
sector meer uitgaven zijn, dan
moeten die wel links- of rechtsom
gefinancierd worden. Dat kan of
gerealiseerd worden door ombuigingen of men moet daarvoor andere
methodieken gehanteren, waarvoor
het kabinet niet heeft gekozen.
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De heerr W a l l a g e (PvdA): Hoe dan
ook, 6 0 . 0 0 0 meer gebruikers van het
stelsel. Dat moet toch ergens in de
rijksbegroting een positief effect
hebben.
Minister D e e t m a n : Nee, dat hoeft
niet. Als men van buiten komt, als
men geen uitkering krijgt, als men
geen werk heeft en als men niet
studeert.
De heer W a l l a g e (PvdA): Er zijn toch
geen busladingen studenten
plotseling op Schiphol aangekomen?
Het zijn toch mensen die na school
werkloos zijn geworden voor een
bekend percentage en dan dus een
uitkering krijgen, dan wel mensen die
anderszins een beroep hebben
gedaan op enigerlei voorziening? U
staat nu iets te verdedigen, dat eerlijk
gezegd niet in het belang is van het
departement dat u beheert. Juist het
feit, dat Onderwijs als een soort
paraplu voor de werkloosheid
fungeert, maakt dat uw begroting
van tijd tot tijd zo oploopt.
Minister D e e t m a n : Feiten zijn feiten.
Ik wijs erop, dat er een tweedeling
wordt gemaakt: werkenden en
studerden. Vervolgens wordt gezegd,
dat er nog een derde groep is en dat
zijn degenen die een uitkering
hebben. Ik wijs er ook op, wat betreft
de toename van het aantal, dat je het
niet zonder meer tot die drie kunt
beperken. Ik kan er op dit moment
niet meer over zeggen. Het is triest,
maar de feiten kun je op dit punt niet
terzijde schuiven.

De heer Nuis (D66): Dan betekent
het alleen dat er nog een vierde
communicerend vat is, waarvan u
opeens aanneemt dat ze daar "naar
beneden g a a n " . Dat lijkt mij volstrekt
onwaarschijnlijk. Ik begrijp niet
waarom u de klem van deze logica
niet op uw collega's in het kabinet
hebt gezet.
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De heer Nuis (D66): Daar was is dus
bang voor. Die 60.000 studenten
moeten dus niet alleen aan de
studiefinancieringskant, maar ook
aan de bekostigingskant worden
gefinancierd. Je kunt dat niet
super-endogeen noemen. Ik constateer wel dat, als de minister volhoudt
dat de open-einderegeling in stand
blijft, hij in feite met een vlag zwaait
waar geen schuit meer onder zit. In
de praktijk wordt dan zowel ten
aanzien van de studiefinanciering als
ten aanzien van de bekostiging — in
ieder geval nu — even het " k n o p j e "
van de open-einderegeling opgelost.
Die 60.000 extra studenten moeten
hun eigen studie dan maar zelf
betalen.
De heer W a l l a g e (PvdA): Ik wil
hierop aansluiten met één andere
opmerking. Nu begrijp ik de definitie
van de minister van een open-einderegeling. Dat is een geheel nieuwe
definitie. Zijn open-einderegeling is
er een voor één jaar. De minister
mag het geld wel uitgeven, als hij de
overschrijding het volgend jaar maar
weer op zijn eigen begroting dekt.
Daarmee is de minister kennelijk
akkoord gegaan. Het is goed o m op
die nieuwe definitie van open-einderegeling, namelijk één maal uitgeven
volgend jaar dekken op de eigen
begroting, een toelichting te krijgen.
De heer Nuis (D66): Een half
doorlaatbare dam!

nog iets over zeggen - niet alleen
doorwerkt naar de studiefinanciering
maar ook naar de onderwijsvoorzieningen zelf. Er moet meer betaald
worden en dat betekent dus dat het
kabinet op enig moment de vraag
moet beantwoorden: hoe willen wij
dat financieren? Dat is de kern van
de zaak.
Aangegeven is, omdat het een
majeur probleem was, lettend op de
voorjaarsnota die moest worden
uitgebracht en zelfs op basis van de
maartbrief en de rapportage
studiefinanciering die ik heb
geleverd, dat kon worden vermoed
dat elders problemen zouden
ontstaan. Dan is de vraag aan de
orde hoe het kabinet die denkt op te
lossen. Het kabinet heeft in dat kader
gezegd: als wij deze maatregel
nemen, hebben wij waarschijnlijk dat
totale probleem opgelost zonder dat
aan de benadering van de exogeniteit
ten principale wordt gekomen.
De heer Lansink (CDA): Ik heb aan
die maatregel de term "super-endogeniteit" gehangen. Tussendoor wil
ik nog deze taalkundige opmerking
maken. Exogeen en endogeen
hebben ook te maken met inkomsten
en uitgaven, volgens mij. Ik spreek
nog niet over de inkomsten en over
de wijze waarop een en ander moet,
maar wel over het volgende. De
beschouwing over super-endogeniteit kwam hierop neer, dat de
minister de exogene mechanismen,
die hem uit handen zijn geslagen,
gaat dekken met iets wat veel meer
is dan nodig is. Hij pakt alles uit de
onderwijsbegroting w e g , veel meer
dan hem gevraagd is. Dat is de
paradox, die ik naar voren heb
gebracht. Die is niet weerlegd met
deze beschouwing.

argumenten, die bij voorbeeld
onderbouwen waarom — en dat is de
laatste keer dat ik dit woord gebruik
— super-endogeniteit nodig is? Er
bestaat een geweldig beeld van de
manier waarop alle problemen nu
kunnen worden opgelost, maar er
wordt vergeten wat daarvoor aan de
kant geschoven moet worden,
namelijk de totale aanvullende
financiering.
Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! De aanvullende financiering wordt niet aan de kant geschoven, maar zal op een andere manier
plaatsvinden. Daarnaast kan de keuze
die het kabinet hierbij heeft gemaakt,
betwist worden, maar dat neemt niet
weg dat ter zake een weg is gezocht
en gevonden om een aantal vragen
op te lossen. De heer Lansink heeft
gisteren zelf ook al aangegeven hoe
je dit binnen de onderwijsbegroting
allemaal wel of niet kunt oplossen en
waar je ten slotte bij uitkomt. Er is
een benadering gekozen en er zal
besloten moeten worden of die
aanvaardbaar is, als het totaal van de
cijfers bekend is en dat is op de
derde dinsdag in september.
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Heeft de minister in de ministerraad,
of waar dan ook, dan niet gewezen
op zijn eigen uitspraken over het
thema aanvullende financiering —
want ik heb het niet over de leningfaciliteit — waarbij het ging om de
vraag, hoe het nu moet met de
lagere inkomens? Daarvan heeft de
minister, in de witte stukken en
tijdens de behandeling in de Kamer,
zelf gezegd dat het niet kon en nu
kan het wel.

Minister D e e t m a n : Ik geloof dat de
heer Nuis en de heer Wallage een
niet zuivere voorstelling van zaken
geven. Er zijn open-einderegelingen.
Daaraan zijn kosten verbonden. Deze
kosten moeten betaald worden. Men
kan als overheid twee dingen doen.
Men kan zeggen: die moeten betaald
worden en dat is het dan. Men kan
ook zeggen: er moet naar gestreefd
worden, de uitgaven van de overheid
hetzij voor de departementen hetzij
voor de totaliteit binnen grenzen te
houden. Het laatste betekent dat, als
je vaststelt dat je meer uitgeeft dan
je gepland hebt, je zegt: of ik moet
elders financieringsmiddelen zoeken
of ik zie ervan af, ik zoek het in de
sfeer van de lasten of in de sfeer van
het financieringstekort. Je kan niet
zeggen: er is een open-einderegeling
en laat verder maar lopen. Er zal een
beslissing ten principale moeten
plaatsvinden. Ik heb er zoeven op
gewezen dat de verhoogde deelname
aan dat onderwijs — ik zal er straks

Minister D e e t m a n : Nee, mijnheer de
Voorziter! Ik weet ook niet of het een
paradox is. Ik heb aangegeven wat
het kernpunt van het kabinetsbesluit
is geweest. Dat heeft de heer Lansink
kort en bondig wederom samengevat. Je kunt het daar misschien niet
mee eens zijn, maar dat is wel het
besluit geweest. Als de dekking niet
wordt aanvaard, zullen wij op een
later moment nog een boeiende
discussie hebben.

De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! Een tijdje geleden zei de minister,
dat ook rekening gehouden moet
worden met de effecten van de
collegegeldwet. Welke effecten heeft
hij daarmee op het oog?

De heer Lansink (CDA): Ik neem aan
dat het besluit van de ministerraad
ook niet gaat langs de route "ik ben
het er wel of niet mee eens". Er zal
toch wel worden geluisterd naar

Minister D e e t m a n : Er vindt een
beperking plaats van de uitgaven
voor studiefinanciering, omdat die
voor een deel van de boven-zesjarigen vervalt. In de nota van wijzigin-
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Minister D e e t m a n : Voorzitter! Ik
kom daar uitvoerig op terug wanneer
ik wat meer over de toegankelijkheid
zal zeggen, want gisteren zijn hier
veel opmerkingen over gemaakt. De
heer Lansink zal dus op zijn wenken
worden bediend.
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gen bij de begroting van vorig jaar
heb ik dat meegedeeld. Onlangs heb
ik daar in het mondeling overleg over
de rapportage ter zake van studiefinanciering nog op gewezen. Het
bedrag van 5 4 0 min. kwam voort uit
een vergelijking van de begroting die
was ingediend en de uitkomst die wij
in februari en maart bij de behandeling van dit onderwerp hebben
verkregen.
Voorzitter! Over de aantallen zei de
heer Nuis dat er een communicerend
vat moest zijn. Ik zei dat dat niet
hoefde. Er is een aantal omstandigheden — precieze aantallen kan ik
hiervan niet geven — dat je in je
beschouwingen moet betrekken en
dat ertoe leidt dat er geen c o m m u n i cerend vat is, bij voorbeeld wanneer
men langer studeert. Dat hoeft niet
alleen binnen het W O te zijn, maar
ook bij het volgen van andere routes.
Voorts moeten wij niet onderschatten
dat er nog andere groepen zijn die
gaan studeren. Dat is bij voorbeeld
de groep vrouwen die nu niet werkt
en geen uitkering heeft, maar wel de
kans heeft en neemt o m te gaan
studeren. Als zij aan de normen van
de wet voldoen, kunnen zij recht
laten gelden op die studiefinanciering. Ik noem ook de restgroepen, bij
voorbeeld studenten uit het buitenland. Ik wil niet overdrijven, maar
daarvan is er tcch wel een aantal.
Deze groepen spelen hierbij ook een
rol. Daarmee heb ik niet het totale
aantal van 6 0 . 0 0 0 verklaard, maar ik
heb wel aangegeven dat met de
veronderstelling van een communicerend vat voorzichtig moet worden
omgegaan. Op dit moment is dus —
los van de financieringsvraag —
enige terughoudendheid geboden.
De heer W a l l a g e (PvdA): Voorzitter!
De categorieën die de minister nu
noemt, moeten zich toch laten
quantificeren? De minister kan bij
voorbeeld nagaan hoeveel personen
van de 6 0 . 0 0 0 " m e e r g e b r u i k " afzien
van een uitkering. Er moet toch een
fatsoenlijke onderbouwing van de
getallen mogelijk zijn?
Minister D e e t m a n : Voorzitter! Wij
hebben wel gegevens van Studiefinanciering. Maar het is ook de vraag
of de verzamelde gegevens ter zake
van kinderbijslag en R W W het inzicht
bieden, dat nodig is om conclusies te
trekken die de heer Wallage voor
mogelijk houdt en die wij ook serieus
hebben onderzocht. Ik heb gezegd

Tweede Kamer

dat ik op dat punt niet verder ben
gekomen dan ik zoeven heb gemeld.
Dan nog de 50 min. rente die naar
het systeem zou worden teruggesluisd. Twee jaar geleden hebben wij
daar in de Kamer uitvoerig over
gesproken. Vooruitlopend op
terugbetalingen aan de Staat is het
bedrag van 50 min. aan het budget
voor studiefinanciering toegevoegd.
In het totaal is die 50 min. er niet
uitgehaald. Dat betreft dan degenen
die nu moeten lenen volgens het
huidige systeem. Het is dus niet
weggeschreven.
De heer Schutte veronderstelde
dat de demografische ontwikkelingen
mogelijk een positiever financieel
beeld zouden kunnen opleveren.
Daarop moet ik ontkennend antwoorden, want er was al rekening met
dergelijke ontwikkelingen gehouden.
De heer Leerling vroeg naar de
specifieke oorzaken voor verhoogde
deelname. Daar wil ik nu niet al te
uitvoerig op ingaan. Ongetwijfeld
speelt daarbij een rol de te verwachten positie op de arbeidsmarkt. Meer
scholing geeft verhoogde kans op
het verkrijgen of behouden van een
baan. Ook is er de behoefte o m te
gaan studeren of verder te studeren.
Al dit soort factoren speelt een rol, te
zamen met een algemeen gevoelen
dat het van belang is, scholing te
verkrijgen.
Zoeven heb ik gezegd dat de
voorstellen nog niet totaal op tafel
liggen, omdat de besprekingen met
NS en banken nog gaande zijn. Op de
zaken zelf kom ik nog terug. Het
kabinet betracht de grootst mogelijke
voortvarendheid, maar een en ander
moet tot in detail worden uitgewerkt
en daarover moet overeenstemming
worden bereikt. Daarvoor is meer tijd
nodig dan wij zouden willen, maar
het is nu eenmaal onvermijdelijk. Ik
kan de heer Leerling dan ook niet
toezeggen dat hoe dan ook voor de
derde dinsdag wetsvoorstellen zullen
zijn ingediend. Wij zullen ons best
doen en ik sluit niet uit dat er voor
een van de wetsvoorstellen binnenkort iets door de Kamer kan worden
ontvangen. Ik wijs echter op de
noodzaak van besprekingen.

hierover thans met de Kamer en het
lijkt mij — en het kabinet — verstandig om de uitkomst daarvan af te
wachten. Tot nu toe volgt het kabinet
de route die enkele weken geleden is
aangegeven. Ik wil nu niet vooruitlopen op wat er na dit debat zal
gebeuren. In een debatje dat werd
gehouden voordat aan de studiefinanciering werd begonnen, heb ik
geleerd dat dit per definitie überhaupt niet meer mag.
De heer Leerling (RPF): De minister
liet de NS nog even de revue
passeren. Destijds had men nogal
optimistische verwachtingen. De NS
zou het voorstel met open armen
ontvangen. Dat schijnt nu niet meer
zo te zijn. Kan de minister wellicht
toch iets meer zeggen over het
moment dat hij het met de NS eens
wordt?
Minister D e e t m a n : Neen, want het
lijkt mij niet wijs om publiekelijk een
datum te noemen als je nog onderhandelingen voert, niet in de laatste
plaats omdat hierbij tal van belangen
in het geding zijn. Het gaat om een
ordelijke transactie die, vanuit de
studiefinanciering bezien, in rede
verdedigd moet kunnen worden.
De heer W a l l a g e (PvdA): Als we het
in dit verband over wijsheid hebben:
hoe wijs is het dan om dit soort
onderhandelingen over de richting
die u in wilt slaan — u praat met de
NS en de banken — te beginnen,
zonder bij benadering te weten of de
Kamer die richting wel op wil?
Waarom komt u niet eerst bij ons om
over de hoofdlijnen van een dergelijke aanpak te praten? Waarom begint
u eerst met op allerlei plaatsen te
onderhandelen?

Minister D e e t m a n : Wij discussiëren

Minister D e e t m a n : Als er besprekingen met anderen worden gevoerd,
gebeurt dat altijd onder voorbehoud
van goedkeuring door de Kamer. Er is
echter nog een reden. Je legt
namelijk niet in een hoofdlijnennotitie
vast hoe het zal moeten verlopen,
want andere, autonome instanties
zullen moeten beslissen of ze er al
dan niet aan willen meewerken. Er zal
een aantal zaken moeten worden
onderzocht. Het is geen kwestie van
twee of drie departementen die
zeggen: zo willen we het hebben, en
zo gebeurt het. Het lijkt mij veel
verstandiger, een voorstel aan de
Kamer voor te leggen dat de
betrokkenen uitvoerbaar achten,
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De heer Lansink (CDA): In hoeverre
worden de besprekingen met de
banken beïnvloed door de vraag of
de volledige aanvullende financiering
wordt afgeschaft, dan wel alleen de
leningfaciliteit wordt overgeheveld?
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waarbij het parlement altijd de
mogelijkheid heeft — daar wil ik geen
misverstand over laten bestaan —
om aan te geven dat het dat niet wil.
De heer W a l l a g e (PvdA): Maar,
Voorzitter, het privatiseren van
leningen, het daarbij inschakelen van
de banken is een zodanig principiële
zaak dat de minister niet zoveel
ongerustheid teweeg mag brengen
bij de betrokkenen — en daar bedoel
ik de studenten mee, niet de banken
— voordat hij weet, hoe er in de
Kamer ten principale over wordt
gedacht.
Minister D e e t m a n : Maar hoe heb ik
het nu? Wij voeren nu een discussie
ten principale. De regering heeft aan
de Kamer medegedeeld, welke route
zij wil volgen.
De heer W a l l a g e (PvdA): Maar u
onderhandelt al!
Minister D e e t m a n : Zeker, omdat er
op een bepaald moment een
tijdsdruk ontstaat en omdat het, zoals
ik al heb gezegd, niet onbelangrijk is
o m te onderzoeken of bepaalde
zaken tot de mogelijkheden behoren.
De Kamer weet — laat ik het punt
van de banken even nemen — dat wij
een aantal jaren geleden ook een
dergelijk type gesprek hebben
gevoerd, zonder resultaat. Daarover
hebben wij destijds, bij de behandeling van de studiefinancieringswet,
uitgebreid gesproken. Maar dan is
het toch dwaas o m voor zo'n gesprek
de Kamer al een notitie te doen
toekomen o m aan te geven, wat wij
in gedachten hadden?

vervroegde aflossing voor dit jaar.
Het gaat erom dat er door middel van
vervroegde aflossing een bijdrage
w o r d t geleverd tot het oplossen van
een financieel probleem dat ontstaan
is in het totaal van de meeruitgaven
op de rijksbegroting. Ik zeg er
nadrukkelijk bij dat het hierbij niet
alleen om de studiefinanciering gaat,
er zijn tal van sectoren in het geding,
die te zamen veel meer omvatten dan
de studiefinanciering. Het nadeel van
deze oplossing is wel dat er op
langere termijn een inkomstenderving in het geding kan zijn, maar toch
leek het verstandig, deze route te
kiezen.
De heer W a l l a g e (PvdA): Voorzitter,
dit betekent dus dat de meerjarenraming van het departement wordt
aangepast in verband met die
tegenvaller op langere termijn?
Minister D e e t m a n : Neen. Die cijfers
komen niet op de begroting van O en
W voor, maar ook anderszins vindt er
geen aanpassing plaats.
De heer W a l l a g e (PvdA): Dat is dan
gemakkelijk verdiend!
Minister D e e t m a n : Ik ben blij, dat uit
uw mond te horen.

opmaken van de begroting is dat
gegarandeerde leningen worden
aangemerkt als begrotingsgelden.
Als er sprake is van leningen die niet
door de overheid worden gegarandeerd, dan kan dat tot de conclusie
leiden dat je dat bij het opmaken van
de begroting buiten beschouwing
kunt laten. Gelet op het systeem dat
wij nu wettelijk kennen, betekent het
— daar hebben we twee of drie jaar
geleden over gesproken — dat op dit
punt de leningen onder het beslag
van de begroting vallen. Als je de
aanvullende financiering op een
andere manier gestalte geeft,
namelijk door haar in totaliteit te
privatiseren, dan zitten daar als het
ware twee typen uitgaven in.
Allereerst is er dan de kwestie van de
aanvullende beurs. Het desbetreffende bedrag is een bedrag a fonds
perdu. Ten tweede hoef je op dit
punt niet meer aanvullend geld te
geven, omdat de betrokken studerenden het dan bij de banken moeten
halen. Dat is het tweede deel van de
besparing, vanuit de begroting
bezien, dus vanuit de benadering
waarbij door de overheid gegarandeerde leningen worden aangemerkt
als begrotingsgelden, laat staan als
er überhaupt vanuit de begroting zelf
wordt geleend.

Dan wil ik nog ingaan op de vraag
van de heer Leerling over de

Minister D e e t m a n : Voorzitter, er zijn
vele mogelijkheden, maar het gaat
erom dat wij ook niet veel hoger
willen uitkomen dan het bedrag dat
wij op deze manier willen realiseren.
Er kan een marge zijn, maar het lijkt
mij verstandig, op voorhand een
regeling te maken waarbij een zekere
grens kan worden getrokken.
De heren Wallage en Leerling
hebben gevraagd, hoe de leningen bij
de overheid worden geboekt. Dat is
een punt waarover wij een aantal
jaren geleden ook hebben gediscussieerd. Het uitgangspunt bij het

Nu kom ik tot het zeer belangrijke
punt van de toegankelijkheid. Alle
woordvoerders hebben hierover
gisteren gesproken. In de discussie
van gisteren viel mij op dat niet
zonder m e e r " n e e " w o r d t gezegd
tegen de privatisering van de
aanvullende financiering, dus tegen
het lenen bij banken. Soms wordt er
" j a " tegen gezegd, maar dan wel
onder nadrukkelijke condities en
soms met de nodige beperkingen. De
idee om dit geheel of gedeeltelijk te
privatiseren, wordt dus in overgrote
mate niet verworpen. Er worden wel
criteria geformuleerd en opmerkingen gemaakt in relatie t o t de
toegankelijkheid.
Ik ben van mening dat het goed is,
de toegankelijkheid te vergelijken met
de huidige situatie. Ik zou dit eens
willen benaderen op basis van de
Wet op de studiefinanciering zelve.
Hierbij zal ik de discussie betrekken
die twee jaar geleden is gevoerd.
Allereerst is het van belang dat de
studenten die nu recht hebben op
toelating tot het systeem van de
studiefinanciering, ook straks
hetzelfde recht hebben, als het gaat
om een systeem waarin een deel van
de aanvullende financiering of de
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De heer Leerling (RPF): Maar,
Voorzitter, gaat de minister er toch
nog altijd van uit dat de OV-jaarkaart
per 1 januari 1989 zal worden
verstrekt?
Minister D e e t m a n : Ik ga nog steeds
uit van de gestelde data, maar ik
maak er de kanttekening bij dat, als
er nog veel tijd nodig zal blijken te
zijn, die datum niet gehaald zal
worden omdat er dan ontegenzeglijk
uitvoeringsproblemen zouden
ontstaan. Het is een afweging tussen
nu overhaast een transactie afsluiten
en de zaak goed regelen, zij het met
enig tijdverlies. Ik denk dat die
laatste mogelijkheid toch voor de
hand ligt.

De heer Lansink (CDA): Ik zou
hierover nog één vraag willen stellen,
op zichzelf een kleinigheid. In de
brief die wij gisteren hebben
gekregen, is voor het mechanisme
van die vervroegde aflossing het
principe " w i e het eerst komt, het
eerst m a a l t " aangegeven. Ik denk dat
dat iets nieuws voor het overheidsbeleid is. Je zou natuurlijk ook kunnen
werken met een systeem van
inschrijving en dan zou je kunnen
toewijzen al naar gelang het aantal
inschrijvingen, opdat ieder zijn deel
kan krijgen.
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gehele aanvullende financiering is
geprivatiseerd. Wat het kabinet
betreft, kan er geen misverstand over
bestaan dat er geen beperking mag
worden aanvaard in die toegang. Dit
betekent dat degenen die aanvullend
moeten financieren en die dat nu
reeds doen, dit ook straks moeten
kunnen doen. Dat moet gewaarborgd
worden. Dit is een punt in de
discussie die wij met de banken
voeren.
Het tweede punt dat de toegankelijkheid raakt, betreft uiteraard de
hoogte van het budget. Daarbij gaat
het om de kosten van levensonderhoud, studiekosten, collegegelden en
andere kosten. Als je de OV-jaarkaart
en de korting die in dat verband
wordt toegepast, in hun onderling
verband beziet, kun je niet zeggen
dat het budget wordt aangetast.
Hierin kan in redelijkheid geen motief
worden gevonden om te zeggen dat
men vanwege het budget niet kan
gaan studeren.
Ik kom bij de derde drempel die er
kan zijn. Men zegt dan: alles goed en
wel, maar om te gaan studeren moet
ik mij in de schulden steken en die
schulden krijgen een dusdanige
omvang dat ik ervan afzie om te gaan
studeren. Dit punt is gisteren heel
dominant naar voren gekomen. In de
vergelijking met het huidige systeem
wijs ik op één punt. Uitgangspunt van
het kabinet is handhaving van het
aflossingsregime dat nu in de wet is
vastgelegd. Dit betekent dat men op
enig moment moet gaan aflossen.
Die aflossing wordt daarbij gekoppeld aan de schuld die men heeft,
terwijl er bovendien per jaar een
maximum aan verbonden is. Dit
maximum is weer gekoppeld aan het
netto belastbaar inkomen. Dat
bedrag wordt onverlet gelaten ten
opzichte van de huidige situatie. Als
iemand bij voorbeeld maximaal ƒ 100
per maand moet aflossen - gelet op
zijn schuld en gegeven het inkomen
— dan zal die situatie niet worden
gewijzigd. Ook de termijn van de
vijftien jaar blijft recht overeind.
Wat betekent dat nu, als je uitgaat
van, overswitcht naar een systeem
zoals dit nu onderzocht wordt door
het kabinet? Het betekent dat er
zeker hogere schulden zijn. Het
betekent dat er of een groter aantal
afgestudeerden zullen zijn die op het
punt van het maximum zitten,
gegeven het inkomen dat zij later
verdienen, dan wel dat na vijftien jaar
een groter deel moet worden
kwijtgescholden, omdat er nog een
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schuld is blijven staan. Maar
terzelfder tijd betekent het ook dat
diegenen die voldoende inkomen
hebben, die een hoog inkomen
hebben — ik kom daar straks nog wel
op terug — wel hun verplichtingen
moeten nakomen en dan moeten
betalen.

vergeet dat het probleem er wel eens
in zou kunnen zitten, dat mensen er
tegenop zien dat zij langer zullen
moeten aflossen. Volgens het oude
systeem zou dit voor de totale schuld
binnen zeven jaar zijn en nu zou het
wel eens vijftien jaar kunnen gaan
duren.

De heer W a l l a g e (PvdA): Voorzitter!
De afbetalingsregeling blijft hetzelfde
- daar gaan wij van uit, want dat
zegt de minister - en het budget
blijft ongeveer hetzelfde; daar komen
wij later nog wel op terug. Als de
omstandigheden zich dus niet
wijzigen, hoe kan het dan zijn dat de
minister een paar jaar geleden
letterlijk schreef: met het verlenen
van aanvullende beurzen beogen wij
een waarborg te bieden voor de
toegankelijkheid van het onderwijs?
Met andere woorden: toen waren die
aanvullende beurzen nodig voor de
toegankelijkheid. Maar nu schaft hij
ze af en zegt dat dit de toegankelijkheid niet schaadt. Hoe kan dit nu, als
alle andere omstandigheden
hetzelfde blijven?

Minister D e e t m a n : Dat is op zich
correct. Dat kan zich voordoen. Maar
ik wijs erop dat de grens van vijftien
jaar een grens is, die in de wet
vastligt. Als u zegt dat het korter is,
merk ik op dat iedereen uitgaat van
de maxima, ook voor wat betreft de
schulden. Wanneer je uitgaat van
een vier-, vijfjarige cursusduur of
wanneer je uitgaat van één jaar
MBO, ziet het totale beeld er al
anders uit. Maar als ik uitga van die
vijftien jaar, dan staat één ding vast,
namelijk dat op dat moment, als men
de verplichtingen is nagekomen en er
nog restanten zijn, die restanten
worden kwijtgescholden.
Nu kom ik, Voorzitter, bij het punt
dat de heer Wallage gisteren heeft
genoemd en wat hij zoeven bij
interruptie noemde...

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik was nog niet met dit
onderdeel van mijn betoog klaar en
daarom heb ik zoeven gezegd dat ik
op datgene wat de heer Wallage nu
citeert — die discussie van twee jaar
geleden — zal terugkomen. Ik zou
even de lijn van mijn betoog willen
volgen; misschien kan dit de heer
Wallage overtuigen.
Voorzitter! De conclusie die je
moet trekken, als je kijkt naar het
systeem zoals dit het kabinet voor
ogen staat, betreft het volgende. Je
kunt niet zeggen dat er geen hogere
schulden zijn; je kunt ook niet zeggen
dat er meer moet worden afgelost,
maar er moet altijd rekening worden
gehouden met het inkomen dat men
dan heeft. Dit betekent — dit is ook
een punt van bespreking, van
onderhandeling zo u wilt, met de
banken — dat er sprake is van wat
wij noemen een sociaal risico: het
stuk dat niet afgelost zal worden, zal
op enig moment afgedekt moeten
worden. Dan komen wij bij een zaak
waarvan ik zeg, dat het erom gaat
dat de overheid op dat punt haar taak
en haar verantwoordelijkheid nakomt,
want dat kun je niet zomaar w e g schuiven naar anderen.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Mag
ik daarvoor nog het volgende vragen?
Hoe kan de minister garanderen —
volgens mij kan hij dit niet, want geen
regering kan over haar graf heen
regeren — dat de afbetalingsregeling
even hard is als de schuld? Ik denk
daarbij met name aan het gegeven
dat het een schuld bij de bank
betreft, terwijl de afbetalingsregeling
bij een regering ligt, die onder
omstandigheden — dat is ook een
onzekere factor — wel eens tot
andere aflossingsvoorstellen zou
moeten kunnen komen.

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Mag ik hier één opmerking over
maken? Ik denk dat de minister

Minister D e e t m a n : Zeer wel,
Voorzitter. Ik wil daar nu niet in detail
op vooruitlopen. Er zitten aan de
vraag van de heer Nuis, die ik mij
zeer wel kan indenken, twee
problemen. Allereerst kun je zeggen:
wij garanderen dat wel, maar wij
treffen als kabinet geen financiële
voorziening. Dit betekent dat men in
latere jaren onverhoopt met problemen komt te zitten, omdat er een last
ligt bij de overheid. Waar het dus om
gaat, is dat je in ieder geval dat
vermijdt. Niet in de laatste plaats,
omdat wanneer het totaal van de
aanvullende financiering niet meer
ten laste komt van de begroting, je
op dat punt wel de reserveringen
moet maken in verband met verplich-
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tingen die zich later voordoen of zich
kunnen voordoen. Het tweede punt is
het risico dat de heer Nuis noemt van
iemand die nu een lening aangaat en
maar moet afwachten wat er over
vier of vijf jaar gebeurt. Dat betekent
dat er met betrekking tot die garantie
harde afspraken gemaakt moeten
worden en dat op dat punt de
verplichtingen heel helder g e f o r m u leerd moeten worden. Of dat zal
lukken, weet ik nu niet. Dat hangt ook
af van de bespreking met de banken.
Ik denk echter wel dat dit probleem
oplosbaar is. Wij kunnen het niet
laten wapperen in de zin van: dat zien
wij wel te zijner tijd. Betrokkenen
moeten op dat punt zekerheid
kunnen krijgen.
De heer Nuis (D66): De minister is
het dus toch wel met mij eens, dat de
hardste afspraak op dit punt is, dat er
een plafond wordt aangebracht in die
totale schuld? Het probleem ontstaat
doordat die schuld zo oploopt. De
daarmee gepaard gaande onzekerheidsfactor kun je nooit helemaal
wegnemen.
Minister D e e t m a n : De heer Nuis
zegt, dat de hardste afspraak het
plafond is. Dat plafond kan echter op
verschillende manieren w o r d e n
gedefinieerd. Ik kom daarop straks in
verband met alternatieven terug. Je
kunt zeggen: ik geef nu a fonds
perdu geld om de totale schuld van
de studerende te beperken, dan is
het klaar. De centrale vraag die
daarbij gesteld kan worden is — dan
komen wij meer bij het aflossingsregime dat ik zoeven heb geschetst —
of je ook niet een relatie moet gaan
leggen met het inkomen dat de
betrokkene later feitelijk verdient. Op
dat moment kom je bij het type
vragen zoals die door de heer Nuis
zijn gesteld. Wij hebben ons dit type
vragen ook gesteld. Daarvoor moet,
als je tot een privatisering komt,
zeker een goede en gedegen
oplossing gevonden w o r d e n . Anders
loop je misschien de risico's die de
heer Nuis schetst, met alle nadelen
van dien.
De heer Wallage stelde gisteren,
dat de minister gezegd had, dat de
aanvullende financiering onverlet
blijft. Ik houd dat staande. Als de
voorstellen van het kabinet gevolgd
worden, zal die aanvullende financiering betekenen, dat de studenten de
mogelijkheid hebben om bij banken
te lenen en dat met betrekking tot de
sociale garantie en de toegankelijk-
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heid tot die lening harde afspraken
gemaakt zijn.
Voorzitter! Wat ik nimmer gezegd
heb is, dat het systeem van aanvullende leningen van de kant van de
overheid tegen een aanmerkelijk
lagere rente dan straks het geval zal
zijn en de aanvullende beurzen niet
zullen wegvallen. Integendeel, ik
geloof niet dat de heer Wallage op
dit punt kan zeggen dat ik op enig
moment een verkeerde voorstelling
van zaken heb gegeven.
De heer W a l l a g e (PvdA): Laten wij
proberen dit punt uit de discussie te
krijgen.
Minister D e e t m a n : De heer Wallage
heeft het in discussie gebracht.
De heer W a l l a g e (PvdA): Zeker en
met alle recht en rede.
Minister D e e t m a n : Nu reageer ik
erop en dan wil hij het eruit hebben.
De heer W a l l a g e (PvdA): Zeker,
maar op die manier komen wij er niet
uit.
Minister D e e t m a n : Dat denk ik ook.
De heer W a l l a g e (PvdA): U hebt
letterlijk gezegd: de aanvullende
financiering blijft intact.
Minister D e e t m a n : Dat is ook zo.
De heer W a l l a g e (PvdA): Mensen
weten dat in die aanvullende
financiering een belangrijk deel
schenking zit. Die laat u niet intact.
Die schaft u af. Ik vind het een
kwestie van eerlijke voorlichting. De
voorstellen zijn lastig en in tal van
opzichten ellendig genoeg. Vertelt u
dan in ieder geval als u voor radio of
televisie optreedt exact hoe het zit en
dat is: wij gaven vroeger een
schenking en nu moet je lenen. Dat is
dus niet: de aanvullende financiering
blijft intact.

kinderen een schenking. Dat
verdwijnt. Dat is een onderdeel van
de aanvullende financiering. Dan kun
je toch niet zeggen: die blijft intact.
Je kunt hoogstens zeggen: het
leenbestanddeel blijft intact. Of je
kunt zeggen: het bedrag blijft intact,
maar vroeger kreeg je een deel
geschonken en nu moet je het
helemaal lenen. Ik vind het beeld,
alsof het intact blijft, inderdaad een
valse voorstelling van zaken. Waar de
discussie de komende maanden nog
hard en scherp genoeg zal zijn, zou
de minister er goed aan doen, ten
minste in de voorlichting precies te
vertellen, hoe het in elkaar zit.
Minister D e e t m a n : Ik ben op dit
punt zorgvuldig geweest. Ik betreur
het zeer, dat de heer Wallage op
deze wijze een discussie die ik ook
met hem in openheid wil voeren,
vertroebelt.
De heer Lansink (CDA): Dit is de
derde en laatste keer, dat ik een
taalkundige opmerking wil maken.
Het blijkt echter nodig te zijn, omdat
er allerlei begripsverwarring gaat
ontstaan.
Ik heb ook in mijn bijdrage enkele
keren de term aanvullende financiering gebruikt, terugdenkend aan de
geschiedenis van de wet waarin wij in
dat tweede segment verschillende
onderdelen hebben gebracht. Er
hoeft geen opwinding te ontstaan,
als wij nu afspreken dat wij de
aanvullende financiering splitsen in
een beursdeel en een leningdeel. Er
is geen beursdeel, als er sprake is
van een ouderlijke bijdrage. Dat
kunnen wij natuurlijk ook doen.
Anders moet ik mijn hele verhaal in
eerste termijn gaan herschrijven.

De heer W a l l a g e (PvdA): Op dit
moment krijgen ouders en hun

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik denk dat wij moeten
vasthouden aan het begrip aanvullende financiering. Dat heeft betrekking
op het bedrag dat het verschil vormt
tussen basisbeurs en het m a x i m u m budget waarop men recht heeft. Dat
bedrag bestaat uit een aantal
elementen. Allereerst kan men
afhankelijk van het inkomen van de
ouders lenen. Dat kan op enig
moment — ik ga dadelijk in op de
discussie van twee jaar geleden —
leiden tot aanvullende financiering
door middel van een aanvullende
beurs. Dit is slechts één methodiek.
Echter, onderdeel van de aanvullende
financiering is evenzeer — niet meer
en niet minder — die ouderlijke
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Minister D e e t m a n : Ik kom tegen
deze voorstelling van zaken van de
heer Wallage op. De vraag was: als
je een basisbeurs krijgt, krijg je dan
nog een aanvullende financiering?
Het antwoord is, dat die blijft. Dat is
het punt. De heer Wallage moet daar
geen verhalen omheen dichten. Dat
zijn de feiten.
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bijdrage. Uitgangspunt van de w e t is
het budget. Op verschillende
manieren kunnen de studenten aan
hun budget komen. Onder bepaalde
omstandigheden spelen ook eigen
inkomsten een rol. Dat betekent als
wij het over aanvullende financiering
hebben, dat alleen de vraag aan de
orde is: op welke wijze overbrug je
het bedrag, als dat er niet is, tussen
basisbeurs en maximumbudget?
De heer L a n k h o r s t (PPR): Voorzitter! Even los van de definitiekwestie
leg ik de minister het volgende voor.
Ik kan nog steeds niet begrijpen dat,
nu hij opnieuw in moeilijkheden zit
met de studiefinanciering, de
minister het redelijk blijft vinden dat
de studenten en de scholieren van
ouders met de laagste inkomens
schulden opbouwen die torenhoog
zijn, namelijk een verdubbeling.
Degenen die echter alleen een
basisbeurs hebben, dus degenen van
ouders met de hoogste inkomens,
bouwen geen enkele schuld op. Twee
jaar terug zei de minister nog: dat ligt
aan de kinderbijslagregeling. Dat kan
hij met deze bezuiniging niet meer
staande houden. Waarom heeft het
kabinet, waarom heeft de minister
niet overwogen om als er schulden
moeten worden gemaakt te zeggen
" d a n zal iedereen een bepaalde
schuld m a k e n " in plaats van
" s o m m i g e n alles en de anderen
niets"?

kunnen kiezen — dat hebben wij niet
gedaan — voor ouderonafhankelijkheid. Daar had je een totale leningensituatie kunnen creëren. Dat
hebben wij bewust niet gedaan. In
dat geval was er een schuld geweest
voor allen. Ik heb twee jaar geleden
uiteengezet waarom dat naar mijn
oordeel niet een wenselijke weg is. Ik
zal hierop straks terugkomen.
De heer Lankhorst (PPR): Ik wijs er
nu reeds op dat er nu sprake is van
een andere situatie. U kwam toen
met de reden van de kinderbijslag:
daar kwam het geld uit. Nu u
opnieuw met een bezuiniging van
750 min. komt, is er een totaal
andere situatie dan twee jaar
geleden.

kunt hanteren. Ik vind van niet. Ik heb
daar nog een motief voor. Niet alleen
gelet op de feiten die zich hebben
voorgedaan zou een ander regime
mogelijk zijn. Uit het onderzoek dat
ter zake is gedaan kun je in ieder
geval niet concluderen dat er zich op
het punt van een andere manier van
lenen een drempelverhoging zal
voordoen. Ik beweer niet het
tegendeel. Ik zeg wel dat de vraag of
je meer moet lenen naarmate het
inkomen lager is niet bevestigend
kan worden beantwoord.
De heer W a l l a g e (PvdA): Het gaat
niet o m een andere manier van lenen
op dit onderdeel. Wij hadden twee
jaar geleden een gift nodig om de
toegankelijkheid te waarborgen. Nu
zijn wij twee jaar verder en trekt het
kabinet die gift terug. Wat is er in die
twee jaar veranderd, dat iets wat
twee jaar geleden de toegankelijkheid moest waarborgen nu niet meer
nodig zou zijn?

Minister D e e t m a n : Bij de studiefinanciering is gekozen voor een
gemengd systeem: ouderafhankelijkheid en onafhankelijkheid. Dat is het
eerste punt. Je had een systeem

Minister D e e t m a n : Dat is de vraag.
Ik kom hierop straks terug. Ik wil
ingaan op een ander punt dat twee
jaar geleden heeft gespeeld. Destijds
heeft in de argumentatie van de kant
van het kabinet een belangrijke rol
gespeeld dat gekomen moest
worden tot een aanvullende financiering bestaande uit indien nodig een
lening vanwege de overheid, die
eventueel werd aangevuld met een
aanvullende beurs. Er is terecht op
gewezen dat de aanvullende beurs in
de argumentatie van de kant van het
kabinet een rol heeft gespeeld. Wat
was toen de discussie? De discussie
ging toen over de vraag — niet meer
en niet minder — of leningen met
rente niet de toegankelijkheid tot het
onderwijs zouden belemmeren.
Daarover hebben wij in deze Kamer
zeer heftige discussies gevoerd.
Daarbij heb ik toen de stelling
verdedigd dat het regime zoals door
het kabinet voorgesteld niet zou
leiden tot een beperking van de
toegankelijkheid. Sommigen in deze
Kamer zeiden toen: dat leidt wel tot
een beperking van de toegankelijkheid. Nu is de situatie wel wat
gewijzigd. Eén ding kun je niet
zeggen, namelijk dat het regime zoals
het er nu uit ziet een beperking in de
sfeer van de toegankelijkheid tot
gevolg heeft gehad. Integendeel, dat
is ook de reden waarom, als wij
wijzigingen aanbrengen, wij de
toegankelijkheid recht overeind
moeten houden. Wel meen ik dat,
wanneer je bij de taxatie van een
situatie moet vaststellen dat die er
veel beter of anders uitziet dan
destijds is voorzien, je zeer wel kunt
kijken of je de argumenten die toen
golden achteraf nog wel op die wijze

De heer W a l l a g e (PvdA): Nu maakt
de minister toch een ernstige fout.
Het totale volume van de deelname
zegt op zichzelf nog niets over de
toegankelijkheid. Je moet dan kijken
naar sociale herkomst: uit welke
gezinnen studeren hoevelen. Ik heb
een ander cijfer voor u, dat aanzienlijk ernstiger is. Wij zijn er in de
afgelopen jaren niet in geslaagd het
percentage kinderen uit handarbeidersgezinnen in de hogere vormen
van het voortgezet onderwijs en in
het hoger onderwijs wezenlijk op te
voeren. Als u die discussie wilt
voeren, dan vind ik dat prima. Maar
bepaalt u zich nou tot wat u de
Kamer hebt gemeld, namelijk dat een
aanvullende beurs, een gift nodig
was o m de toegankelijkheid te
waarborgen. Ik herhaal mijn vraag.
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Minister D e e t m a n : Op de kwestie
van het iedereen schulden laten
maken, zal ik straks in het bijzonder
ingaan. De heer Wallage heeft
gisteren namelijk een concreet idee
aangeleverd. Hij pleitte hier ook twee
jaar geleden voor. Ik zal deze kwestie
straks afzonderlijk behandelen,
omdat ook door anderen alternatieven zijn aangedragen.
De heer L a n k h o r s t (PPR): Het gaat
mij in feite om het principiële punt,
Voorzitter.
Minister D e e t m a n : Mij ook.
De heer L a n k h o r s t (PPR): Het gaat
mij o m het principiële punt dat de
een wel en de ander geen schulden
moet maken. Daarom gaat het mij.

Minister D e e t m a n : De discussie die
twee jaar geleden plaatsvond — u
hebt daar zeer actief aan deelgenomen — was: kabinet, u hebt een
voorstel en nou zullen wij het
beleven; de toegankelijkheid tot het
onderwijs wordt geweld aangedaan.
Ik heb de Handelingen nog eens
nagekeken. Ik heb toen betoogd dat
u ernaast zat. Ik heb een aantal
argumenten gegeven. Een ding
kunnen wij vaststellen, namelijk dat
de conclusie die ik toen heb getrokken bewaarheid is en dat er wat de
deelname betreft zelfs een aanmerkelijk hogere uitkomst is dan destijds
is voorzien.

93-5144

Deetman
Wat is er in twee jaar veranderd, dat
wij nu die waarborg nu niet meer
nodig zouden hebben?
Minister D e e t m a n : De heer Wallage
kan het met een argument van mijn
kant niet eens zijn, maar ik houd
staande dat hij twee jaar geleden zei:
wat u nu voorstelt zal tot een lagere
deelname leiden. In ieder geval kan
hij die conclusie, gelet op de feiten,
niet staande houden. Ik betoog niet
dat wij nu op het maximum zitten en
dat er niets meer gedaan behoeft te
worden. Wel stel ik vast dat er een
aanmerkelijke toename is. Dat is op
zichzelf verheugend.
Verder wijs ik de heer Wallage
erop dat, anders dan twee jaar
geleden, er wel enig onderzoek is
geweest naar de omstandigheden.
Het punt was vooral: hoe zit het met
de leningen. Nu behoor ik niet tot die
categorie die op het punt van
onderzoekresultaten zeggen: dit is
het resultaat en dus is het zo. Het
valt mij wel op, gelet op het onderzoek, dat je in ieder geval niet kunt
zeggen dat er een verband is — ik
beweer ook niet het tegendeel, maar
ik wil gewoon over en weer de
argumenten wisselen — tussen de
hoogte of de laagte van het inkomen,
de hoogte van de lening en de
drempel die daarvan het gevolg is.
De heer W a l l a g e (PvdA): Van de
zijde van zowel het CDA als de PvdA
is in dat debat iedere keer gezegd:
als je rentedragende leningen
introduceert, heeft dat een risico.
Toen heeft u gezegd: dat risico dek ik
af met een aanvullende beurs. De
vraag is nu waaraan u het argument
ontleent om te zeggen dat die beurs
niet meer nodig zal zijn. Ik stel die
vraag nu voor de derde keer. U hebt
op geen van de vorige vragen
geantwoord wat er tussen toen en nu
is veranderd, dat wij nu geen
giftbestanddeel in het stelsel meer
nodig zouden hebben.
Minister D e e t m a n : Er is een verschil
tussen de heer Wallage en mij op dit
punt. De heer Wallage zegt nu: u zei
toen dat die aanvullende beurs er
moest komen. De heer Wallage zei
toen: dat is niet toereikend. Per saldo
was dat ook een reden voor de
PvdA-fractie om tegen te stemmen.
Ik stel nu vast dat de voorziening die
toen getroffen is, niet leidt tot de
conclusie die destijds is getrokken.
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De heer W a l l a g e (PvdA): Dat is toch
geen argument...
De Voorzitter: Wilt u de minister
laten uitspreken!
Minister D e e t m a n : Er is dus sprake
van een gewijzigde situatie. De
argumenten die destijds op basis van
taxaties zijn gewisseld, kunnen zeer
wel heroverwogen worden. Ik voeg
daaraan toe dat het onderzoek dat op
dit punt gedaan is, niet leidt tot de
conclusie die de heer Wallage wil
trekken. Ik zeg ook niet dat je
conclusies aan het onderzoek moet
verbinden in de zin van " j e kunt
onbeperkt je gang g a a n " . Dat
beweer ik niet. Kijkend naar datgene
wat is gebeurd, lijkt het mij alleszins
redelijk om nu te zeggen: het
argument dat wij toen hoorden,
speelt veel minder een rol.
De heer Lansink (CDA): Deze
discussie tussen de minister en de
heer Wallage doet mij denken aan de
discussie die ik onder meer via de
media met studenten heb gevoerd.
Twee jaar terug gooiden zij met
eieren naar mij. Nu besmeuren zij het
gebouw. Daar is natuurlijk enig
verschil tussen. Bijna dezelfde
mensen die toen het systeem
bestreden, willen het nu handhaven.
Ik begrijp de woordenwisseling
tussen de minister en de heer
Wallage dus best. Er is indertijd een
belangrijke overweging geweest om
het instrument van de aanvullende
beurs in te stellen. Ik heb het altijd
betreurd dat de Partij van de Arbeid
indertijd niet meedeed. Daar heeft
men kennelijk nu spijt van.

teren! Wij kunnen niet eens even
kijken of ze nog wel naar de universiteit of het MBO gaan. De minister
heeft onderzoek laten doen naar wat
in het verleden is gebeurd. Nu komt
hij met nieuwe voorstellen. Als hij
zich op onderzoek wil baseren, dan
moet hij komen met onderzoek naar
wat hij van plan is. Dat onderzoek
heeft hij echter niet. Daarom maakt
de minister op dit ogenblik misbruik
van onderzoeksresultaten. Dat kan
natuurlijk niet. De minister zegt in
feite: in het verleden gebeurde dit;
nu ga ik heel iets anders voorstellen,
dus heb ik het gelijk aan mijn kant en
degenen die twee jaar terug iets
zeiden, zitten fout. De minister speelt
met vuur als hij denkt dat hij met
mensen kan experimenteren.
Minister D e e t m a n : Dat laatste is
volstrekt onjuist. Het gaat om het
volgende. Is het mogelijk dat
kinderen van mensen met lage
inkomens, die moeten gaan lenen,
vanwege die lening besluiten af te
zien van een studie? Dat is de vraag
die aan de orde is geweest en die is
beantwoord, zoals zij beantwoord is.
De conclusie dat mensen in verband
met de lening zullen afzien van een
studie, is niet zomaar staande te
houden. Lettend op de ontwikkeling
in de afgelopen twee jaar, is het
gelijk wellicht meer aan mijn kant dan
aan de kant van degenen die mijn
stelling betwijfelen.

De heer Lankhorst (PPR): De
minister zou misschien het gelijk aan
zijn kant hebben als wij nu een
evaluatie zouden hebben en geen
debat over nieuwe plannen. Het gaat
erom dat de minister nu met nieuwe
plannen komt. Wij kunnen niet een
beetje met mensen gaan experimen-

De heer Lansink (CDA): De minister
heeft gelijk als hij zegt dat het
systeem goed gewerkt heeft, lettend
op het aantal deelnemende stuaenten. Ook in tijden dat wij moeilijkheden met de wet hadden, heb ik
steeds gezegd dat het het waard was
om de wet overeind te houden. De
wet biedt bij voorbeeld rechtsbescherming en meer van dat soort
zaken. Het getal van nu is het bewijs
dat de hoofdlijnen van de wet
eigenlijk overeind moeten blijven. Ik
zeg "eigenlijk", omdat ik wat
voorzichtig moet zijn, maar ik bedoel
"echt".
Ik kom op de conclusies van het
rapport. Ik pak er eentje uit, hoewel
ik erken dat je bij alle conclusies een
voorbehoud kunt maken, omdat zij
zeer voorzichtig zijn geformuleerd. Ik
lees er dus één voor: op basis van
het onderzoek kunnen dan ook geen
conclusies worden getrokken of er
personen zijn die hebben afgezien
van studeren, omdat men geen
studielening wilde aangaan. Dat is bij
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Minister D e e t m a n : Destijds is de
aanvullende beurs ingesteld. Daarbij
speelde de taxatie een rol hoe het
zou uitwerken indien men rentedragend zou moeten lenen. Tot dat
moment was er een renteloos
voorschot. De werkelijkheid van de
afgelopen twee, drie jaar is anders en
veel positiever dan toen gedacht
werd. Het is dus zeer de vraag of de
argumenten van toen nog wel
dezelfde betekenis hebben.
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voorbeeld ook één van de conclusies.
Laten wij dit rapport dus voorlopig
even vergeten en gewoon over de
politieke hoofdlijnen spreken. Later,
als wij de wetsvoorstellen behandelen, kunnen wij nog eens goed het
hele rapport bekijken. Daar wil ik best
graag aan meedoen. Maar men kan
niet de ene conclusie wel pakken en
de andere niet.
Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! De vraag was niet, of men
o m welke financiële reden dan ook
niet zou gaan studeren. Dat wil ik de
heer Lansink voorhouden. Er zijn
twee omstandigheden. Er is ten
opzichte van recente jaren een zeer
verhoogde deelname aan dat
onderwijs. Daarom staan wij hier nu,
te discussiëren. Bovendien breng ik
de discussie van twee jaar geleden in
herinnering: van alles wat mij toen is
voorgehouden, is niets uitgekomen.
De tweede omstandigheid is: zeggen
mensen dat zij niet gaan studeren
vanwege de hoogte van de schuld?
Dat is van belang. Ik heb gezegd dat
te gemakkelijk wordt gezegd dat dit
het geval is en dat ik van die
argumentatie afstand neem.
De heer W a l l a g e (PvdA): Als ik u
goed begrijp, dan zegt u: kijk, het
aantal mensen dat afhaakt, is heel
gering; er komen er een heleboel bij.
Daarom kan ik nu de aanvullende
beurs wel afschaffen. Zou het ook
andersom kunnen zijn? Kan het zijn
dat het aantal mensen dat gaat
studeren, mede wordt beinvloed door
het feit dat er een aanvullende beurs
is?

dat je op dat punt voorzichtig moet
zijn. Als men zegt dat destijds het
argument van de aanvullende beurs
is gehanteerd, dan zeg ik: ja, dat is
juist, maar in de context van die
discussie. Dat was ook een inschatting van mijn kant en van het kabinet
inzake de vraag hoe het zal gaan met
die rentedragende lening. De feiten
zijn anders uitgepakt. Wij hebben nu
wat meer inzicht in de wijze waarop
het kunnen lenen wordt gepercipieerd, ook door degenen uit de
lagere inkomensgroepen.
De heer W a l l a g e (PvdA): De
mensen weten inmiddels wat uw
garanties waard zijn; dat is waar. Als
u zegt dat lenen geen nieuw idee is,
dan heeft u gelijk. W e e t u wat een
nieuw idee is? Dat is o m lenen en de
last daarvan uitsluitend terecht te
laten komen bij de kinderen van de
laagstbetaalden. Dat is de nieuwe
dimensie die aan het lenen is
toegevoegd. Daar staat u nu voor:
dat in dit stelsel uitsluitend diegenen
lenen met ouders uit de lagere
inkomensgroepen en dat u dat enorm
versterkt. U mag best schermen met
eerdere ideeën over lenen, maar u
moet er altijd bij zeggen dat in die
plannen een schuldlimitering zat voor
mensen met de laagste inkomens.
Dat is precies het omgekeerde van
wat u nu doet: u voert namelijk die
schulden daar op.
Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Er zit nu ook een schuldlimitering in die per definitie voor de
lagere inkomens geldt. Dat is
namelijk het punt. Voor de andere
inkomens is er geen schuldlimitering,
omdat de overheid zich voor hen ook
niet garant stelt. Dat ligt buiten onze
sfeer. Dat is het kernpunt. Ik kom
straks heel uitvoerig terug op het
alternatief van de heer Wallage.

De V o o r z i t t e r : Dan gaan wij de
interrupties zeker in lengte beperken.
De heer W a l l a g e (PvdA): Het wordt
een soort "penalty schieten".
Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik zei zoeven dat, wanneer
je datgene doet wat het kabinet
voorstelt, er dus hogere schulden zijn
en dat er binnen de limiteringen die
door het aflossingsregime worden
aangegeven, meer moet worden
afgelost. De vraag die je onder ogen
moet zien, is of dat ook kan. In dit
verband is het niet onbelangrijk o m
te wijzen op datgene wat in het
andere onderzoek nader is geanalyseerd met betrekking tot de inkomensverwachtingen en de bedragen
waarvoor men uiteindelijk zou
moeten lenen, hetgeen ook is afgezet
tegen andere alternatieven. Dan blijkt
dat het zeer wel mogelijk is, zelfs als
het gaat om grotere bedragen, o m
tot een behoorlijke aflossing te
komen. Een centraal element bij het
aflossingsregime is dan de vraag,
hoe dit loopt, gekoppeld aan het
inkomen dat men verdient als men is
afgestudeerd. Ik ben van mening, dat
dit een verstandige en goede
voorziening is.
De heer S c h u t t e (GPV): De minister
verwijst naar de schuldlimitering die
per definitie in het belang van de
mensen met de lage inkomens is.
Dan hebben wij het wel over de
lage-inkomensgroepen na de studie,
terwijl de vraag van de toegankelijkheid betrekking heeft op de inkomens voor de studie.

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Dat kan mogelijk het geval
zijn. Ik weet niet of dat zo is. In het
onderzoek was het punt van de
bereidheid om te lenen in verband
met een studie aan de orde. Maar
dan wil ik nog iets anders aan de
heer Wallage voorhouden, los van de
inkomensgroepen. Het idee om te
gaan lenen in verband met de studie
is niet nieuw. Het lenen bij banken is
geen nieuw idee. Het rentedragend
lenen is geen nieuw idee. Er is zelfs
ooit uit meerdere politieke hoeken
gesproken over een rentedragende
lening in de sfeer van studieloon over
de gehele linie. Ook daar zat er een
aflossingsproblematiek. Ook daar is
de vraag niet aan de orde geweest of
iemand zegt: dat doe ik allemaal niet.
Tegen het zeer gematigde regime dat
er nu en ook straks is, zeg ik: ik denk

Minister D e e t m a n : Voorzitter! Ik
heb, geloof ik, meer interrupties
beantwoord dan een betoog
afgestoken. Ik denk dat ik nog wel
een half uur nodig heb.

Minister D e e t m a n : Vandaar mijn
uiteenzetting. Er zijn drie elementen
die bij de toegankelijkheid een rol
spelen. Als er een voorziening is, dan
heeft iedereen toegang tot het
systeem, tenminste wanneer men
aan de vereisten van de diploma's
voldoet. In de tweede plaats gaat het
om de hoogte van het budget. Kun je
ervan rondkomen en kun je ervan
studeren? Ten derde: als je een
schuld moet aangaan, is dat een last
waar je niet meer van afkomt, of is
die redelijk te dragen? Daarom is die
schuldlimitering van belang, ledere
regeling die je in het kader van de
aanvullende financiering treft, geldt
voor de lagere-inkomens- en de
middeninkomensgroepen, maar niet
voor de hogere-inkomensgroepen.
Wanneer je binnen die categorie
spreekt over schuldlimitering, houd
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De V o o r z i t t e r : Het is misschien een
goed moment om de minister te
vragen, hoelang hij nog denkt te
spreken.
Minister D e e t m a n : Voorzitter! Dat is
afhankelijk van de interrupties.
De V o o r z i t t e r : Dat is één van de
redenen waarom ik het vraag.
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je rekening met psychologische
elementen nu, bij voorbeeld dat men
niet gaat studeren, omdat men het
risico van een hogere schuld later
niet wil, maar ook met de situatie
later. Daarvoor geldt dat er ook
zekere grenzen zijn. Wat betreft de
omvang van de schuld moet je ook
de vraag over de maximale benutt i n g , dan wel over het normale
doorlopen van de school in de
beschouwing betrekken. Bij de
universiteiten kun je uitgaan van een
inschrijvingsduur van zes jaar.
Wanneer je die op vier jaar stelt, heb
je al weer een heel ander beeld.
Dan de alternatieven om te komen
t o t de dekking van het financiële
probleem. De heer Lansink heeft er
een aantal genoemd en ook de heer
Wallage heeft een voorstel gedaan.
De heer Lansink heeft gevraagd of,
indien je de kinderbijslag voor het
voortgezet onderwijs invoert onder
gelijktijdige beperking van de
studiefinanciering tot het M B O / H B O /
W O , er dan sprake zou kunnen zijn
van een opbrengst. Voor zover er
berekeningen zijn gemaakt — ook in
de afgelopen maanden — en voor
zover wij de zaak kunnen taxeren, zal
er geen opbrengst zijn. Je zit wat
betreft de gemiddelde hoogte van de
kinderbijslag en de gemiddelde
hoogte van de basisbeurs in beide
gevallen op een bedrag van ƒ 4 0 4 0 of
ƒ 4 0 5 0 . Dat betekent dat, indien je
switcht naar een systeem van
kinderbijslag, je niet veel voordelen
hebt. Tegelijkertijd zul je dan wel de
voorzieningen moeten treffen die
eerder al onder het hoofdstuk van de
TS-regeling vielen. Met de dekking
van het probleem komt je dan niet
verder.
De heer S c h u t t e (GPV): Over welk
kinderbijslagsysteem heeft de
minister het nu? Over het oude
systeem van dubbele en drievoudige
kinderbijslag voor studerenden boven
de 18 jaar, of over de aangepaste
vorm?
Minister D e e t m a n : Ik ga uit van het
systeem dat wij nu kennen en dat nu
geldt. In uw termen is dat het oude
systeem.
De heer S c h u t t e (GPV): Het is
natuurlijk wel essentieel. Het
alternatief dat de heer Lansink
noemt, heb ik in een iets andere
versie ook aan de orde gesteld. Het
gaat daarbij om een bedrag van ƒ 1,3
mld. dat je dan in die sector bij elkaar
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nodig hebt. Wanneer je er ook het
MBO zou betrekken, zou je de
bekostiging van de kinderbijslag
kunnen beperken o m zodoende
dekking te vinden voor het bedrag
dat u nodig heeft. Dan kom je niet
meer bij het oude systeem van
kinderbijslag terecht, maar bij een
beperkter systeem.
Minister D e e t m a n : U heeft het dan
in feite over een ander regime dan
het regime dat wij nu met betrekking
tot de telkinderen hebben. Daar komt
het op neer; of lagere bedragen.
De heer S c h u t t e (GPV): Het oude
systeem was het dubbele, c.q. het
drievoudige bedrag voor kinderen
vanaf 18 jaar. Dat systeem is nu
voorbij met de invoering van de
studiefinanciering.
Minister D e e t m a n : Neen. Ik ga uit
van de regeling, zoals wij die nu
kennen.
De heer S c h u t t e (GPV): Maar als wij
het over alternatieven hebben, zijn
wij natuurlijk niet gebonden aan de
regeling die wij nu kennen.
Minister D e e t m a n : Dat weet ik wel,
maar ik beantwoord de vraag van de
heer Lansink. Ik wil zeer wel alternatieven onderzoeken die ertoe
strekken de kinderbijslag in die
categorieën aan te passen. Ik ga nu
echter uit van de regeling die nu
geldt. Gelet op de gemiddelde kosten
inzake basisbeurs en kinderbijslag en
gelet op het feit dat er in de sfeer
van de TS-regeling een en ander
moet gebeuren, zit in dat geheel naar
onze inschatting geen besparing.
De heer S c h u t t e (GPV): Dan krijg ik
wellicht nog een antwoord op mijn
vraag in eerste termijn die een vorm
betreft die iets afwijkt van hetgeen
de heer Lansink voorstelt.
Minister D e e t m a n : Jawel.
Voorzitter! De heer Schutte vroeg
zich af of er wellicht sprake is van
een weeffout omdat de studiefinanciering niet is gekoppeld aan het
schooltype. Je kunt er met elkaar
over twisten, maar ik deel zijn
opvatting niet. De keuze is gemaakt:
na 18 jaar geen kinderbijslag. Ik zeg
er meteen bij dat het gelet op het
totale kostenpatroon, op dit moment
niet zo bar veel uitmaakt. Dat is ook
logisch, want de studiefinanciering is
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destijds ingevoerd op basis van de
toen geldende cijfers.
De heer Lansink (CDA): Wat betreft
de kinderbijslag vindt nu een
spiegelbeeldige discussie plaats ten
opzichte van de discussie die is
gevoerd in de Tweede en Eerste
Kamer over de grote gezinnen. U
heeft ons toen verzekerd dat het
allemaal mooi rond zou lopen. Later
bleek echter dat er geweldig grote
verschillen gingen ontstaan. Dat had
onder andere te maken met telkinderen. Ook nu denk ik dat het antwoord
variabel moet zijn. Ik kan u een aantal
gevallen noemen, waarbij de
verandering in de zin zoals ik heb
voorgesteld, vele malen beter
uitwerkt dan afschaffing van de
aanvullende beurs. Dat kun je voor
individuele gevailen uitrekenen. Er
zullen ongetwijfeld ook andere
gevallen voorkomen. Het kan ook
best zijn dat de gemiddelde opbrengst te laag is om het gehele gat
te dekken. Overigens had ik een
veelomvattender alternatief. Dat
betrof de 2 5 0 min. uit de geprivatiseerde leningen. Al met al, geloof ik
dat de discussie met dit antwoord
niet volledig is.
Minister D e e t m a n : Ik hanteer een
macroberekening. Natuurlijk doen
zich individueel verschillen voor,
zoals de hear Wallage zegt. Ik heb
het nu over de uitkomst van de
macroberekening, onder de erkenning dat er micro gezien plussen en
minnen zijn. Dan komen wij weer bij
het systeem van de kinderbijslag,
waarbij individuele omstandigheden
een invloed hebben.
De heer Lansink heeft de gedachte
geopperd om de basisbeurs te
beperken. Ik plaats daar een paar
kanttekeningen bij. ledere tien gulden
die je in mindering brengt op de
basisbeurs, zal een bedrag van 72
min. opleveren, ervan uitgaande dat
de budgetten tevens neerwaarts
worden bijgesteld. Als dat laatste
niet gebeurt, zal de opbrengst
aanmerkelijk lager zijn. Het betreft
dan alleen degenen die een basisbeurs krijgen en geen aanvullende
financiering via leningen en een
aanvullende beurs. Een andere
opmerking in dit verband die ik zou
willen maken, is dat je je bij een
verlaging van de basisbeurs kunt
afvragen hoe die zich verhoudt tot
bedragen in de sfeer van de kinderbijslag. Ik zeg dit omdat, wanneer
tussen het bedrag van de kinderbij-
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slag en het bedrag van de basisbeurs
in ongunstige zin een discrepantie
gaat ontstaan, dit de nodige spanningen kan oproepen. Ik moet die
opmerking richting de heer Lansink
ook maken, omdat in de politieke
groepering waarvan hij afkomstig is,
bepaalde gedachten leven met
betrekking tot de hoogte van de
kinderbijslag.
De heer Lansink (CDA): Heel goed
en heel mooi. De partijvoorzitter
luistert mee en alle anderen ook. Er
zijn natuurlijk twee aparte mechanismen. Als wij binnen de wet de zaak
hier nu kunnen oplossen met een
parallel aan de kinderbijslag, te
weten een zekere verlaging ervan, en
als om een geheel andere reden de
kinderbijslag wordt verhoogd,
resulteert dat in een netto-effect dat
voldoet aan hetgeen de voorzitter
van het CDA heeft meegedeeld. Dat
echter even terzijde. Natuurlijk kun je
deze discussie niet los zien van de
vraag wat er met die aanvullende
beurs gebeurt.
Minister D e e t m a n : Neen, neen.
De heer Lansink (CDA): Dat lijkt mij
toch ook van belang om op te
merken. U heeft overigens gelijk
waar het de kinderbijslag betreft. De
opmerkingen vanuit het CDA
betroffen echter het gehele sociaaleconomisch beleid, inclusief de
gezondheidszorg en dergelijke.
Minister D e e t m a n : Voorzitter! Dan
wil ik nog een derde kanttekening
maken bij het idee van de verlaging
van de basisbeurs, iets wat in de
beschouwingen moet worden
betrokken en wat ook twee jaar
geleden is besproken. Er is nog een
element in verband met de kinderaftrek in de belastingsfeer en de
kinderbijslag. Wanneer je op dit
moment gebruik maakt van de
studiefinanciering dan wel wanneer
kinderbijslag wordt genoten, vindt
geen aftrek plaats in de belastingsfeer. Tegelijkertijd is aangegeven dat
er een zekere grens is. Als je door die
grens heen gaat, moet je er rekening
mee houden dat er een weglek
ontstaat in de belastingsfeer, tenzij
men op dit punt de wet wijzigt. De
heer Lansink vroeg naar kanttekeningen naar aanleiding van de alternatieven. Ik zeg: wanneer je de wet op
dat punt wijzigt, door die aftrek een
streep haalt of iets anders organiseert, heb je dat punt kort gesloten.
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Dit betekent dat op dit punt een
keuze moet worden gemaakt.
De heer L a n k h o r s t (PPR): Maar de
verlaging van de basisbeurs brengt
de toegankelijkheid toch in gevaar?
Dat is toch precies datgene wat de
minister in het kabinet niet wilde?
Daarom kan het toch helemaal niet?
Anders neemt hij zijn eigen brief niet
serieus.
Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik wilde geleidelijk aan
switchen naar het alternatief van de
heer Wallage. W a t heeft de heer
Lansink voorgesteld in zijn alternatief? Dat is een verlaging van de
basisbeurs, zo heb ik heb begrepen,
gegeven de ideeën van het kabinet,
en dan in de sfeer van het drukken
van de schuld via de aanvullende
financiering proberen wat te doen en
geld te vinden. Het gaat o m het
volgende idee: kabinet, zou je, als je
doet wat je wilt doen, dan tezelfder
tijd de basisbeurs niet w a t moeten
laten zakken om op die wijze geld te
krijgen teneinde die schulden te
drukken?
De heer Lankhorst vroeg: wordt
daarmee de toegankelijkheid niet
belemmerd? In ieder geval is dat niet
het geval in die categorieën, waarin
sprake is van basisbeurs en aanvullende financiering. Dit betekent dat
je hooguit die vraag kan stellen in de
gevallen, waarin de basisbeurs — in
de ideeën van de heer Lansink de
verlaagde basisbeurs — w o r d t
genoten. Ik geloof dat je speculeert
als je zegt dat in die gevallen de
toegankelijkheid wordt belemmerd. Ik
wil niet zover gaan te zeggen: de
toegankelijkheid zal wel worden
ingeperkt. Die conclusie ligt ook niet
zozeer in de rede.

het w o o r d " a l t e r n a t i e f " en de inhoud
akkoord te gaan. Misschien was dit
echter een overbodige interruptie
voor de minister.
Minister D e e t m a n : Nee, die
interruptie is terecht gemaakt, want
het betekent dat ik wat minder
vreugdevol dit debat verlaat dan ik
was toen ik het inging. Ik had mij er
echt op verheugd, op dit alternatief
in te gaan. Ik zal mij er echter niet
van laten weerhouden, desalniettemin het vermeende alternatief van de
heer Wallage de revue te laten
passeren. Als ik de heren Wallage en
Vermeend goed begrijp, zeggen zij
het volgende: wanneer schulden zijn
o p g e b o u w d , moeten die later worden
afgelost en moet er een koppeling
zijn met het inkomen dat men op dat
moment verdient. Op dat punt is er
tussen ons geen meningsverschil.
In de tweede plaats stellen zij dat,
naarmate de ouders minder inkomen
hebben, de betrokken studenten
tegemoet moet worden gekomen ter
beperking van hun schuld.
In de derde plaats gaat het erom
dat na de studie eigenlijk alle
afgestudeerden een schuld zouden
moeten hebben, hetgeen een
vertaling kreeg in de idee: de
basisbeurs w o r d t voor een deel
geleend en moet dus terug worden
betaald. Dat komt echter op hetzelfde neer.
Voorzitter! Deze benadering zou
dus betekenen een lage basisbeurs
en een daarop gebaseerde schuldopbouw!
De heer W a l l a g e (PvdA): Voor deze
redenering geldt hetzelfde als voor
de uwe, nl. dat je onderscheid moet
maken in budget. Je kunt dus niet
spreken van een lage basisbeurs. Die
kan hetzelfde blijven, zelfs hoger
worden, maar je moet er later wel
iets van terugbetalen!

De heer W a l l a g e (PvdA): De
minister heeft een paar keer
gesproken over " d e alternatieven".
Als collega Vermeend en ik alternatieven voorstellen, doen wij dat ook
echt. Met andere w o o r d e n : dan
liggen er uitgewerkte ideeën. Wij
hebben nadrukkelijk de discussie
over de open-einderegeling open
willen houden. Wij hebben gezegd:
die discussie moet afgerond zijn en
dan moeten wellicht nog problemen
worden opgelost. Ik heb een
denkrichting aangegeven, waarop ik
graag het commentaar van de
minister verneem. Geen misverstand
echter: wij voelen ons op dit moment
in het geheel niet gehouden om met

Minister D e e t m a n : Voorzitter! Heel
precies; in het voorstel van de heer
Wallage krijgen de studenten een
lage basisbeurs en mogen alle
studenten tot een bepaald niveau
lenen. S o m m i g e n mogen meer lenen
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Minister D e e t m a n : Dat zeg ik ook en
dus is het een lening!
De heer W a l l a g e (PvdA): Daarom
mag je nog niet spreken van een
lagere basisbeurs! Die blijft hetzelfde, maar je moet een deel terugbetalen!
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en krijgen dan een aanvullende
beurs! Een dergelijk voorstel heeft
zo'n twee jaar geleden ook gespeeld
en toen moest ik dat afwijzen om de
simpele reden dat dat de budgettaire
grenzen te buiten zou gaan. Als je
stelt dat er een basisbeurs is en dat
alle studenten tot op een zeker
niveau een leenmogelijkheid bij de
banken hebben, dan zit je als het
ware in de besparingssfeer, in
hetzelfde type benadering als het
kabinet en is er op dat punt sprake
van een andere situatie dan twee jaar
geleden.
In die benadering — dat zat ook
enigszins in het betoog van de heer
Lansink — wordt in het totaal van de
studiefinanciering het deel beurzen,
basis- en aanvullende beurs,
aanmerkelijk sterker inkomensafhankelijk dan op dit m o m e n t het geval is.
Op dit moment is dat bijna te
verwaarlozen, niet in de laatste
plaats omdat er tussen de basisbeurs
en de hoogte van de kinderbijslag
een zeker verband bestaat. Als je de
basisbeurs verlaagt en men voor een
groot deel op de aanvullende beurs is
aangewezen, zou je kunnen zeggen
dat het beursdeel in totaal, althans
de basisbeurs, een grote mate van
inkomensafhankelijkheid gaat krijgen.
Je kunt daarvoor kiezen, maar ik zou
daar wel enkele kanttekeningen bij
willen plaatsen.
De eerste is dat je de band met de
kinderbijslag niet uit het oog mag
verliezen. Indertijd is bewust gekozen
voor een combinatie van het
kinderbijslagregime en de oude
studiefinanciering, bestaande uit die
basisbeurs. Als je nu iets anders wilt,
kom je mijns inziens op grote afstand
te staan van dat kinderbijslagregime.
In dat verband komt ook de vraag
naar voren of de kinderbijslag al dan
niet inkomensafhankelijk moet zijn.
De tweede kanttekening is de
volgende. Als het gaat om een
substantiële verlaging van de
basisbeurs, zal de kwestie van de
kinderaftrek moeten worden
geregeld, want anders ontstaat er
een geweldig weglekeffect naar die
kant.
Wanneer de basisbeurs over de
gehele linie — de derde kanttekening
— voor een deel wordt geleend, door
inkomens van hoog tot en met laag,
dan zul je, als dat bij particulieren
geschiedt — ik heb dat even
verondersteld — als overheid toch
wel iets moeten in verband met dat
sociale risico. Het feit dat er draagkracht is bij de ouders wil nog niet

zeggen dat de betrokkenen later ook
draagkracht zullen hebben. Dus zul je
bij de banken een groter bedrag op
tafel moeten leggen, juist vanwege
dat sociale risico.
In dit verband wil ik nog ingaan op
hetgeen de heer Korthals heeft
gezegd, nl. dat hij ouderonafhankelijkheid wil. Dat wil dan zeggen: er is
een basisbeurs, hoog of laag, en
iedereen mag lenen. Maar ook dan
zal in vergelijking met de huidige
situatie in theorie — of dat ook de
praktijk zal zijn, moet worden
afgewacht — het leendeel worden
verdrievoudigd, hetgeen betekent dat
de bedragen die je moet reserveren,
vanwege dat sociale risico, ook wel
navenant zullen toenemen. Dat
betreft dus de benadering van de
heer Wallage.
Eigenlijk wil ik de heren Wallage en
Vermeend ook nog een vraag stellen.
Je kunt er om allerlei redenen voor
kiezen o m het zo te benaderen. Ik
prefereer op dit moment de benadering van het kabinet ronduit te
verdedigen, al wil ik over een aantal
dingen best nog nadenken. Wanneer
je de benadering van de heer
Wallage kiest, zijn er naar mijn gevoel
nog ten minste twee feitelijke
omstandigheden die spanning
oproepen. Allereerst moet worden
vastgesteld dat er een niet gering
aantal studenten is — dat blijkt uit
één van de onderzoeken — dat recht
heeft op een ouderlijke bijdrage,
maar die niet krijgt of niet wil
hebben. De motieven ken ik niet,
maar het gaat om een niet gering
aantal. Ook maakt een groot deel van
de studenten geen gebruik van de
aanvullende financiering. Wanneer je
naar de werkelijkheid kijkt, is er dus
een niet gering deel van de studenten dat, afgezien van de basisbeurs,
het voor het overige probeert te
redden zonder de steun van de
ouders of een aanvullende financieringsmogelijkheid. Op het moment
dat je een ander regime invoert,
kunnen er problemen ontstaan op het
punt van de zelfstandigheid van de
studerende, die nu nog gedeeltelijk in
stand w o r d t gehouden door de
basisbeurs, waarmee men het — met
op de een of andere manier nog wat
erbij — kan fiksen. Het zal gelden
voor studenten die zich nu genoodzaakt zien om te gaan lenen en die
tot nu toe nog niet leenden. Dat zit
met name in de middengroep, dat is
evident. Verder is er nog het effect
dat het beslag groter wordt. Nu zal er
namelijk een groot aantal studenten

zijn die niet willen lenen voor een
bedrag van ƒ 100 of ƒ 2 0 0 . Op de een
of andere manier fiksen die dat erbij,
of anderszins. Straks zullen die
echter zeggen: als ik nu toch de
sprong moet maken, dan doe ik het
maar voor het totaal.

De heer W a l l a g e (PvdA): In onze
benadering wordt het beschikbare
volume, het beschikbare bedrag niet
aangetast. Wij praten over de vraag
wat de gemeenschap moet geven en
wat de gemeenschap moet voorschieten en zo ja, aan wie. In uw
voorstellen schiet de gemeenschap,
onder betaling van rente en met alles
wat ermee samenhangt, iets voor aan
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De heer W a l l a g e (PvdA): De
bezwaren die de minister nu opsomt,
kunnen alleen maar betekenen dat de
problemen die zich in het voorstel
van de regering concentreren bij
degenen die ouders hebben met een
laag inkomen, zich wellicht ook
zouden kunnen gaan voordoen bij
studenten van ouders met een hoger
inkomen. Iets anders zegt de minister
niet.
Minister D e e t m a n : Neen, die
conclusie kun je hieruit niet trekken.
Als je kijkt naar hoe het in de praktijk
uitwerkt, heb je te maken met die
twee gegevens, heel anders dan
geraamd. Er is een niet te verwaarlozen aantal studerenden die op de een
of andere manier zelfstandig, los van
andere inkomstenbronnen, is gaan
studeren. Op het moment dat je de
basisbeurs laat zakken — nog
afgezien van een eventueel hoger
beslag op het leningendeel — zal de
groep die nu zegt: " z o doe ik d a t " , in
het gedrang komen.
De heer W a l l a g e (PvdA): Die
situatie treedt nu op voor kinderen
van ouders met lagere inkomens. Zij
hebben een basisbeurs en zouden
eigenlijk moeten lenen om voldoende
budget te krijgen. Daar aarzelen ze
over. Wij zeggen dat eigenlijk voor
alle studenten moet gelden dat ze
later een deel van de basisbeurs
terugbetalen. Ik zie niet wat u nu
anders zegt dan dat een probleem
dat zich feitelijk voordoet, zich voor
iedereen zou voordoen.
Minister D e e t m a n : Dat kan ik u wel
uitleggen. In de benadering van het
kabinet wordt de basisbeurs niet
aangetast, afgezien van de OV-jaarkaart.
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de kinderen van de laagst betaalden
en wordt niets teruggevorderd van
de kinderen uit de hogere inkomensgroepen. Wij willen een vorm vinden
waarin door de gemiddelde belastingbetaler van alle studenten een
deel van wat we er met elkaar
instoppen later w o r d t terugontvangen.
Minister D e e t m a n : Voorzitter, wat
de heer Wallage voorstelt, heb ik
zoeven voor alle helderheid gepoogd,
samen te vatten. Ik heb van hem en
uit het ja-knikken van de heer
Vermeend begrepen dat die samenvatting doeltreffend was, dus dat
behoef ik niet nogmaals te doen.
Verder heb ik er een aantal kanttekeningen bij gezet. Ik heb tegen de heer
Wallage gezegd dat hij los van
allerlei principiële beschouwingen
ook moet bekijken, hoe een en ander
in de praktijk werkt. En ten slotte heb
ik op het spanningselement gewezen,
het is bijna een paradox.
Voorzitter! Dan kom ik op de
gedachte van de heer Lansink om het
schijventarief aan te passen in de
sfeer van de — dat kan niet anders
— aanvullende financiering. Ik denk
dat dit ons niet uit de problemen zou
helpen, want aanvullende financiering is nu net nodig voor de categorie
van de lagere en de middengroepen.
Aanpassing zal er per definitie toe
leiden dat men in die groepen op de
een of andere manier minder
aanvullende financiering krijgt, als
dat althans moet leiden tot enige
bate. Ik geloof dat je daarmee het
probleem dus niet aanpakt, als er
zorg is omtrent de hoogte van de
studieschuld in de lagere inkomensgroepen.
Vervolgens kom ik op de gedachte
om HBO- en WO-studenten tot een
bepaalde leeftijd, bij voorbeeld tot 20
jaar, geen basisbeurs te geven als
het om uitwonenden gaat.

invoering van een afstands- en
reistijdencriterium bij de bepaling van
de omvang van de basisbeurs.
De heer Lansink (CDA): Maar los
van de leeftijd.
Minister D e e t m a n : Dan is er dus
een keuze en kan ik oneindig veel
antwoorden op dit punt geven. Je
studeert bij voorbeeld in Groningen
en je ouders wonen daar ook; dan
krijg je de basisbeurs van een
thuiswonende. Omdat ik mij niet kan
indenken dat je dit tot het oneindige
laat doorgaan maar beperkt tot 18-,
19- en 20-jarigen, ga ik ervan uit dat
dit niet zoveel zou opleveren. Wij
taxeren dat de opbrengst van dit
alternatief maximaal in de buurt van
60 min. zou komen. Als je namelijk in
Groningen woont, maar in Utrecht
gaat studeren, dan schiet je niets op
met een beurs als die van een
thuiswonende, want dan moet er een
beurs voor een uitwonende student
gegeven worden. Dat zijn de feiten,
maar ik geef toe dat je allerlei
variaties kunt bedenken. Ik ben
desgewenst best bereid, dit te laten
uitrekenen, maar dat heb ik nog niet
gedaan.
De heer Lansink (CDA): In de door
mij uitgesproken tekst kwam geen
leeftijd voor, maar die kwestie is nu
opgehelderd. Er staat echter ook bij,
dat ik erken dat er bezwaren tegen
aan te voeren zijn. Ik heb een hele set
voorstellen gedaan om te laten zien
dat je dit soort dingen moet nagaan,
als je gedwongen wordt tot een
keuze tussen de sociale toegankelijkheid van het hele systeem en een
aantal veranderingen. En dan blijft er
wellicht iets over. Nogmaals, aan de
mensen zelf mag je dan ook vragen,
of zij meer hechten aan keuzevrijheid
— op kamers gaan of thuis blijven —
of daarvan af te zien en zo meer
ruimte te scheppen voor iets anders.
Dat was de bedoeling.

de opbrengst gaat, niet veel zoden
aan de dijk zou zetten, en dan laat ik
nog buiten beschouwing dat er
misschien wat beweging zou
ontstaan in die zin dat men een
bepaalde universiteit kiest o m
uitwonend te kunnen worden.
Verder heeft de heer Lansink nog
een vraag gesteld over het beperken
van de reikwijdte van de W e t op de
studiefinanciering tot de groep van
18- tot 27-jarigen. In de brief aan de
Kamer ben ik erop ingegaan. Het
heeft twee jaar geleden in deze
Kamer een rol gespeeld, niet in de
laatste plaats omdat de aanvankelijke
voorstellen die door het kabinet zijn
gedaan, in de sfeer van deze
beperking zaten. Ik heb het nu niet
verder overwogen, zoals ik in de brief
heb aangegeven. Op dit punt heeft
de Kamer immers twee keer " n e e n "
gezegd. Je kunt het echter nog wel
een keer de revue laten passeren. Als
je een maatregel treft en de reikwijdte beperkt tot de categorie 18- tot
27-jarigen, dan zal dat uiteindelijk na
een reeks van jaren zo'n ƒ 180 min.
opleveren. Dat is pas na een reeks
van jaren het geval, vanwege het
simpele feit dat degenen die nu
studeren hun studie moeten kunnen
afronden. Voor de komende jaren
heb je er dus nog niet erg veel aan.
Hierbij zal zeker een overgangsrecht
moeten worden gecreëerd.

Minister D e e t m a n : Ik lees toch in de
bijdrage van de heer Lansink — en
volgens mijn aantekeningen heeft hij
het ook uitgesproken — onder 13.e:
onderzoek naar de mogelijkheid van

Minister D e e t m a n : Voorzitter! De
heer Lansink heeft mij een voorlopig
oordeel gevraagd over dit punt. Ik
heb aangegeven, welk bedrag je
hiermee zou kunnen bereiken, zij het
dat het nog wat kan oplopen als je de
leeftijdsgrens wat optrekt. Ik heb
erop gewezen dat het om een
maximum gaat, omdat je, als je in
Groningen wonend in Utrecht gaat
studeren, een beurs voor een
uitwonend student moet krijgen. Ik
geloof dat zo'n maatregel als het om

De heer Korthals heeft gevraagd,
of er een ouderonafhankelijke
voorziening kan worden getroffen. Ik
ben daar zoeven op ingegaan. Ik heb
daarbij gewezen op de financiële
aspecten.
Ten slotte nog een paar kleine
punten. Dat betreft vooral de kwestie
van de OV-jaarkaart en de besprekingen daarover. Als ik het goed zie, zijn
er nogal wat woordvoerders geweest
die hebben gezegd dat zij graag een
zekere differentiatiemogelijkheid
hebben. Zij willen de mogelijkheid
hebben om de beperking van ƒ 4 0 en
ƒ 60 geheel of geaeeltelijk te
ontgaan, waarbij dan van de OVkaart wordt afgezien, bij voorbeeld
als het gaat om eigen-vervoersvoorzieningen bij unieke scholen. De
heren Van der Vlies en Schutte
hebben hierover opmerkingen
gemaakt. Ook de heer Lansink heeft
om differentiatiemogelijkheden
gevraagd. Ik wil dit alles wel
overwegen, maar daarbij kom je toch
een keer voor de vraag te staan, of je
deze kant wel uit wilt met de
vervoerkaart. Ik zal dit toelichten.
Met het op deze manier regelen van
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De heer Lansink (CDA): Voorzitter,
ik ben wel benieuwd naar de reactie
van de minister op dit idee, maar ik
heb het niet in de Kamer naar voren
gebracht. Het heeft wel in de krant
gestaan. Maar misschien is het wel
verstandig, iemand die alsnog dit
alternatief wil opperen, te laten
weten of het een goed idee is.
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de zaak beogen wij, een zekere
besparing te bereiken, alsmede een
vereenvoudiging in de uitvoering. Ten
opzichte van de reiskostenregeling
die wij thans kennen, is het een
substantiële vereenvoudiging. Du
moment dat je gaat differentiëren en
met allerlei factoren rekening houdt
— ik zeg niet dat dit niet legitiem is
of dat het niet moet gebeuren — krijg
je te maken met de vraag of je die
weg wel moet vervolgen, omdat je
anders enorm veel complicaties
inbouwt in de uitvoering. Er is echter
nog een ander punt. Het kan ook van
invloed zijn op de kosten die
verbonden zijn aan de totstandkoming van de regeling en aan het
verwerven van de kaarten. Ook
daarbij spelen de aantallen immers
een zekere rol.
Als ik het goed heb, ben ik hiermee
ingegaan op de belangrijkste
opmerkingen die in eerste termijn zijn
gemaakt.
De heer W a l l a g e (PvdA): In ieder
geval op één na. Wij hebben
gesproken over de renteopbrengst in
het huidige stelsel. De minister heeft
daarbij over de ƒ 50 min. gesproken.
Ik heb nog een andere vraag gesteld
op dat punt. Er is indertijd met de
Kamer afgesproken dat ook op de
langere termijn de renteopbrengsten
gebruikt zouden worden voor
verbetering van het stelsel. Daarbij
zijn twee elementen genoemd. Ten
eerste zou de onafhankelijkheid van
de ouders worden vergroot en ten
tweede zou de financiële positie van
de studenten worden verbeterd.
Daarover is tussen regering en
Kamer een afspraak gemaakt.

Minister D e e t m a n : Ik geloof dat het
niet verstandig is als ik er nu heel
concreet op inga.

heleboel uitvoeringsproblematiek af
zouden zijn, maar op dit punt ligt de
zaak toch ingewikkelder.

De heer Korthals (VVD): Ik zal de
vraag nog even toelichten. Bij de
algehele ouderonafhankelijkheid legt
de minister zelf een relatie met het
sociaal risico. Het is niet oninteressant om dat te weten.

De beraadslaging wordt geschorst.

Minister D e e t m a n : Nu hebben
180.000 è 2 0 0 . 0 0 0 personen een
aanvullende financiering. Dit aantal
zal iets oplopen. Het totale aantal —
laat ik maar ronde getallen nemen —
ligt wat de uitkeringen betreft tussen
5 8 0 . 0 0 0 en 5 9 0 . 0 0 0 . De gemiddelden over een jaar liggen lager. Je zult
dan al gauw met een factor 3
rekening moeten houden. Dat is het
probleem. Op welk bedrag je dan
uitkomt, daarover laat ik mij nu niet
uit, want dat is een kwestie van
nadere besprekingen met de banken.
Ik zou op dat punt de grootst
mogelijke terughoudendheid hier
willen betrachten.
De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Afgezien van de vraag of de overheid
dat sociale risico ook voor de
anderen zou moeten garanderen, is
het natuurlijk niet onbelangrijk o m te
weten of wij te dien aanzien spreken
in de orde van grootte van honderden miljoenen of van tien miljoen.
Gesteld dat de factor 3 is en het 3 0
min. wordt, zou ik zeggen: laten wij
het dan voor iedereen hetzelfde
houden.

De heer Korthals (VVD): Ik heb
begrepen dat de minister niet is
ingegaan op de schatting van het
sociaal risico.

Minister D e e t m a n : Voorzitter! Mag
ik het als volgt zeggen. Wanneer het
om geringe bedragen gaat en lettend
op de uitvoeringslasten, dan zou de
keuze heel snel gemaakt zijn. Het
gaat evenwel om omvangrijkere
bedragen. Maar ik zou het in dat
verband toch hierbij willen laten. Ik
heb heel wel begrepen wat de
achterliggende gedachte is. Ik heb u
aangegeven dat je dan in de situatie
komt, dat je middelen op de een of
andere manier moet vrijmaken of
reserveren om leningen van studerenden te garanderen, waarbij dit dat is dan de afweging — strikt
genomen, lettende op het ouderlijk
inkomen, niet nodig is. Maar dan krijg
je de discussie van de ouderonafhankelijkheid met alles erop en eraan. Ik
begrijp zeer wel de benadering van
de heer Korthals. Als het echt een
centenkraam was, zou je kunnen
zeggen dat wij op die wijze van een
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Minister D e e t m a n : Dat is de 50 min.
De heer W a l l a g e (PvdA): Nee. De
50 min. is hetgeen op dat moment
kwantificeerbaar was. Er is lang over
gepraat en er is nadrukkelijk gezegd
dat ook later binnenkomende
renteopbrengsten zouden worden
aangewend voor het stelsel. Mijn
vraag is, of wij dit nu moeten
vergeten.
Minister D e e t m a n : Ja.
De heer W a l l a g e (PvdA): Dat is in
elk geval een helder antwoord.

De vergadering wordt van 18.43 uur
tot 20.1 5 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- h e t v e r s l a g van e e n op 2 7
april e n 2 j u n i 1 9 8 8 g e h o u d e n
m o n d e l i n g o v e r l e g over a f v a l s t o f f e n in d e s c h e e p v a a r t ( 2 0 4 7 2
e n 2 0 4 8 4 . nr. 3 )
De V o o r z i t t e r : De aandeordestelling
van dit onderwerp geschiedt in
afwijking van de agenda. Dat is in
goed overleg gebeurd, aangezien de
behandeling ervan betrekkelijk kort
zal duren.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Eisma (D66): Voorzitter! Er
is na het mondeling overleg van 27
april en 2 juni over het afvalstoffenbeleid met betrekking tot de
scheepvaart enige ongerustheid b,\
de fractie van D66 blijven bestaan
over de realisering van de afgifte van
afvalstoffen en met name de
chemische afvalstoffen bij de
havenontvangstinstallaties. Wij
realiseren ons dat wetgeving en
handhaving met betrekking tot dit
onderdeel en dan met name voor de
binnenvaart nog lang op zich zullen
laten w a c h t e n . De aannameplicht
voor de havenontvangstinstallaties
moet nog in de vergunningen van de
bedrijven die afval opnemen worden
geregeld. De afgifteplicht voor de
scheepvaart zal moeten worden
geregeld in de wetgeving tot
integratie van de Afvalstoffenwet, in
de W e t chemische afvalstoffen. Op
basis van de huidige regelgeving kan
geen afgifteplicht worden gerealiseerd. Het zal nog wel even duren
voordat deze integratie in wetgeving
geëffectueerd zal zijn.
Vervolgens zal er voor een betere
handhaving nog moeten worden
gewerkt aan het meldingsbesluit voor
afvalstoffen van de scheepvaart,
waardoor een totaalregistratie
mogelijk wordt van alle afvalstoffen
die vanuit de scheepvaart worden
afgegeven. Ook is een olie- en
chemicaliënjournaal voor de
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binnenscheepvaart noodzakelijk via
de Akte van Mannheim.
In de regio van Rotterdam, waar
9 0 % van het chemisch afval wordt
ingeleverd, zal ten behoeve van de
handhaving het Scheepvaartsafval
coördinatiecentrum worden opgericht. Het zijn allemaal zaken die nog
gerealiseerd moeten worden.
Derhalve zou ik de volgende motie
willen indienen.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de afgifte van
afvalstoffen uit de scheepvaart aan
havenontvangstinstallaties onvoldoende is, hetgeen kan leiden tot
ongewenste milieuhygiënische
gevolgen;
constaterende, dat de huidige
tarieven van havenontvangstinstallaties kennelijk een te hoge drempel
vormen voor een dergelijke afgifte;
voorts constaterende, dat de huidige
wetgeving onvoldoende is voor een
effectieve handhaving;
verzoekt de regering, voor de periode
totdat de wetgeving sluitend is,
initiatieven te nemen:
a. voor een effectieve stimulans voor
afgifte;
b. in overleg met het bedrijfsleven,
waaronder met name de binnenscheepvaart, te komen tot een
tarievenbeleid dat leidt tot de
vergroting van de afgifte van
afvalstoffen;

heer Eisma heeft gewezen op het
onvolledige systeem van wetgeving.
Ik ga in op de tarieven. De tarieven
zijn nu dusdanig, dat zij een enorm
hoge drempel vormen, vooral voor de
binnenscheepvaart, o m het materiaal
af te leveren. Ik geef enkele voorbeelden: voor chemicaliënresten
moet het inzamelen gerekend
worden op ƒ 80 tot ƒ 2 5 0 per t o n .
Voor de verwerking komt daar nog
f 50 tot f 600 per ton bij. Als men het
spul legaal kwijt w i l , betekent dat, dat
er op zijn minst 3 0 % aan de totale
kosten moeten worden toegevoegd
voor de verwerking van de restanten
van het vervoer. Wij hebben helaas
nog niet de sluitende wetgeving die
ertoe kan leiden dat geen extra
prikkels gegeven hoeven te worden.
Wij beogen met deze motie de
drempels te verlagen. De hoge
tarieven leiden ertoe dat — op zijn
zachtst gezegd — heel makkelijk
geknoeid kan worden. Wij hopen dat,
als de wetgeving sluitend is,
overgegaan kan worden tot een
aanpassing van de tarieven.
Wij willen daarom het overleg van
de minister met het bedrijfsleven,
met name met de schippers,
gerealiseerd zien. In de tussenliggende periode moet gezorgd worden
voor een goede verwerking. Wij
roepen allemaal: de vervuiler betaalt.
In dit geval betaalt de vervuiler niet.
De vervuiler kan haast niet betalen,
hij is er nog niet aan gewend. De
tarieven zijn voor het vrachtvervoer
nog niet dusdanig geregeld dat
milieukosten daarin begrepen zitten.
W a t doet de vervuiler dan? Hij gooit
de rotzooi overboord en de overheid
betaalt. Er moet een gewenningsperiode worden ingevoerd, totdat een
goede controle geregeld kan worden.
Dan zal de vervuiler wel moeten
betalen. De overheid heeft dan een
wettelijke basis om de vervuiler ertoe
te dwingen om te betalen. Dat is de
achtergrond van de motie die wij
hebben ingediend.

Waarschijnlijk kost het gedurende
een korte periode geld. Het zal echter
ook geld opleveren. Als namelijk
bagger moet worden opgeruimd die
is vervuild door illegaal handelen —
ik heb op dit punt enige ervaring —
dan zal men veel geld kwijt zijn.
Daarom moet een korte gewenningsperiode worden ingevoerd. Ik wijs in
dit verband op de huurgewenningsbijdrage. Hier zou sprake kunnen zijn
van een "afvalplichtbijdragegewenn i n g " ! Die kan gerealiseerd worden.
De minister is ongetwijfeld inventief
genoeg om — na overleg met zijn
collega van Verkeer en Waterstaat —
binnen zijn begroting te komen tot
een reële invulling van deze motie.
Wij zijn benieuwd wat de minister in
september aan ons heeft te melden.
Minister IMijpels: Ik stel het op prijs
als de vertegenwoordigers van de
regeringsfracties — ik heb het
genoegen o m ook die nog te mogen
horen spreken — aan mij uitleggen
hoe dit past binnen de discipline die
wij met elkaar hebben afgesproken
over het al dan niet verhogen van de
overheidsuitgaven.
De V o o r z i t t e r : Daarom is nu het
woord aan de heer Te Veldhuis!

D

Mevrouw V a n R i j n - V e l l e k o o p
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter!
Vanwege de korte tijd hebben wij de
toelichting van de motie verdeeld. De

Mevrouw V a n R i j n - V e l l e k o o p
(PvdA): Wij hebben in deze motie
geen bedrag genoemd. Wij vinden
dat de minister met het bedrijfsleven
aan tafel moet gaan zitten om te
bezien wat nodig zal zijn. Dat kunnen
wij op dit moment niet overzien.

De heer T e V e l d h u i s (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen
proberen, de minister een beetje in
zijn fantasie te prikkelen. In het
eerste dictum van de motie staat dat
wij pleiten voor een effectieve
stimulans voor de afgifte. Behalve
aan de noodzakelijke wetgeving die
hij zelf moet voorbereiden, kan de
minister denken aan een betere
controle op zee en op de binnenwateren. Hij kan ook denken aan betere
internationale afspraken om te
voorkomen dat afvalstoffen illegaal
gedumpt worden, waardoor impliciet
het aanbod aan de havenontvangstinstallaties zal groeien. Daardoor
kan bovendien het tarievenbeleid
soepeler worden bekeken. Zo zijn er
wellicht meer varianten denkbaar.
Wij hebben vertrouwen in de
regering dat zij op dit punt de nodige
fantasie laat werken in overleg met
het bedrijfsleven. Daar zullen
ongetwijfeld ook veel gedachten op
dit punt bestaan.
Voorzitter! Na de vorige sprekers
wil ik nog een korte algemene
toelichting geven. Wij weten dat er
een groot verschil is tussen de
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verzoekt de regering, de Kamer
daarover voor 1 september 1988 te
rapporteren,
en gaat over t o t de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door de leden Eisma,
Van Rijn-Vellekoop, Esselink en Te
Veldhuis. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 4 (20472 en 20484).

D

Minister IMijpels: Voorzitter!
Mevrouw Van Rijn heeft de financiële
toelichting op deze motie voor haar
rekening genomen. Kost de uitvoering van deze motie geld?
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De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
Wat mij betreft, resteren nog twee
punten uit het overleg waarvan het
verslag nu aan de orde is. Het eerste
punt is de aandacht die ik heb
gevraagd voor de verantwoordelijkheid die de eigenaar van een lading
chemische of andere voor het milieu
gevaarlijke stoffen zou behoren te
hebben voor een zorgvuldige
verwijdering en de afgifte op de
daarvoor bestemde plaats van
ladingrestanten, afval dus. De
eigenaar, aanbieder van een vracht,
is zich vaak veel meer dan de
vervoerder, de schipper, bewust van
de risico's voor het milieu, ook van
de restanten van de lading. Een vorm
van ketenaansprakelijkheid, zo heb ik
in het mondeling overleg gezegd, zou
nodig zijn. Voor een verdere argumentatie verwijs ik naar het verslag
van dat overleg. Ik vraag de minister,
na te gaan of een dergelijke regeling,

Minister Nijpels: Voorzitter! Ik dank
de Kamer dat zij mij in de gelegenheid heeft gesteld om een derde keer
van gedachten te wisselen over deze
boeiende problematiek en dat zij een
en ander vergezeld heeft doen gaan
van de motie. Ik denk dat ik buitengewoon kort kan zijn. Ik heb begrepen dat de motie kamerbreed is
ingediend. Ik denk dat het weinig
zinvol is, ook gezien de beschikbare
spreektijd, om hier uitgebreid over
van gedachten te wisselen.
Ik plaats wel een paar voorlopige
kanttekeningen bij de motie. Er wordt
aan mij gevraagd om voor 1 september 1988 te rapporteren. De heer Te
Veldhuis heeft gevraagd om met de
organisaties van binnenschippers
rond de tafel te zitten. Ik denk dat ik

er verstandig aan doe dit toe te
voegen aan het takenpakket van mijn
collega van Verkeer en Waterstaat,
die de afgelopen weken het genoegen heeft gesmaakt om frequent
overleg te hebben met de binnenschippers. Ik weet niet of het
inderdaad zinvol is en of het mogelijk
is om voor 1 september aan de
Kamer te rapporteren. Ik ben
uiteraard wel bereid, als de Kamer
dat kamerbreed vraagt, om hetgeen
in de motie is verwoord in overweging te nemen en in ieder geval ter
discussie te stellen met de betrokken
organisaties en met het bedrijfsleven.
De heer Te Veldhuis heeft gezegd
— dat vond ik eigenlijk een aardige
invalshoek — dat wij milieuproblemen beter in de vingers moeten
krijgen. Met dat algemene uitgangspunt heeft het kabinet uiteraard geen
enkele moeite. Als deze motie in die
zin een bijdrage mag zijn aan deze
stelling van de heer Te Veldhuis, dan
zal ik graag bereid zijn de motie uit te
voeren.
Ik heb tegelijkertijd kunnen
vaststellen dat beide sprekers
namens de regeringscoalitie in ieder
geval duidelijk hebben beklemtoond
dat de motie niet primair vraagt om
geld. Zij hebben daar in verschillende
bewoordingen een interpretatie aan
gegeven. Ik vind dit een belangrijk
uitgangspunt, omdat ik zo op de
achterkant van een sigarendoos, als
ik zou hebben gerookt, al had kunnen
uitrekenen dat de uitvoering van deze
motie toch een aanzienlijke hoeveelheid overheidsgeld zou hebben
gevraagd. Ik ga er voorshands van
uit, dat wij zonder overheidsgeld
moeten proberen een effectieve
stimulans voor de afgifte te creëren.
De heer Te Veldhuis heeft het
kabinet daarbij veel fantasie toegewenst. Wij zullen van zijn advies
dankbaar gebruik maken. Tegen
overleg is natuurlijk geen bezwaar.
De discussie die wij in het mondeling
overleg hebben gehad en de brieven
van het bedrijfsleven naar de Kamer
wekken op zijn minst de schijn, dat
men een overheidsbijdrage op grote
prijs zou stellen. Ik maak daarbij dus
de genoemde kanttekening.
De heer Esselink heeft gevraagd
hoe ik denk over de ketenaansprakelijkheid en of ik de Kamer daarover in
het najaar wil informeren. Ik vraag de
heer Esselink dit onderwerp te
betrekken bij de full-dress-discussie
die wij zullen krijgen over het
PIA-wetsvoorstel. In het kader van
het advies van de CRMH van mei
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vrijkomende hoeveelheden afvalstoffen uit de scheepvaart en de
hoeveelheden die feitelijk aan de
HOI's worden aangeboden. De
minister heeft het niet ontkend, maar
heeft ons ook niet duidelijk kunnen
maken waar die verschillen blijven.
Worden die verschillen, dus de
niet-geregistreerde hoeveelheden, in
het buitenland aangeboden. Gaan zij
overboord, gaan zij naar scharrelaars? Waar gaan zij naar toe? Tijdens
het mondeling overleg hebben beide
ministers ons hierop geen zicht
kunnen verschaffen.
Deze motie kan ertoe bijdragen dat
wordt geprobeerd om het milieuprobleem beter in de vingers te krijgen.
Hoe dan ook, de exploitatie van de
HOI's leidt op dit moment tot grote
zorgen, heel eenvoudig vanwege het
feit dat het aanbod van afvalstoffen
die daar gereinigd kunnen worden
kleiner is dan wat er vrijkomt. Op een
of andere manier moet dat gestimuleerd worden. Daartoe kan deze
motie bijdragen. Zij kan wellicht ook
bijdragen tot een betere afronding
van de cirkel van de totale afvalinfrastructuur, waarbij voldoende
mogelijkheden voor afgifte zijn maar
ook voldoende prikkels voor het
ontvangen daarvan, ook in financiële
zin. dan kunnen de havenontvangstinstallaties goed worden geëxploiteerd. Hiermee zijn niet alleen de
schippers en de ontvangers gediend.
Bovenal is er het milieu mee gediend
en daar gaat het de indieners om!

•

bij voorbeeld aansluitend op de
regeling die in de Bondsrepubliek
geldt en toegespitst op de binnenscheepvaart, mogelijk en wenselijk is
en ons dat in het najaar, wellicht bij
de begrotingsbehandeling, te laten
weten.
Het tweede punt betreft de zorg
voor de afgifte van chemisch en
oliehoudend afval vanuit de binnenscheepvaart aan de daarvoor
ingerichte ontvanginstallaties zolang
er geen sluitende regelgeving is.
Handhaving van de regels die er al
wel zijn is door het ontbreken van
een sluitend geheel erg moeilijk, zo is
in het overleg vastgesteld. De
moordende concurrentie in de
binnenscheepvaart maakt het gevaar
van illegale lozingen groter naarmate
de drempel voor de ontvanginstallaties hoger is. Wel willen wij het
principe "de vervuiler betaalt" zo
goed mogelijk overeind houden. In
dit dilemma voor de korte termijn —
voor de langere termijn wordt
immers een sluitende regelgeving
voorzien, zowel nationaal als
internationaal — zal onzes inziens
aan het voorkomen van verdere
illegale verontreiniging van het
oppervlaktewater voorrang moeten
worden gegeven boven het onder
alle andere omstandigheden
vasthouden aan dat principe. Daarom
heb ik mij aangesloten bij de door
collega Eisma ingediende motie. Die
motie hoeft in mijn wijze van zien niet
per definitie overheidsgeld te vragen.
Dat kan wel het geval zijn, maar dat
zien wij wel in september, wanneer
de minister zich bezonnen heeft op
hetgeen wij van hem vragen.
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jongstleden heeft een uitvoerige
discussie plaatsgevonden over de
vraag of in Nederland op het terrein
van de afvalstoffenwetgeving wel of
niet gekomen moet worden tot een
ketenaansprakelijkheid. Daar zijn
argumenten voor en tegen. Het
kabinet heeft in het wetsvoorstel een
voorlopige keus gedaan. Het lijkt mij
niet zo goed om voor een bepaalde
sector in de afvalstoffenwereld een
geïsoleerde discussie te voeren over
de ketenaansprakelijkheid. Ik denk
dat het veel beter aan de orde kan
worden gesteld bij de totale discussie
over het afvalstoffenbeleid.
De heer Esselink (CDA): Ik heb
gevraagd dit toe te spitsen op de
binnenscheepvaart. In de Bondsrepubliek bestaat zo'n regeling. Het lijkt
mij nuttig om te bezien of het
verstandig is dat wij daar aansluiting
bij zoeken. In de Akte van Mannheim
kunnen wij wellicht de mi!ieuproblemen regelen, zoals mevrouw Smit in
het mondeling overleg heeft gezegd.

de ketenaansprakelijkheid daarbij te
betrekken. De rest gaat natuurlijk
gewoon door.

De Kamer,
De beraadslaging wordt gesloten.
gehoord de beraadslaging;
De Voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
• de brief van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen
inzake de besluitvorming over
het stelsel van studief inanciering (20568, nr. 3).
De Voorzitter: Ik stel voor, de
spreektijd in tweede termijn te
beperken tot een derde van die in
eerste termijn.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt hervat.

Minister IMijpels: Ik begrijp de heer
Esselink heel goed, maar voor mij is
de afvalstoffenproblematiek in de
binnenscheepvaart een onderdeel
van de totale afvalstoffenproblematiek. Dat is ook de reden waarom wij
heel voorzichtig moeten zijn met het
hanteren van een ander regime voor
de afvalstoffen op het land dan voor
de afvalstoffen op het water. Ik vraag
mij echt af of het verstandig is om
geïsoleerd te praten over ketenaansprakelijkheid in de scheepvaart. Als
je dit onderwerp regelt voor de
scheepvaart is er nauwelijks meer
een argument om het niet ook te
doen voor de rest. Die discussie zou
ik graag volledig willen voeren op
basis van het PIA-wetsvoorstel.
Mevrouw Van Rijn-Vellekoop
(PvdA): Ik neem aan dat de minister
niet bedoelt dat hij alle andere
wetgeving die in deze sector
broodnodig is en waar absoluut geen
harmonisatie voor vereist is, ook uit
wil stellen tot het PIA-wetsvoorstel,
want dan zouden wij heel lang
dweilen met de kraan open.
Minister IMijpels Ik heb ook niet
gesproken van uitstel. De heer
Esselink heeft de suggestie gedaan
een probleem vooraf te behandelen.
Ik heb erop gewezen dat wij in de
toekomst echt ten principale gaan
discussiëren over het totale afvalstoffenbeleid. Het lijkt mij verstandig,
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De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Je moet als burger van dit land
gewoon goed opletten met deze
regering. Als zij zegt dat de aanvullende financiering intact blijft, dan
betekent dat dus gewoon dat je je
beurs kwijtraakt en dat je dat moet
lenen. Het is maar een weet.
Het debat levert veel politiek
belangrijke informatie op. Het kabinet
heeft geprobeerd om een aantal
financiële problemen rond het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen allemaal binnen de
studiefinanciering op te lossen. Een
kamermeerderheid verzet zich daar
nadrukkelijk tegen; niet alleen omdat
dit in feite het stelsel aantast of
demonteert, maar ook omdat binnen
dit stelsel dan vervolgens eenzijdig
de pijn komt te liggen bij studenten
met ouders uit de lagere en middeninkomensgroepen.
Uit dit debat kan maar één
conclusie worden getrokken: voor het
plan van de regering om die aanvullende beurs af te schaffen, is hier in
deze Kamer geen meerderheid. Ik
vind dat dat ook nadrukkelijk moet
blijken. Daarom dien ik mede namens
mijn collega Vermeend de volgende
motie in.

Studiefinanciering

overwegende, dat de aanvullende
beurzen in de WSF 18+ een
waarborg vormen voor de toegankelijkheid tot het onderwijs;
nodigt de regering uit, deze beurzen
te handhaven,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Wallage
en Vermeend. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (20568).
De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
Er is in dit debat nog meer gebleken.
Dat is dat in deze Kamer de regeringspartijen wel instemmen met het
feit dat ƒ 0,5 mld. meergebruik van
het stelsel binnen dat stelsel moet
worden bezuinigd. Ik betreur dat
zeer. Ik meen dat dit, gelet op de
ontstaansgeschiedenis van het
stelsel van studiefinanciering en op
de afspraken die daarover met de
Kamer zijn gemaakt, een teleurstellende conclusie is. Misschien moet ik
erbij zeggen dat minister Deetman
die slag in het kabinet heeft verloren,
omdat ook de regeringspartijen op
dat punt niet wilden dat hij de slag
won. Een deel van alle ellende is dus
ontstaan, doordat het zogeheten
open-eindekarakter — die regeling
moet gebruikt worden door iedereen
die er aanspraak op kan maken; als
dat er meer zijn, dan moeten wij
daarin met elkaar over alle begrotingen heen meer geld stoppen — is
aangetast. Wij moeten niet goochelen met definities. Maar de minister
zegt: het open-eindekarakter is
gehandhaafd en daarna heeft het
kabinet het bekeken en dit leek ons
de beste methode. Om dat via de
studiefinanciering te dekken, is
natuurlijk geen geloofwaardig
verhaal. Het is duidelijk: de minister
heeft in het kabinet aan het kortste
eind getrokken. Dat is ernstig voor de
studerenden in dit stelsel. Het is niet
zo erg als de minister eens wat
verliest, maar het is wel erg als dat
gevolgen heeft voor de mensen die
op dit stelsel aanspraak moeten
maken. Ik maak ook namens de
PvdA-fractie opnieuw bezwaar tegen
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Wallage
de redenering die daarachter zit,
namelijk dat het in dit land kennelijk
zo is dat als meer mensen studiefinanciering nodig hebben, wij dan
minder studiefinanciering gaan
uitkeren. De regeringspartijen zijn
hiermee een pad opgegaan dat
heilloos is voor een stelsel van
studiesteun.
Het interessante is dat wel in dit
debat (in zekere zin kamerbreed) aan
de orde is gekomen dat er een goede
reden was en is om dat kabinetsbesluit te blijven aanvechten: 6 0 . 0 0 0
meergebruikers in dat stelsel en een
fiks bedrag van ƒ 0,5 mld. over bij de
R W W . Ik moet zeggen dat ik de
antwoorden van de minister op dat
punt ongelooflijk vond. Het kabinet
moet toch meer weten van die
verhouding? Mensen blijven langer in
het onderwijsstelsel en volgen
hogere opleidingen; en daarom is er
onder andere een kleiner gebruik van
de RWW. Ik wil de minister het
volgende vragen. Wij kunnen dit niet
onopgelost en als een soort raadseltje in de discussie laten hangen. Is de
minister bereid o m , voordat in deze
Kamer moet worden besloten over
een aantal wetswijzigingen inzake de
studiefinanciering, een onderzoek te
laten instellen over die samenhang
tussen dat meergebruik van het
stelsel van studiefinanciering en de
ruimte die is ontstaan rond de R W W
en wil hij daarover ook aan de Kamer
rapporteren? Ik begrijp nu overigens
wel, waarom minister De Koning riep
dat er een kabinetscrisis zou komen
als wij aan dit plan zouden morrelen.
Dat is namelijk de minister die er
groot belang bij heeft dat deze
Kamer niet serieus kijkt naar de
vraag, of wat overblijft bij de R W W
voor een redelijk deel niet gebruikt
zou moeten worden om de problemen van de studiefinanciering op te
lossen. Ik hoor op dit verzoek graag
de reactie van de minister.
De kamermeerderheid zegt dus
eigenlijk: u mag best een miljard uit
de studiefinanciering halen. De
fractie van de Partij van de Arbeid
heeft haar principiële bezwaren
daartegen kenbaar gemaakt.
De heer Lansink (CDA): Ik vind alles
best, maar dit kan werkelijk niet
worden volgehouden. Laten we hier
nu discussiëren op basis van feiten!
Ik zie de collega's aan de overkant,
zelfs de heer Vermeend, knikken. Ik
wil dus een kleine correctie aanbrengen.
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De heer W a l l a g e (PvdA): Er komt
een moment waarop collega
Vermeend zich in deze Kamer
helemaal niet meer durft te verroeren! Ik begrijp de interruptie van de
heer Lansink als volgt. Hij zegt dat de
CDA-fractie zich op dit moment in
geen enkel opzicht aan dat bedrag
wenst te binden. Is dat de strekking,
of heb ik hem verkeerd begrepen?
De heer Lansink (CDA): Als u goed
luistert, zult u merken dat ik waarschijnlijk nog verder ga dan u.

het was voor elkaar. Uit dit debat
blijkt dat dat dus niet zo is, dat er in
dat plan onaanvaardbare elementen
zitten voor deze Kamer, dat er ook in
financieel opzicht rekensommen zijn
gemaakt waarvoor hier geen
meerderheden zijn te vinden, en het
beeld van de minister-president kan
nu worden rechtgezet. Voor de
begroting van 1989 zal dit kabinet
met heel andere benaderingen
moeten komen. Als het dan inderdaad bereid is, de lasten eerlijk te
verdelen over alle betrokkenen en de
verhouding tussen de gemeenschap
en de studenten voor alle studenten
nog eens nader te bezien, zullen
collega Vermeend en ik blijven doen
wat we de afgelopen jaren hebben
gedaan, namelijk op een volstrekt
open en toegankelijke wijze in die
discussie meedoen. Maar wat we
nooit zullen accepteren is dat het
kabinet doorgaat, iedere keer
opnieuw, met plannen rond de
studiefinanciering uiteindelijk de last
terecht te laten komen bij diegenen
die we in ons onderwijs hard nodig
hebben. Minister Deetman heeft
vandaag gezegd dat we de aanvullende beurs wel kunnen missen — er
werd gedacht dat er minder studenten kwamen, maar er kwamen er nog
wat meer — en zich afgevraagd
waarom we op dat punt niet wat
meer risico's zouden moeten gaan
nemen. Mijnheer de Voorzitter! Ik
draai het o m . Een land dat uit zijn
mensen moet halen wat erin zit, zo'n
land moet in een stelsel van studiefinanciering altijd ruimte en voorrang
geven aan de kinderen van de laagst
betaalden, daar hoort een plan op
gebaseerd te zijn.

De heer W a l l a g e (PvdA): Dat kan
alleen maar goed uitpakken voor de
mensen om wie het hier gaat! Als dit
kabinet zo'n soort bedrag — ik zeg
het maar zo voorzichtig, want wie
ben ik om collega Lansinks dapperheid zich niet tot het eind te zien
voltrekken — uit het stelsel wil halen,
kan dat niet op een sociaal verantwoorde wijze in dit stelsel. Ook dat
lijkt mij een conclusie uit dit debat.
Daarmee ligt de discussie over de
vormgeving van de studiefinanciering
open op het punt van de vraag, hoe
we kennelijk met minder middelen tot
een redelijke en eerlijke verdeling van
lusten en lasten kunnen komen. W a t
ook uit dit debat blijkt, is dat èn de
gevolgen van het afschaffen van de
aanvullende beurs èn de hogere
rente èn de hogere studieschuld
drukken op kinderen uit gezinnen met
lage en middeninkomens, en dat kan
niet. Als het kabinet op dat pad
doorgaat, zal het — als collega
Lansink tenminste zo monter blijft en
zijn rug recht houdt — een kamermeerderheid tegenover zich vinden.
Er is een samenhang tussen het
inschakelen van de banken, die
hogere rente en die hogere leenschuld, en het wezenskenmerk van
dit stelsel. Dat doen binnen dit stelsel
maakt dat je juist degene treft die je
bij voorrang zal moeten helpen. Ik
ben blij dat w e dit debat hebben
aangevraagd, want er kan meer
duidelijkheid komen in de grote mist
die almaar nieuwe plannen en almaar
rijkere gedachten van het kabinet
rond dit thema hebben gecreëerd.
De aanvullende beurs behoort intact
te blijven. Wie op het pad door wil
gaan dat het kabinet is ingeslagen,
zal een kamermeerderheid tegenover
zich treffen.
De minister-president heeft na
afloop van het kabinetsberaad over
de voorjaarsnota het land meegedeeld dat de problemen waren
opgelost. Het kabinet had het gefikst,

De heer L a n k h o r s t (PPR): Ja,
Voorzitter, ik denk dat dit mij wel
gaat lukken. Ik moet zeggen dat je
bijna geen woorden meer kunt vinden
om deze minister duidelijk te maken
waar het om gaat. Dan heb je de
neiging o m jezelf bijna te gaan
overschreeuwen. Ik zal dat niet doen.
Maar ik moet wel zeggen dat de
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(Applaus op de publieke tribune)
De V o o r z i t t e r : De eerste keer heb ik
enig applaus toegelaten, maar dit
moet zich niet herhalen, anders zal ik
daar maatregelen tegen moeten
nemen. Men heeft zich te gedragen
volgens de regels die in dit huis zijn
vastgesteld.
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Lankhorst
minister op geen enkele wijze, maar
dan ook op geen enkele wijze mij
ervan heeft kunnen overtuigen dat
zijn bezuinigingsvoorstellen de
toegankelijkheid van het onderwijs
niet zullen belemmeren. Hij heeft ook
niet kunnen aantonen, dat het voor
scholieren en studenten verantwoord
is, in hun eigen toekomst te investeren, want zij weten ook na deze
discussie absoluut niet waar zij de
komende tijd aan toe zijn.
Ik begrijp de strategie van de
minister ook niet. Hij heeft alle
voorstellen vanuit de Kamer afgewezen. Hij is niet bereid om in het
kabinet meer geld te vragen en hij
doet geen enkele moeite om een
bredere steun voor zijn studiefinancieringsvoorstellen te verkrijgen. De
minister wil maar niet luisteren naar
ideeën o m eerlijker en rechtvaardiger
te handelen en wil geen voorstellen
bedenken waarbij alle studenten een
schuld opbouwen en terugbetalen,
zodat niet de één een torenhoge
schuld opbouwt en de ander niets.
Schuldverevening is de ene weg om
tot een oplossing te komen. De
andere weg is meer geld voor
onderwijs, meer geld voor de
studiefinanciering, hetgeen recht
doet aan de betekenis van een
open-einderegeling.
Overigens, als er nu minder
studenten gekomen waren, 60.000
minder, had de minister dan dat geld
op de onderwijsbegroting mogen
houden? Had mijnheer Ruding dat
goed gevonden? Kan de minister
daarop antwoord geven?
De minister volgt — ik kan het niet
anders zien — gewoon een nederlagenstrategie. Na zijn interview in
Trouw krijgt hij in het kabinet
natuurlijk geen poot meer aan de
grond en in de Kamer is ook geen
steun te bemerken voor zijn voorstellen. Het is de vraag hoe dit alles
uitpakt, met name in het CDA. De
minister-president heeft op dit punt
namelijk ook duidelijke taal gesproken. Hij is, geloof ik, de enige die op
dit ogenblik nog achter de minister
staat. Wij zullen dus af moeten
wachten of hij achter hem blijft staan
of dat hij ook tot andere gedachten
komt. Voorlopig weten de scholieren,
de studenten en hun ouders niet
waar zij aan toe zijn. Alles staat op
losse schroeven: de hoogte van de
basisbeurs, al of niet een OV-kaart,
de aanvullende financiering en met
name het beursgedeelte; er wordt
weer gesproken over de leeftijdsgrens, de omzetting van sommige

De heer Nuis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! " B o u w uit het puin dier
luchtkastelen een nieuw, doch kleiner
h u i s " . Dat zong, toen ik klein was,
mijn vader 's ochtends voor de
scheerspiegel als hij, zoals ik later
begreep, weer eens was opgestaan
in het besef dat het leven niet
helemaal was wat hij ervan verwacht
had, maar dat je er toch maar het
beste van moest maken. Ik moest
denken aan dat lied van mijn vader
tijdens het tweede gedeelte van de
termijn van de minister, want hij wist
warempel de suggestie te wekken,
dat de Kamer de instorting van het
gebouw van de studiefinanciering al
had geaccepteerd en dat wij nu met
z'n allen tussen de stofwolken
gezellig zaten te keuvelen over de
beste manier om een noodwoning in
te richten. Zo behandelde hij niet
alleen de suggesties van de regeringspartijen maar ook die van de
PvdA. Aan het eind kwam hij even bij
het vermeende modelnoodwoninkje
van de heer Wallage langs om
kritisch op te merken dat daar toch
ook wel wat onleefbare kantjes aan
zaten. En daarin had hij nog gelijk
ook.
De suggestie van de minister lijkt
mij echter misplaatst. Zo gemakkelijk
krijgt hij de Kamer niet koest. Wat
mijn fractie betreft, weet ik zeker dat
er geen bevredigend weerwoord is
gekomen op het verwijt dat de
minister zich ten onrechte door het
kabinet heeft laten overhalen om alle
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basisbeurzen in kinderbijslagregelingen, verschillende rentepercentages
en ga zo maar door. Er is een
onaanvaardbare situatie ontstaan na
twee jaar W e t op de studiefinanciering.
Ik heb niet gehoord hoeveel de
minister eigenlijk denkt te besparen
op de gehele uitvoeringsorganisatie
die zich nu met de studiefinanciering
bezighoudt als zijn plannen ongewijzigd zouden doorgaan. Zou hij
daarvan enig idee hebben?
Als wij de volgende week over de
moties, die ongetwijfeld zullen
worden ingediend, stemmen, gaat
het daarna om de vraag of ze
uitgevoerd zullen worden. Ik hoop
dat daarover snel helderheid komt. Ik
ben benieuwd of de minister daarbij
een consequente houding zal
aannemen. Mijn fractie zit te wachten
op het moment waarop de minister
zegt: dit doe ik niet meer, ik treed af.

D

kosten van die 6 0 . 0 0 0 extra studenten, studiefinanciering en onderwijsbekostiging, te betalen uit het
afbreken en weer voor 750 min.
minder opbouwen van het stelsel van
studiefinanciering. Als dit nog iets
met open einde te maken heeft, dan
toch wel op een heel eigenaardige
manier. Ik wil in dit verband nog even
terugkomen op die geitebok van mij,
die vastgelopen was. Dit is zoiets als
zeggen: geitebok, je hebt het volste
recht om je weer los te winden
volgens het principe van het open
einde, maar dan wel op voorwaarde
dat je een t o u w krijgt dat precies
zoveel korter is dat de cirkel helemaal niet groter wordt. Dat is
ongeveer het open-eindeprincipe wat
nog van de minister overblijft.
De heer W a l l a g e (PvdA): Hoe is het
eigenlijk met die bok afgelopen?
De heer Nuis (D66): Dat is een
ander verhaal, dat veel spreektijd
vergt.
Mijnheer de Voorzitter! In ieder
geval is hoofdstuk 1 van de discussie
het verzet tegen de gedachte dat
winst aan studenten volledig wordt
omgezet in verlies voor studenten.
Als dit hoofdstuk niet bevredigend
wordt afgerond, klapt voor mij
meteen het hele boek dicht en
komen wij aan volgende hoofdstukken niet toe. En ik ben niet de enige.
Ook de heer Wallage en andere
woordvoerders, ook die van de
regeringspartijen — ik heb blijkbaar
beter naar de heer Lansink geluisterd
dan de minister — hebben duidelijk
gemaakt dat het zo niet gaat. De
heer Lansink sprak over super-endogeniteit en daar is geen woord Frans
bij. Als ik het goed begrepen heb,
was 500 min. endogeen en was die
2 5 0 min. er bovenop super, terwijl
super in dit verband niet goed is. De
heer Korthals wilde graag weten hoe
het zat met die niet uitgekeerde
uitkeringen ten behoeve van de
nieuwe studenten. Ik kan mij niet
voorstellen, dat hij tevreden is met
het flauwe verweer van de minister
dat hij die cijfers maar niet te weten
kan komen.
Ik begrijp wel dat de minister als
elke politicus het vermogen heeft om
veel duidelijker te horen wat hij wel
wil horen dan wat hij niet wil horen.
Dus denk ik dat een vriendelijke,
doch besliste kameruitspraak in dit
verband verstandig is. Daarom dien
ik de volgende motie in.
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Nuis
beurs heeft bijgedragen aan het
succes van het stelsel.
De minister wees nog op de
schuldlimitering. Ik heb er al op
gewezen dat dit een faciliteit is voor
afgestudeerden en niet voor
aankomende studenten. Het is
natuurlijk niet uitgesloten dat er ook
enige reflectie van uitgaat naar
scholieren en ouders die voor de
keuze staan om al of niet aan een
studie te beginnen, maar veel
aannemelijker is dat op het moment
waarop beslist wordt over de
studiekeuze de financiële gevolgen
voor de eerste jaren een rol spelen.
Ik blijf er dan ook bij dat door het
laten vallen van de aanvullende beurs
het sociale hart van de regeling
wordt aangetast.
Voorzitter! Deze weg moeten wij
niet inslaan en behoeven wij ook niet
in te slaan. De Kamer heeft zich niet
gemakkelijk afgemaakt van de
financiële problemen. Van diverse
zijden zijn alternatieven aangedragen.
Geïsoleerd bezien, zal tegen elk
daarvan wel het nodige in te brengen
zijn. Dat geldt ook voor het door mij
genoemde alternatief van beperking
van de studiefinanciering tot het
hoger onderwijs of, in de variant van
de heer Lansink, het hoger onderwijs
en het MBO. Voor het overige
voortgezet onderwijs kan gedacht
worden aan kinderbijslag die
natuurlijk niet hetzelfde behoeft te
kosten als studiefinanciering.
Het is niet nodig, nu alle alternatieven tot in de details te bespreken,
maar wel is het nodig dat de minister
weet dat het geen zin heeft om
verder te werken aan afschaffing van
de aanvullende beurs. Vaststaat
mijns inziens ook dat het geheel van
alternatieven voldoende mogelijkheden biedt om het gat dat is ontstaan
binnen de studiefinanciering te
dichten. Ik heb begrepen dat op dit
punt een voortreffelijke motie zal
worden ingediend. Van die taak hoef
ik mij dan ook niet te kwijten.

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn beantwoording en wil daarop
mede namens de heer Van der Vlies,
die wegens verplichtingen elders aan
het Binnenhof niet aanwezig kan zijn,
reageren.

Het debat van vandaag is veelzins
een voorlopige discussie. Definitieve
beslissingen zullen in het kader van
wetgeving moeten worden genomen.
Ook al leven er twijfels op onderdelen, dat behoeft niet te verhinderen
dat het kabinet voortgaat met
onderhandelen met bij voorbeeld
spoorwegen en de banken, maar
waar vaststaat dat onderdelen niet
op steun van de Kamer zullen kunnen
rekenen, hoe de uitwerking ook zal
zijn, moet de Kamer geen onduidelijkheid laten voortbestaan.
Wat betreft de jaarkaart voor het
openbaar vervoer noteer ik dat er
problemen zijn, dat een zekere
differentiatie, bij voorbeeld ten
behoeve van unieke scholen naar
soort en verrichting, mogelijk is,
maar dat er financieel en beleidsmatig belangrijke voordelen aan deze
gedachte verbonden zijn. Op dit punt
dus gaarne dooronderhandelen.
Kernpunt in de discussie vormt de
vraag naar de toegankelijkheid na de
gewijzigde studiefinancieringsregeling voor ieder. Dat is geen criterium
naast andere, maar het meest
wezenlijke element van de regeling.
Een studiefinancieringsstelsel
ontleent zijn rechtvaardiging immers
aan de mate waarin het drempels
slecht voor mensen die wel de
capaciteiten hebben om te studeren,
maar in de gegeven omstandigheden
niet de mogelijkheden dan wel de
moed hebben om te studeren. Nu
verwijst de minister voor de verdediging van zijn voorstellen naar de
ervaringen met de wet. Met recht kan
hij degenen die indertijd tegen het
wetsvoorstel waren vanwege vrees
voor drempelwerking op de feiten
wijzen. Er is veel kritiek geweest op
het wetsvoorstel en de invoering
ervan, maar niet op het feit dat de
wet niet aan het doel beantwoordde.
Dat meer studenten van de regeling
gebruik maken dan was verwacht,
pleit dan ook niet tegen de wet, maar
ervoor. In ieder geval vormt dit een
argument om uitermate voorzichtig
te zijn met wijzigingen welke als een
drempel zouden kunnen werken.
De basisbeurs is qua bedrag
vergelijkbaar met de vroegere
kinderbijslag. Als zodanig gaat
daarvan geen extra stimulans uit. Dat
geldt ook voor de aanvullende lening,
die in hoofdzaak in de plaats kwam
van het renteloze voorschot. De
ouderbijdrage vormt uiteraard ook
geen extra stimulans. Het is dan ook
zeer aannemelijk dat juist de
mogelijkheid van een aanvullende

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wanneer het politieke en
financiële speelveld beperkt is —
naar ik hoop overigens niet blijvend
— en de kritiek vanuit de Kamer op
de beleidsvoornemens tamelijk
massief, dan is rust en zelfbeheersing geboden voor de minister, maar
wellicht ook voor de Kamer, om te
discussiëren en in ieder geval ook om
de Kamer inhoudelijk van repliek te
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de regering alle
extra uitgaven als gevolg van de
aanwas van studenten, zowel voor
studiefinanciering als voor het
onderwijs zelf, wil dekken door een
ingrijpende wijziging van het stelsel
van studiefinanciering;
nodigt de regering uit, de dekking
van deze uitgaven opnieuw te
betrekken in de afwegingen rond de
rijksbegroting als geheel,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Nuis. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 8 (20568).
De heer Nuis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! De enige echte garantie
om ervoor te zorgen dat studenten
later niet in afbetalingsproblemen
komen, lijkt mij nog steeds de
begrenzing van de maximaal
noodzakelijk schuld, voorshands zou
ik zeggen op het huidige niveau. Dit
ligt besloten in de motie die collega
Wallage heeft ingediend en die ik
dan ook met instemming begroef;
net als naar ik hoop en verwacht de
meerderheid van de Kamer.
De minister lijkt in zijn optimisme
te veronderstellen dat de gedachte
van privatisering in de Kamer niet op
bezwaren stuit en dat hij dus alle
ruimte heeft in zijn onderhandelingen
met banken en de spoorwegen. Mij
dunkt dat dit niet zo is. Wij hebben
geconstateerd dat er mist is. Ik heb
de minister trouwens ook nog een
boodschappenlijstje meegegeven in
die mist. Dat is verdwenen, maar
daar hoor ik nog wel eens wat van. In
ieder geval geldt voor mijn fractie
dat, wat uit die mist opdoemt, ons in
geen enkel opzicht overtuigt.

D

D
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Lansink
dienen. Tegen die achtergrond
spreek ik mijn waardering uit voor de
wijze waarop de bewindsman op mijn
beschouwing en de alternatieven is
ingegaan en ik doel dan vooral op de
reeks tussenalternatieven. Ik houd
mijn kritiek op een aantal hoofdpunten overeind. Straks zal ik daar wat
meer over zeggen. Het is overigens
geen eenvoudige zaak als ik één van
de woordvoerders hoor zeggen: de
wet is ter ziele, nu de minister nog.
Dat doet mij denken aan de opschriften op de viaducten over de weg die ik
ik vaak rijd. Gelukkig rijd ik er vaak 's
's avonds, want dan kan ik ze niet lezen,
maar soms rijd ik er overdag en lees
ik wat erop staat. Dat kan echt niet.
Ik vind dat wij elkaar hier met respect
moeten bejegenen. Dat geldt ook
voor de oppositie die wat gemakkelijker kan spreken en die kennelijk soms
ook niet hoeft te luisteren. Daarmee
is dit punt afgedaan, want ik vind dat
wij hier een zakelijke discussie
moeten voeren. Een enkel aardig
element mag erin, of het nu een geit
is of een kameel met of zonder
bruidsschat, maar laat ons niet
literatureluurs worden.
Mijnheer de Voorzitter! Dan ter
zake.

De heer Lansink (CDA): Zeker, maar
ik moest dit toch even zeggen.
Mijnheer de Voorzitter! Toen ik
sprak over het antwoord op de
alternatieven doelde ik vooral op de
voorstellen die ik in eerste termijn
indiende en waarover de minister het
een en ander heeft gezegd. Die
alternatieven zijn eventueel nodig
wanneer naast de invoering van de
"gratis" jaarkaart voor het openbaar
vervoer en de basisbeurs voor
studenten in het voortgezet onderwijs en een deel van het middelbaar
beroepsonderwijs, geen enkele
privatisering zou plaatsvinden. Het is
natuurlijk niet uitgesloten dat dit
proces zich voltrekt. Dan is er het
befaamde gat van 200 min., althans
terugdenkend aan de paasbrief. Mijn
eerste alternatief, de loutere
privatisering van het huidige
leningdeel, is immers vrijwel
toereikend om het gat te dekken.
Maar dit alternatief — en daarmee
kom ik op een punt waarop ik met de
ministervan mening verschil — past
niet in de super-endogeniteit.
Achteraf bleek dit een redelijk begrip
te zijn; geen frans maar ook geen
nederlands. Laat ons het echter wel

proberen te vergeten, want anders
wordt het een beleidsmatig begrip.
Voor dit debat kon het er wel mee
door. Het was kennelijk een lokkend
perspectief voor een kabinet dat voor
enorme problemen is gesteld en ook
voor de minister, wiens problemen
nog groter zijn dan die van de andere
bewindslieden. Daarom kan mijn
fractie zich indenken dat het een
tijdlang zo heeft gewerkt, ook de
eerste dagen nadat dit punt werd
gepubliceerd. Ik blijf echter van
oordeel dat het geen goede oplossing kan zijn en ik meen in eerste
termijn al voldoende duidelijk te
hebben gemaakt — collega Nuis
verwees er al naar - dat ik het had
over 500 min. en dat al datgene wat
erboven zit "super" is, maar dan niet
op de manier waarop minister
Winsemius dat woord gebruikte.
Mijnheer de Voorzitter! Alvorens
enkele politieke conclusies te
trekken, noem ik nog enkele andere
zaken. Allereerst kom ik te spreken
over de definities van de begrippen,
niet alleen collectieve lasten, maar
ook aanvullende financiering. In
tweede termijn — het bleek al uit de
bijdrage van collega Schutte —
moeten wij spreken over aanvullende
beurs. Dat komt ook in verschillende
stukken voor. Al degenen die er in
eerste termijn over hebben gesproken — dit aan het adres van de
minister — doelden op aanvullende
financiering als een set van samenhangende zaken. Daarin paste tot nu
toe — en blijft passen volgens mij —
de aanvullende beurs.
Dan de ramingen. Ik wil er niet te
veel over zeggen. Wat dat betreft,
verwijs ik naar het stenografisch
verslag van het mondeling overleg
dat wij hebben gevoerd. Van de kant
van Kamer en minister leverde dat al
een aardige discussie op, die niet is
afgerond.
De toegankelijkheid. Ik ga niet te
ver meer op de conclusies van de
twee onderzoeken in. Wil de minister
toezeggen dat wij op de kortst
mogelijke termijn het hele rapport
krijgen, opdat wij het bij het verdere
werk kunnen betrekken?
De minister ging niet in op mijn
beschouwingen over immateriële
aspecten als leenangst. Die meisjes
zijn natuurlijk immaterieel. Ik wil geen
nieuwe misverstanden wekken over
negatieve bruidschatten, hoewel ik
staande blijf houden dat daar geen
grappen over gemaakt moeten
worden. Een gezin blijft toch van
belang, want als dat verdwijnt, is er

na een tijdje helemaal geen samenleving meer.
Mijnheer de Voorzitter! Enkele
korte opmerkingen over de alternatieven. Ik kan de beschouwingen van
de minister heel wel volgen als het
gaat om de alternatieven, behalve de
geprivatiseerde lening. Wat betreft
de beperking van de reikwijdte tot
MBO, HBO en WO en de continuering van de kinderbijslag sluit ik mij
aan bij de beschouwing van collega
Schutte. Natuurlijk ligt hier een
probleem. Over de kinderbijslag
hebben wij bij interruptie al gedebatteerd. Het is de vraag of het voldoende oplevert, maar het is wel een punt
voor verdere discussie. De verlaging
van de basisbeurs en de verruiming
van de aanvullende financiering in
het systeem van de huidige wet is
geen gemakkelijk te verdedigen zaak.
Ook daarbij is er een relatie met de
kinderbijslag. Maar ik vind dat je,
creatief daarover denkend, die
mogelijkheid in aanmerking moet
nemen, als er aanpassingen nodig
zijn.
Ik erken volledig dat aanpassing
van het schijventarief in verband met
de aanvullende financiering geen
opbrengst heeft, dat zo'n voorstel
waarschijnlijk veeleer een negatief
saldo zou opleveren. Ik had deze
suggestie moeten doen in samenhang met het voorgaande.
Dan de kwestie van het afstandsen reistijdencriterium. Ik heb al in
eerste termijn gezegd dat daar
bezwaren tegen zijn aan te voeren. In
de discussie in onze fractie is dat ook
gebeurd, maar in een afweging tegen
andere, veel beroerdere voorstellen
zou je die mogelijkheid toch moeten
durven bezien.
En ten slotte geldt natuurlijk
hetzelfde voor de leeftijdsgrens van
27 jaar, al waren wij er voor, toen wij
in een eerste ronde over de notitie
spraken. Er waren allerlei argumenten voor, maar toen wisten wij
natuurlijk nog niet, hoe de financiële
spankracht zich zou ontwikkelen.
Voorzitter! De minister is slechts in
hoofdlijnen ingegaan op de kwestie
van de belastingverlichting. Ik heb
daar overigens wel begrip voor. Ik leg
er nog eens de nadruk op dat
belastingverlichting in beginsel ook
niet nodig is, maar ik vind dat je met
dezelfde stelligheid mag zeggen dat
je die mogelijkheid ook niet mag
uitsluiten als er werkelijk niets anders
meer mogelijk is. En dit wordt door
sommigen wat al te gemakkelijk
terzijde geschoven. Nogmaals, het is
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De heer Wallage (PvdA): Precies!
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in ons dekkingsplan niet nodig. Ik
vind ook niet dat je nu moet zeggen
dat studenten ook belangrijke
mensen zijn, te vergelijken met
bejaarden of politieagenten. Laten
wij die discussie nu maar niet voeren;
ik laat die kwestie aan het kabinet
over. Ik vind wel dat dit helemaal aan
het eind van de rit best eens
overwogen zou kunnen worden.
Dit geldt des te meer daar het
antwoord over de RWW-zaken niet
geheel bevredigend was, om het
voorzichtig te zeggen. Als er een
vierde categorie is, dan past die
wellicht in het systeem van de
grijze-marktwerking. En aangezien
het kabinet voor de marktwerking is
en het wit, grijs en zwart kan
onderscheiden, is het van belang om
een indruk van de omvang van een
en ander te krijgen.
De heer Wallage (PvdA): Dit sluit
aan op de discussie van zoeven over
het deel van de meerkosten van 500
min. dat al dan niet op het stelsel zou
mogen worden verhaald. Als ik het
goed begrijp, dan zegt collega
Lansink dat je het wel moet proberen, maar dat wat zijn fractie betreft
de nooduitgang open is, als het niet
mocht lukken. Je mag die nooduitgang niet afsluiten door aan te geven
dat de oplossing in ieder geval
binnen het stelsel moet worden
gevonden.
Heb ik uw standpunt zo correct
samengevat, mijnheer Lansink?
De heer Lansink (CDA): Ja. U had
het natuurlijk gisteren al kunnen
doen, maar het is inderdaad juist.
Voorzitter! Ik kom tot een afronding. Op het punt van de super-endogeniteit en op het punt van de
aanvullende beurs lijkt het mij toch
van belang dat de Kamer tot een
samenhangende, maar heldere
uitspraak komt.
Motie
De Kamer,

studiefinanciering derhalve dienen te
worden getoetst aan het criterium
van de toegankelijkheid;
van oordeel, dat overheveling van
gelden, voortvloeiend uit de Wet op
de studiefinanciering, naar andere
onderdelen van de begroting voor
Onderwijs en Wetenschappen
vermeden dient te worden;
voorts van oordeel, dat naast de
basisbeurs enigerlei vorm van de
aanvullende beurs van overheidswege voor daartoe in aanmerking
komende studerenden gehandhaafd
dient te blijven;
verzoekt de regering, bij de voorbereiding van eventuele voorstellen tot
wijziging van de Wet op de studiefinanciering dienovereenkomstig te
handelen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Lansink.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 9 (20568).
De heer Wallage (PvdA): Ik begrijp
uit de tekst van de motie dat naast
de basisbeurs enigerlei vorm van
aanvullende financiering door de
overheid gehandhaafd dient te
worden. Er is nu binnen het totale
stelsel zo'n 250 min. voor dit doel
gereserveerd. Moet ik hieruit nu
opmaken dat het ook een heel ander
bedrag mag zijn?
De heer Lansink (CDA): Neen, dat
streefbedrag van 250 min. is j i t de
hele discussie tot nu toe naar voren
gekomen, maar wellicht moet de
vorm worden aangepast, gelet op
enkele andere discussiepunten.
De heer Wallage (PvdA): Maar dan
praten we over de manier waarop je
dat geld besteedt, en niet over het
volume. U gaat er bij "enigerlei
vorm" van uit, dat er 250 min. voor
beschikbaar is en dat dat zo moet
blijven. Over de manier waarop je het
geld uitgeeft, kun je discussiëren.

slaat het "eventuele" op in de
eventuele voorstellen om de Wet op
de studiefinanciering te wijzigen?
Gaat u er ook nog van uit dat wij
gewoon de wet houden?
De heer Lansink (CDA): Dat hebt u
heel goed gezien!
De heer Lankhorst (PPR): Dat is
mooi!
De heer Lansink (CDA): Ja. Ik zal er
toch nog iets over zeggen. Degenen
die hier indertijd met overtuiging aan
deze wet hebben gewerkt en
gesleuteld — dat waren het CDA, de
VVD en de minister — hebben
enorme schriftelijke en mondelinge
discussies gevoerd. Ik spreek nu
even niet over de tussenfase, over
Groningen, enz., want dat hebben wij
achter de rug. Ik ben niet vergeten
dat heel veel mensen hebben
gevraagd: maar biedt die wet wel
rechtsbescherming, kan het wel goed
gaan? Daarom kan ik ook begrip
opbrengen voor de woordenwisseling
die zojuist tussen de minister en de
heer Wallage heeft plaatsgevonden.
Degenen die aan de wet hebben
gewerkt, hebben in het uiten van
kritiek en in het pleiten voor handhaving op zichzelf meer recht van
spreken dan degenen die er vraagtekens bij hebben geplaatst. Nogmaals,
die fase is voorbij, want wij hebben
het nu over een wet die in werking is
getreden. De fractie van de Partij van
de Arbeid en de verschillende
woordvoerders kennend weet ik dat
ook zij van oordeel zijn dat wij de
elementen zo goed mogelijk overeind
moeten houden. Tegen deze
achtergrond moet men het woord
"eventueel" zien. Ik heb altijd gezegd
dat mijn fractie deze wet in beginsel
een goed instrument vindt. In de
spankracht waarmee het kabinet te
maken heeft — daarin ligt de
verhouding tot regeringspartijen en
oppositie natuurlijk wat anders —
moet ik voorzichtige formuleringen
kiezen.

voorts overwegende, dat eventuele
wijzigingen van de Wet op de

De heer Lankhorst (PPR): Waar

De heer Wallage (PvdA): Ik herinner
mijn collega Lansink in de eerste
plaats aan het feit dat hij niet de
enige is die aan deze wet heeft
gewerkt. Het proces moest in deze
Kamer door ons allen verwerkt
worden.
Mijn tweede opmerking is de
volgende. Als je ziet dat de principiële bezwaren die je tegen een wet
hebt, twee jaar later precies op de
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gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de Wet op de
studiefinanciering via de gemengde
financiering door overheid, ouders en
studerenden de toegankelijkheid tot
het onderwijs waarborgt;

De heer Lansink (CDA): In beginsel
wel, ja. Dat is de strekking van mijn
bijdrage. Een absoluut eindoordeel
kan pas gegeven worden als de zaak
is uitgewerkt.
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Lansink
punten die je hebt genoemd, t o t
extra pijn leiden bij groepen die je
wilde beschermen, is het begrijpelijk
dat je je daartegen verzet. Kan de
heer Lansink zich dat voorstellen?
De heer Lansink (CDA): Dat kan ik
mij voorstellen. Deze vraag is echter
bijna overbodig, gelet op het feit dat
ik mij om een bepaalde reden ook
heb gemengd in de interruptiedebatten die de heer Wallage voerde met
de minister. Het gaat er mij om dat
wij bij dit soort geweldig belangrijke
zaken — in dit geval een stelsel dat
toegankelijkheid moet waarborgen,
dat mensen weerbaar moet maken
en weerbaar moet houden, en dat
mensen moet opleiden — moeten
proberen, tot een zo groot mogelijk
draagvlak te komen, ook als dat
moeilijk is, dus als het pijn doet. Daar
past niet bij dat er meteen wordt
gedacht in termen van winnaars en
verliezers. Ik zeg dit overigens aan
het adres van het kabinet. Als hier
zakelijke argumenten naar voren
worden gebracht — overigens ook
door degenen die indertijd tegen
deze wet hebben gestemd - dan
moeten die meetellen. Er moet niet
worden gedacht aan winst of verlies
of aan politiek prestige. Nee, wij
moeten eraan denken waar wij het
eigenlijk voor doen, namelijk voor de
samenleving. Laat ons daaraan
denken. Ik hoop dat het kabinet
tegen die achtergrond mijn motie zal
willen uitvoeren.

D
De heer K o r t h a l s (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Allereerst dank ik de
minister voor de uitvoerige beantwoording.
Aan het begin van het debat heb ik
al gezegd dat de VVD het principe
aanvaardt dat de student zelf in een
bepaalde mate in zijn toekomst
investeert. Wij hebben er uitvoerig
over gesproken dat de moeilijkheid
is, vast te stellen waar de grens ligt
voor de beperking van de toegankelijkheid. De minister heeft omstandig
uiteengezet dat er wat dit betreft
geen verandering optreedt ten
aanzien van het huidige financieringsstelsel. Het aflossingsregime
blijft precies hetzelfde. Bij interruptie
heb ik opgemerkt dat de aflossing in
ieder geval over een langere duur kan
plaatsvinden, w a t op zichzelf
bepalend of medebepalend kan zijn
voor de toegankelijkheid.
In elk geval stel ik dat er mijns
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inziens in het wetsvoorstel te weinig
rekening mee wordt gehouden dat in
het huidige stelsel onderscheid naar
onderwijssoort wordt gemaakt in de
verhouding tussen rentedragende
lening en aanvullend voorschot. De
gedachte hierachter is dat toekomstige inkomens voor een belangrijk deel
bepaald worden door de aard van de
opleiding. Dit beginsel wordt mijns
inziens thans uit het oog verloren.
Het gevolg is dat in het bijzonder
MBO'ers een relatief grote studieschuld opbouwen. Dit kan een
belemmering zijn o m aan zo'n
opleiding te beginnen. Het is voorts
te verwachten dat de doorstroming
van MBO naar HBO hierdoor zal
worden beperkt. Dit moet worden
voorkomen. Vandaar dat ik de
volgende motie indien.

Motie

samenleving heeft de VVD-fractie
altijd voor een nieuw stelsel gepleit
dat wel op dit uitgangspunt is
gebaseerd. De VVD kiest derhalve
voor financiële zelfstandigheid van
de student, dus voor ouderonafhankelijkheid. In het huidige stelsel
wordt vanwege de randvoorwaarde
van de budgettaire neutraliteit deze
doelstelling niet bereikt.
Ik heb ervoor gepleit het stelsel
zoals het thans in hoofdlijnen bekend
is, toe te passen op alle studenten.
De minister heeft naar voren
gebracht dat dit wellicht in verband
met de hoogte van het sociale risico
niet kan. Hij heeft geen nadere
mededelingen over dat sociale risico
willen doen, kennelijk omdat hij dat
moet gebruiken in de onderhandelingen met de banken. Niettemin wil ik
toch blijven benadrukken o m ,
wanneer er maar enigszins de
mogelijkheid toe bestaat, dit systeem
voor alle studenten toe te passen.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de toenemende
betekenis die aan het MBO moet
worden toegekend ook effect moet
hebben op het waarborgen van een
zo groot mogelijke toegankelijkheid
t o t deze onderwijssoort;
van mening, dat bij in te dienen
voorstellen tot herziening van het
studiefinancieringssysteem een
ongedifferentieerde benadering van
onderscheidene onderwijstypen
onvoldoende recht doet aan de
specifieke positie van deze t y p e n ;
verzoekt de regering, bij in te dienen
voorstellen van wet van die gedifferentieerde benadering uit te gaan,

De heer W a l l a g e (PvdA): Kan de
collega het nog wat toelichten wat hij
met dit laatste bedoelt?
de heer K o r t h a l s (VVD): Als het
sociale risico inderdaad zodanig is
dat het door de overheid gedragen
kan worden — dan moeten wij
denken in de orde van grootte van
enkele tientallen miljoenen, maar niet
in de orde van grootte van enkele
honderden miljoenen — verdient het
verre de voorkeur om voor iedereen
hetzelfde systeem te hebben. Dit
houdt in dat iedereen een ouderonafhankelijke basisbeurs krijgt en dat
betrokkenen dan eventueel bij
particuliere banken het normbudget
minus de basisbeurs kunnen lenen.
Dat lijkt mij een goed systeem en
daar zouden wij uiteindelijk toch heen
moeten.

en gaat over tot de orde van de dag.
De V o o r z i t t e r : Deze motie is
voorgesteld door het lid Korthals.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 10 (20568).

De heer S c h u t t e (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Nog één vraag hierover.
Begrijp ik het nu goed dat de heer
Korthals, als het gaat om het dragen
van verantwoordelijkheden voor het
onderwijs aan kinderen — dit kunnen
natuurlijk oudere kinderen zijn —,
eerder een taak voor de overheid ziet
dan voor de ouders?

De heer Korthals (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Tot de hoofdpunten
van kritiek van de VVD op de indertijd
bestaande regelingen voor studiefinanciering behoorde dat daarin niet
ten principale wordt uitgegaan van
de eigen verantwoordelijkheid en
financiële zelfstandigheid van de
meerderjarige student. Op grond van
onze opvattingen over mens en

De heer K o r t h a l s (VVD): Nu, dat is
één van de punten. In principe is het
natuurlijk een taak voor de overheid
om te zorgen dat het onderwijs
toegankelijk is. Wij hebben al de
bepaling in het Burgerlijk Wetboek
dat de ouders een voorzieningen-
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Korthals
plicht hebben ten opzichte van
kinderen tot hun 21ste jaar. Maar ik
vind het niet gek dat daarboven
inderdaad de student volledig
ouderonafhankelijk wordt. Ik denk dat
wij in de nabije toekomst naar dat
systeem toe zullen moeten gaan. Dit
betekent dat waarschijnlijk de
student in de toekomst meer zal
moeten investeren in zijn eigen
opleiding.

punt dat de banken niet in een zeer
sterke machtspositie ten opzichte
van de overheid zouden moeten
komen, zodat zij na korte tijd de
overeenkomsten zouden kunnen
gaan wijzigen. Als de overheid daarin
dan niet meegaat, zal zij opnieuw een
wijziging van het stelsel van de
studiefinanciering moeten introduceren. Na alles w a t wij hebben
meegemaakt, is dat een weinig
aanlokkelijk perspectief.

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Ik kom nu aan een technische vraag
aan de minister. Er wordt rente
gerekend vanaf het eerste jaar. Deze
wordt aan de hoofdsom toegevoegd.
Is het gedeelte van de hoofdsom dat
ontstaat door rentetoevoeging, bij
aflossing aftrekbaar of niet?
Voorzitter! Dan toch nog een punt
met betrekking tot de relatie tussen
andere uitkeringen en de studiefinanciering. Ik kan niet zeggen dat ik
helemaal bevredigd ben door het
antwoord van de minister. Ik neem
aan dat hij in de nabije toekomst ook
verdere informatie daarover aan de
Kamer zal verstrekken. Ik heb toen
daarbij wel een pregnante vraag
gesteld en die is niet beantwoord. Ik
zou graag nog beantwoording daarop
krijgen. Hoe staat het met de notitie
van het kabinet over het jongerenbeleid? Ik denk dat die zeer relevant in
deze materie zal zijn.
De minister is niet of nauwelijks
ingegaan op de onderhandelingen
die gevoerd zullen moeten worden
met de banken. Ik neem aan dat hij
dat min of meer bewust gedaan
heeft. Dat neemt niet w e g , dat ik
enkele toch wel relevante opmerkingen gemaakt heb. Ten aanzien van
het sociaal risico wil de minister
misschien wel even bevestigen, dat
dit niet uitsluitend gedragen zal
worden door de overheid. Ik heb
gezegd, dat de banken in beginsel
risicomijdend zijn. Ik vraag mij af, of
de minister daardoor wel tot
overeenstemming kan komen. Ook
heb ik gesproken over het belangrijke

De heer Leerling (RPF): Ik dank de
minister voor zijn antwoorden en
voor de gegeven informatie, die zeer
verhelderend heeft gewerkt. Wij
hebben nu een eerste schermutseling
met elkaar in verband met het
oplossen van de problemen waarvoor
het kabinet en in het bijzonder deze
minister zich geplaatst zien vanwege
de meeruitgaven in het kader van de
studiefinanciering. Het laatste woord
is daarover bepaald nog niet
gesproken, niet in de Kamer en
blijkbaar ook niet in het kabinet. Ik
heb althans van de minister begrepen dat hij, in tegenstelling tot
eerdere uitlatingen met name ook
van collega-ministers, bereid is over
alternatieven na te denken. Dat acht
ik dan de winst van dit debat: geen
messen op tafel. Wel moet de Kamer
zich uiteraard bereid tonen, maatregelen te treffen om de geconstateerde tekorten te dekken. Ik wil daartoe
mijn bijdrage leveren.
Ik kan het met de minister eens zijn
als hij zegt, dat het stelsel in essentie
overeind blijft, ware het dat de
financiële lasten voor de studenten
niet onevenredig zwaar worden en
dat een en ander — zo heb ik in
eerste termijn betoogd — liefst
budgettair neutraal verloopt. In dat
verband speelt het begrip aanvullende beurs natuurlijk een belangrijke
rol. Er is in de meeste gevallen
behoefte aan een aanvulling op de
basisbeurs. Het kan, afgaande op de
berichten van de minister, ook
zonder. Dat verbaast mij niet. Het zal
anderen moeten stimuleren ook zo te
proberen om het op eigen kracht te
redden. Ik trek in elk geval uit het
antwoord van de minister de
conclusie dat de schulden niet zo
hoog hoeven op te lopen als dezer
dagen op dramatische wijze in de
publiciteit wordt gesteld. Ik zie de
minister knikken, maar misschien kan
hij hierop toch nog eens ingaan? Zeer
veel ouders maken zich daar zorgen

over. Ik vind het heel kwalijk, dat de
zaak in de media vaak van de meest
slechte en meest ongunstige kant
wordt voorgesteld.
Mijnheer de Voorzitter! Dat
aanvulling voor menigeen nodig is,
staat buiten kijf. Ik geef in overweging het giftdeel van de aanvullende
beurs te handhaven of eventueel
rentevrij te verstrekken. Daarbij kan
mogelijk de inkomensgrens, die
bepalend is voor het toekennen van
een aanvulling, nog iets naar
beneden worden bijgesteld. Voor
mijn fractie is de privatisering van de
aanvullende beurs voor leerlingen in
het voortgezet onderwijs en het MBO
moeilijk verteerbaar. Dan lopen de
leningen te hoog op. Daarvoor moet
een andere oplossing worden
gekozen. Ik denk bij voorbeeld aan de
kinderbijslag.
Is het overigens reëel bij de banken
voor aanvullende leningen een lagere
rente te bedingen dan nu in het
vooruitzicht wordt gesteld, nu de
banken een zeer grote klantenkring
als het ware op een presenteerblaadje krijgen aangeboden en nauwelijks
risico lopen omdat de overheid
garant staat voor de aflossing?
Ik vraag de minister en het kabinet,
zich nog eens nader op deze plannen
te beraden. Ik stel intussen vast, dat
alle bombarie toch een beetje te
voorbarig is geweest. Uiteindelijk
zitten wij er hier ook niet voor niets.
Er zijn genoeg mensen in dit huis om
de minister op dit punt kritisch te
volgen.
Ik heb nog een enkele vraag. In
hoeverre zou het terugvorderen van
ten onrechte uitgekeerde beurzen
nog een meevaller kunnen betekenen
voor de minister? Ik heb deze vraag
in eerste termijn niet gesteld. Ik hoop
dat ik daarmee de minister niet
overval. Mij zijn gevallen bekend van
studenten, die al meer dan enkele
maanden over een bedrag van ƒ 4 0 0 0
beschikken. Dat bedrag is hun ten
onrechte toegekend. Dat zullen zij
moeten terugbetalen.
Mijn fractie meent dat er geld van
Sociale Zaken moet worden overgeheveld als onomstotelijk zou blijken,
dat er minder geld aan RWW-uitkeringen wordt uitgegeven. Is de
minister bereid zich daarvoor sterk te
maken in het kabinet?
Kan de minister nog iets zeggen
over de hoogte van de schulden die
studenten zullen opbouwen in
vergelijking met de bedragen van
f 2 5 0 0 en f 3 5 0 0 die nu worden
genoemd? Ik herinner aan de vraag
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De heer S c h u t t e (GPV): Jawel, maar
het ging mij om het sluitstuk van het
geheel en dat legt u eerder bij de
overheid dan bij de ouders.
De heer Korthals (VVD): Boven de
21 jaar denk ik dat dit sluitstuk dan
eerder bij de overheid behoort dan ...
De heer S c h u t t e (GPV): Of dat erg
liberaal is, weet ik niet. Maar da* is
meer uw zorg dan mijn zorg.

D
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Leerling
die ik in eerste termijn heb gesteld
over de jongerennotitie. Ook daarop
verneem ik nog graag een antwoord.
Wil de minister laten weten welke
plannen hij heeft met de ouder- en
partnerafhankelijkheid? Wil hij die
aanscherpen of juist afschaffen? Ik
heb de minister gevraagd naar zijn
ideeën ten aanzien van de onderhoudsplicht, zoals verwoord in de
Staatscourant van 13 oktober 1987.
Het plan was om een bepaling op te
nemen in het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot de onderhoudsplicht
van ouders jegens hun studerende
kinderen. Ik verneem graag de
reactie van de minister.

D
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Lankhorst heeft
de vraag gesteld: indien er nu geen
toename zou zijn geweest van
60.000 deelnemers in de studiefinanciering, hadden wij dan dit debat
gevoerd? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
De heer Lankhorst (PPR): Die vraag
heb ik dan ook niet gesteld. Dat zou
een domme vraag zijn.
De heer Wallage (PvdA): En dus
uitgesloten!
De heer Lankhorst (PPR): Uitgesloten is niks. Dat zou inderdaad van
zelfoverschatting getuigen. Mijn
vraag was in dit geval toch anders:
als er nu eens 60.000 minder waren,
had de minister die dan op de
onderwijsbegroting mogen houden?
Dacht hij niet dat de heer Ruding zou
zeggen: mijnheer Deetman, ik zie dat
u geld overhoudt en ik wil het
financieringstekort terugbrengen, dat
geld pik ik van u in.
Minister Deetman: Voorzitter! Wij
zijn met zoveel theoretische mogelijkheden bezig, dat het laatste zeker
niet uitgesloten mag worden!
De heer Lankhorst (PPR): Juist, dat
is precies waar het om gaat. Twee
jaar geleden zei de minister: als er
minder komen, gaat het geld eraf en
als er meer komen, dan zal het erbij
komen. Dat is nu precies het
kenmerk van die open-eindefinanciering. De minister geeft eigenlijk toe:
nu er mensen bij komen, had ik er
geld bij moeten hebben, want als er
minder zouden zijn, had mijnheer
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Ruding dat geld ingepikt. Daar gaat
het om!

Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Dat is het kenmerk van de
open-einderegeling. Dat is het punt
waarover wij nu praten. Het betekent
derhalve dat het bij de vraag of de
huidige regeling moet worden
gehandhaafd, er niet om gaat of de
regeling moet worden dichtgeschroeid. Er is maar één vraag aan de
orde, namelijk of de regeling op het
huidige niveau moet worden
gehandhaafd dan wel dat er bijstellingen mogelijk kunnen zijn. Daarbij
geldt het criterium, niet meer en niet
minder, van de toegankelijkheid in de
huidige situatie.
De heer Lankhorst heeft een vraag
gesteld over de besparing rond de
uitvoeringsorganisatie in Groningen.
Op dit moment ga ik niet uit van een
besparing ten gevolge van de
voorstellen die het kabinet beoogt. Er
kan zich de situatie van een ingrijpende verandering voordoen in de
aanvullende financiering. Ook al is
het een financiering waar bij

particuliere banken moet worden
geleend, dan is er op dat punt toch
een relatie met het inkomen van de
ouders in verband met de sociale
garantie van overheidswege. Om die
reden verwacht ik dat er in de
uitvoeringsorganisatie geen bespa
ring kan worden gerealiseerd. Dat
gebeurt pas op het moment dat al
diegenen die nu een beurs hebben
ook aanvullend kunnen lenen,
ongeacht het inkomen van de
ouders, dus bij een ouderonafhankelijkheid, want dan valt een hele
gegevensverzameling en bewerking
weg. Ook in de controlemethodiek
zal dan een vereenvoudiging worden
bereikt.
De heer Lansink heeft gevraagd de
desbetreffende onderzoekrapporten
aan de Kamer te doen toesturen.
Voor zover dat niet al gebeurd is — ik
dacht dat het gisteren gebeurd was,
maar ik zal dat nagaan — zal ik voor
toezending zorgdragen.
De heer Korthals heeft een vraag
gesteld over de aftrek van de rente.
De rente is in principe aftrekbaar in
het jaar dat die rente bij de schuld
wordt geteld. Dat sluit aan bij de
huidige regeling. Hij wil dat er nog
wat meer afgetrokken kan worden.
Dat ligt voor zover ik het kan overzien
als zodanig nog niet in de huidige
regeling besloten. In ieder geval ga ik
ervan uit dat de huidige aftrekmogelijkheid blijft, ofschoon ik op dit
moment ook niet kan overzien welke
mutaties, verruimingen of beperkingen, de invoering van het nieuwe
belastingstelsel a la Oort zal kennen.
Daar wil ik nu niet op vooruitlopen.
Door de heer Korthals en anderen
is gevraagd waar de notitie blijft over
het jongerenbeleid. Op dit punt
wordt onder leiding van de collega
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet gewerkt aan de
desbetreffende notitie met de
bedoeling die zo snel mogelijk in de
komende weken tot besluitvorming
te brengen.
Ik wil in dit verband ook ingaan op
een vraag van de heer Wallage. Hij
zei: ik wil toch meer weten over de
relatie met de uitkeringen. In de
jongerennotitie zal ook worden
ingegaan op de relatie tussen de
studiefinanciering en de uitkeringen.
Ik laat in het midden of dat toereikend is, want wat daarin gezegd zal
worden is gebaseerd op de beschikbare gegevens. Het lijkt mij verstandig op die notitie te wachten. Daar is
ook een heel nadrukkelijke reden
voor. In die notitie is aan de orde —
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Minister Deetman: Neen, Voorzitter.
Die conclusie is misplaatst. In de
eerste plaats was het naar mijn
oordeel ook twee jaar geleden niet
een correcte veronderstelling om een
vermindering in de deelname aan het
onderwijs te verwachten op grond
van het stelsel van studiefinanciering
dat toen bestond. In de tweede
plaats leg ik er de nadruk op dat de
regeling die voor ons ligt exogeen is.
Dat wil zeggen dat tijdens de duur
van de wet aan alle verplichtingen zal
moeten worden voldaan. Dit sluit niet
uit dat wanneer een exogene
regeling die in de wet of anderszins
is vastgelegd om wat voor reden dan
ook bijstelling behoeft — omdat die
bij voorbeeld te duur is en dus niet
betaald kan worden — een bijstelling
kan worden overwogen. Dat nebben
wij met zoveel regelingen gedaan.
De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! Hoe kan de minister zeggen dat
hij dat in 1986 niet heeft gezegd. Hij
zei toen letterlijk dat dit betekent dat
indien het aantal studenten toeneemt, het budget in zijn totaliteit
toeneemt. Als het aantal deelnemers
zou afnemen — dus ook daar dacht
de minister toen aan — dan zou
immers het budget ook afnemen. Dat
is het kenmerk van zo'n open-einderegeling. De minister hield toen
beide mogelijkheden open.
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Deetman
dat is ook in het paasdebat aangegeven — de idee van de convergentie
tussen studiefinanciering en
uitkeringen, met name in de jongerensfeer.

Minister D e e t m a n : De uitkomst
moeten wij afwachten. Dat raakt
natuurlijk ook aan de vraag of in
dezen de banken niet een te sterke
positie verkrijgen en of er niet een
afhankelijkheidsrelatie zal ontstaan.
Om die reden moet er op dit punt
sprake zijn van een zekere concurrentie. Er moeten dus meer banken in
het geding zijn.
Naar ik meen de heer Leerling
heeft gevraagd of althans dit jaar
enig financieel soelaas zou kunnen
worden gevonden door ten onrechte
uitgekeerd geld in het kader van de
studiefinanciering terug te vorderen.
Die actie vindt thans plaats. Alleen
heeft dat vorig jaar tot meeruitgaven
geleid, die toen aanvaard zijn vanuit
de idee dat dit jaar terugbetaling zou
plaatsvinden. Dus dat betekent dat
wij dit punt in de rekensommen
buiten beschouwing moeten laten.
Ik kom op de ouder- en partnerafhankelijkheid. De commissie onder
leiding van de heer De Hart, die vorig

Minister D e e t m a n : Ik heb dat niet
uit de motie gelezen. Uit de eerste en
tweede termijn van de heer Korthals
heb ik niet de conclusie getrokken
dat hij meent dat de aanvullende
beurs gehandhaafd moet worden. De
heer Korthals beoogt naar mijn idee
het volgende. Voor degenen die uit
het middelbaar beroepsonderwijs
komen, kan een te hoge schuld
ontstaan. Daar zou naar zijn mening
eerder wat aan moeten worden
gedaan. Ik heb daarover al het een
en ander gezegd. Er is een andere

methodiek denkbaar, die ik niet heb
opgemerkt in het betoog van de heer
Korthals. Je kunt op de een of andere
manier differentiëren in de sfeer van
de basisbeurzen. Uit de eerste
termijn van de heer Korthals heb ik
geconcludeerd dat hij voor handhaving van het huidige niveau of iets
wat daarop lijkt is. Wij moeten zeker
bezien of die differentiatie mogelijk
en redelijk uitvoerbaar is. Dat hangt
ook van het totaal af. Ik wil daar
zeker op letten.
Vervolgens kom ik op de moties op
stuk nrs. 7, 8 en 9 van respectievelijk
de heren Nuis, Wallage/Vermeend en
Lansink. De motie van de heer Nuis
wil alles nog eens opnieuw overwegen. Dat heeft betrekking op de
vraag of het überhaupt wel moet
worden gecompenseerd. De heer
Lansink sluit dat, blijkens zijn
toelichting, niet uit. De drie moties
richten zich tegen het idee van de
afschaffing van de aanvullende
beurs. Dat is in ieder geval het
gemeenschappelijk element dat ik
daarin zie.
In de motie van de heer Lansink
staan nog een paar andere punte
vermeld. Er is sprake van de toegankelijkheid. Ik hoop te hebben duidelijk
gemaakt, dat er geen verschil van
mening is met de bedoelingen van
het kabinet ter zake van dat criterium. Over de toetsing van de
voorstellen aan dat criterium hebben
wij ook geen verschil van mening. Bij
de passage dat je, als het tot
afschaffing van de aanvullende
financiering komt, geen studiefinancieringsgelden moet overhevelen
naar andere sectoren van de
onderwijsbegroting, maak ik een
kanttekening die ik de heer Lansink
toch nog eens wil voorhouden. De
benadering van het kabinet was de
volgende. Met inachtneming van het
toegankelijkheidscriterium moet
worden gestreefd om te komen tot
de structurele dekking van de ƒ 5 4 0
min. De vraag hoe de toenemende
deelname in het onderwijs kan
worden gefinancierd, raakt aan het
totale beleid. Het is niet alleen een
specifieke onderwijszaak. Ik hoop dat
in mijn betoog duidelijk te hebben
gemaakt. Maar dat neemt niet weg
dat het wel linksom of rechtsom
moet worden gefinancierd. Ik heb op
dat punt een vraag aan de heer
Lansink. Hij gaat aan die wat meer
bredere besluitvorming voorbij.
Omdat over de hele financiering van
een en ander in de motie niks wordt
gezegd, geloof ik dat hij op dat punt,
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De heer W a l l a g e (PvdA): Mijn
opmerking strekte er vooral toe dat,
als er kennelijk zoveel onzeker en
onduidelijk is als de minister zegt, het
de moeite loont o m een aantal
mensen die ervoor doorgeleerd
hebben er heel gericht op te zetten;
met andere woorden een zodanig
onderzoek te laten verrichten dat wij
meer weten. Ik begrijp best dat het in
de een of andere notitie terecht
komt, in dit geval een heel belangrijke zelfs. Maar zorgt de minister
ervoor dat, als hij straks met ons over
wetsontwerpen praat, hij op dat
moment beter en gerichter onderzoek heeft laten verrichten naar dit
vraagstuk?
Minister D e e t m a n : Het lijkt mij het
verstandigste dit onderwerp en dit
punt te bezien en dan een antwoord
te geven in het kader van de
jongerennotitie.
De heer Korthals heeft een vraag
gesteld over het sociaal risico. Hij zei:
de banken zijn risicomijdend; dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Op dit
punt stel ik mij ook risicomijdend op.
De heer W a l l a g e (PvdA): De enigen
die geen risico's kunnen mijden, zijn
sommige studenten.

jaar een rapport heeft uitgebracht
over de studiefinanciering, heeft
hierover een aanbeveling gedaan.
Het kabinet wil dit nader bezien,
zonder een toezegging te doen. Ik
moet een pas op de plaats maken
met het verschaffen van uitsluitsel,
niet in de laatste plaats omdat er ook
relaties zijn met andere grote
systemen in de sfeer van de belastingen en sociale zekerheid. Het idee
van de onderhoudsplicht heeft het
kabinet nog niet losgelaten.
Ik kom op de moties. Ik begin met
de motie van de heer Korthals op
stuk nr. 10. In deze motie wordt
gevraagd o m bij de schuldopbouw en
aflossingssystematiek een meer
gedifferentieerde benadering toe te
passen. Het is zeker de bedoeling o m
het systeem van aflossing te
handhaven. Daarbij zijn twee
belangrijke factoren in het geding: de
hoogte van de schuld en een
maximum jaarlijks af te lossen
bedrag, afhankelijk van het in elk jaar
verdiende inkomen. Indien er nog
een schuldrestant is, dan vindt na
vijftien jaar kwijtschelding plaats.
Tegen die achtergrond kan worden
bezien of tot een zekere differentiatie
kan worden gekomen. De kernidee is
dat het alleszins redelijk is o m tot
terugbetaling te komen indien
voldoende inkomsten voorradig zijn.
Ik kan hier niet al te veel over
zeggen. Er zijn ook voor mij nog een
aantal onbekenden. Het is nog niet
geheel duidelijk hoe een eventuele
privatisering zal uitpakken.
De heer W a l l a g e (PvdA): In het
huidige stelsel is de aanvullende
beurs hoger naarmate het schooltype
lager is. Ik heb de motie zo gelezen
dat dat type differentiatie, dat je
meer moet helpen naarmate de
onderwijssoort lager is, behouden
moet blijven. Ik zie collega Korthals
knikken. Wat is de reactie van de
minister daarop?
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afgezien van mogelijke ombuigingen
her en der op begrotingen, per saldo
uitkomt bij een verminderde lastenverlichting, zoals hij dat noemde.
De heer Lansink (CDA): Ik herhaal
slechts wat mijn fractievoorzitter bij
het debat over de paasbrief heeft
gezegd. In beginsel staan wij voor die
ƒ 5 0 0 min. Dat was toen nog: ƒ 2 1 0
min., f 225 min. openbaar vervoer,
f 9 0 min. a f 110 min. de maatregel
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en verder nader te nemen
maatregelen in de sfeer van de
privatisering, maar toen ging het
alleen over de leningsfaciliteit. Later
is dat anders geworden. Daarom heb
ik gisteren de vraag gesteld: zijn wij
nou wel of niet op het verkeerde
been gezet? Dat was gewoon een
objectieve vraag. Wij staan dus voor
die ƒ 500 min. Dat heb ik gisteren
een- en andermaal gezegd. Ik heb
ook nogal fel gereageerd tegen
collega Wallage, toen hij de indruk
gaf dat wij wel even en passent die
ƒ1 mld. zouden meenemen. Het is de
verantwoordelijkheid van het kabinet
om daaruit te komen, maar niet op
deze wijze. Dat is de bedoeling van
dat eerste oordeel. Waarom staat het
in die ene uitspraak? Dat is omdat ik
het mede nodig heb voor het tweede
punt.

andere elementen in de onderwijsbegroting, waarnaar hij in zijn motie
verwijst.
De heer Lansink (CDA): Het is niet
zo moeilijk: als u duidelijk ja of nee
zegt, is het duidelijk wat ik, in eerste
termijn, heb gezegd. In de voorjaarsnota w o r d t gesproken over andere
onderdelen van de begroting, zonder
cijfers, zonder onderbouwing, zonder
raming, zonder aanwijzing. Hier en
daar is de uitspraak gedaan dat het
gaat om leerlingenaantallen in het
voortgezet onderwijs, maar als je de
stukken bekijkt — inclusief de door
de ministervan Financiën gegeven
antwoorden op de schriftelijke
vragen, die ons een week eerder
hebben bereikt en die geen nieuwe
aanvullende informatie geven —
moet ik blijven bij hetgeen mijn
fractievoorzitter bij de behandeling
van de paasbrief heeft gezegd. Dat is
de essentie van wat er in de motie
staat. Als u van oordeel bent dat daar
in het kabinet en later in de Kamer
opnieuw over gediscussieerd moet
worden, dan kan dat natuurlijk, maar
in de motie ligt een duidelijke lijn
vast.
Toen w e de wet behandelden,
werd in ieder geval aan het begrip
" e x o g e n i t e i t " een bepaalde uitleg
gegeven, die eigenlijk nog steeds
geldt voor alle andere zaken waar het
de aantallen betreft. Ik wil dan niet
eens meer praten over de ramingen,
die bij de wet op 515.000 stonden en
later omlaag zijn gegaan, terwijl de
wet zelf een soort beleidsintensivering inhoudt. Ik draag dus argumenten aan, opdat het kabinet nog eens
naar deze zaak kan kijken.

moeten van vergroting van klassen,
dat bij andere departementen de
nodige problemen bestaan, dat w e
het ook niet willen zoeken in het
laten weglopen in het financieringstekort en dat we het zeker niet
willen zoeken in een lastenverlichting.
De heer Lansink vraagt om een
nadere overweging. Mijnheer de
Voorzitter! Ik kom straks toe aan een
oordeel hierover, want anders blijven
we bezig met het uitwisselen van
argumenten.
De heer Lansink (CDA): In deze
Kamer en daarbuiten (hoewel dat
soms betrekkelijk is) is duidelijk
geworden wat de bedoeling is van de
eerste termijn, zij het dat de heer
Wallage sommige dingen niet had
begrepen. Dat is even om af te
reageren! In ernst: heel duidelijk is
geworden wat de bedoeling is.
Daarom verraste het mij dat de
minister zich afvroeg, waar het heen
moet. Ik heb drie sets aan alternatieven gegeven. De eerste set is die,
waarmee alleen de lening wordt
geprivatiseerd. Op zichzelf een
merkwaardig punt, maar dat is een
zaak voor de minister van Financiën,
dat doen we later bij de behandeling
van de nominale premies voor de
basisverzekering nog wel eens over.
De tweede set levert meer op dan ik
zelf had vermoed, bij voorbeeld de
verlaging van de basisbeurs, die via
aanvullende financiering moet
worden gecompenseerd. De tien
gulden en de 70 min. zijn geen
geringe bedragen.
Ten slotte is er het alternatief waar
ik niet over durf te praten, alleen in
heel voorzichtige zin, en dat is de
lastenverlichting. Ik denk dat het
helemaal niet hoeft, maar als je met
zo'n complex probleem bezig bent,
mag je toch wel eens een getal
noemen, wat anderen ook bij bij
voorbeeld het bejaardenbeleid doen.

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Daarmee is de heer
Lansink naar mijn gevoel toch nog
niet op het kernpunt van mijn vraag
ingegaan. Hij heeft weliswaar
verwezen naar een volgorde die door
de heer De Vries in het paasdebat is
genoemd. Maar het is toch wel vrij
essentieel, dat door het kabinet twee
weken geleden een samenhangend
besluit is genomen. Daar kun je het
wel of niet mee eens zijn. Je kunt
zeggen: dat aanvaarden wij niet, dat
aanvaarden wij voor de helft of er
moet een andere dekking gevonden
worden. Je kunt van alles bedenken.
Maar ik denk dat je op het punt van
de problematiek die toen is gemeld,
helderheid moet bieden. Je kunt niet
zeggen: er is een bepaalde volgorde.
Het kabinet heeft op dit punt een
bepaald voorstel geformuleerd,
redenerend vanuit welke volgorde of
prioriteitsstelling dan ook. Die heb ik
zoeven in eerste termijn uiteengezet,
namelijk hoe het zat op de andere
departementen, hoe het was met de
onderwijsbegroting en noem maar
op. Ik vraag dus nu aan de heer
Lansink, wat hij bedoelt met de

Minister D e e t m a n : Dat is duidelijk.
Het gaat echter niet alleen om het
verzamelen van een scala aan
argumenten, maar ook om de vraag,
waar u aan denkt. Straks moet er
toch een zeker judicium worden
gegeven. In de onderscheiden
stukken en in de toelichting op de
voorjaarsnota is neergelegd dat,
indien de route zou worden gevolgd
die het kabinet heeft voorgesteld
voor de dekking van de studiefinanciering, een X-aantal andere
problemen tevens zouden worden
opgelost. Als ik kijk naar het eerste
oordeel, kom ik tot de conclusie dat u
zegt: nee, dat is een niet-aanvaardbare route. De motivering om die
kant op te gaan heeft het kabinet niet
zomaar gekozen: er is omstandig
uiteengezet, dat we niet de kant op

Minister D e e t m a n : U kunt natuurlijk
van alles noemen, maar ik ga terug
naar de eerste overweging, waarin
staat dat er geen overheveling van
gelden naar de andere onderdelen
van de onderwijsbegroting mag
plaatsvinden. Het staat er een ietsje
voorzichtiger: het dient vermeden te
worden. Ik wijs erop dat de besluitvorming in het kabinet niet alleen
betreft de studiefinanciering maar
een veel breder terrein. Dat is ook de
reden geweest waarom de heer Kok
om een nadere brief heeft gevraagd.
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Hetgeen de heer Lansink heeft
gezegd over de studiefinanciering, is
mij volstrekt helder. Dat betekent dat
een afweging moet plaatsvinden. Ik
mag echter ook niet om de rest
heengaan. Met betrekking tot het
laatste punt moet ik toch voor alle
helderheid aan de heer Lansink
vragen: wat is het nu?
De heer Lansink (CDA): Ik geloof
dat ik die helderheid gegeven heb. Ik
zie dat niet anders.

tijd zeg ik dat ik ernstig inga tegen de
conclusie die door sommigen is
getrokkken. Ik kijk naar het huidige
wettelijk regime en naar het regime
dat straks geldt. Daarvan kan men
met rede niet zeggen — dat is de
kern van de zaak — dat de toegankelijkheid wordt aangetast.
De heer Wallage (PvdA): Ik weet
niet in welke Kamer de minister de
afgelopen uren heeft doorgebracht,
maar niet in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. In deze Kamer is
niet zoals hij zoeven zei, een soort
overeenstemming in de zin dat de
toegankelijkheid niet wordt aangetast. Neen, er is hier een kamermeerderheid die juist uit zorg voor die
toegankelijkheid zegt: wij willen die
aanvullende beurs handhaven.
Daarover hebben wij dus een fors
verschil van mening met de minister.
Ik vind dat het beeld dat de toegankelijkheid wordt gehandhaafd
getoetst moet worden aan hetgeen
de Tweede Kamer daarover vandaag
heeft gezegd. Een overgrote
meerderheid in deze Kamer heeft
vastgesteld dat juist vanwege de
zorg voor de toegankelijkheid die
aanvullende beurs intact moet
blijven. Ik begrijp best dat het kabinet
daar vervolgens over na moet
denken, maar dan moet de minister
nu niet doen alsof wij het over het
beginsel van de toegankelijkheid en
de keuze die het kabinet ter zake
heeft gedaan, eens zouden zijn. Dat
is niet waar.

van financiële problemen op te
lossen op een dusdanige wijze dat,
indien de weg kan worden afgelegd
waarvan wij hopen dat wij die kunnen
afleggen, er terzelfder tijd geen
aantasting van voorzieningen
plaatsvindt. Het zou dan op z'n minst
de moeite waard zijn het kabinet de
gelegenheid te geven die voorstellen
te ontwikkelen. Lettend op de
financiële implicaties, los van de
studiefinanciering maar ook daarbuiten, moet ik op dit moment zeggen
dat het mij niet verstandig lijkt, deze
moties te aanvaarden.
Voorzitter! Ik heb overwogen, in
dezen wat krachtiger termen te
gebruiken. De enige reden waarom ik
dat niet doe, is dat de heer Lansink
uitvoerig heeft gesproken over de
financiering van het een en ander,
ook buiten de studiefinanciering en
dat wij hier niet alleen bezig zijn met
het oplossen van een aantal financiële problemen in de sfeer van
Onderwijs en Wetenschappen,
inclusief studiefinanciering, maar
tezelfdertijd raken aan het financiële
beleid van het kabinet. Daarover
zullen wij in de komende weken
praten en dan zal blijken of op
enigerlei wijze tegemoet zal worden
gekomen aan wat de heer Lansink
vraagt.

Minister Deetman: Alvorens een
oordeel te geven over deze motie en
de andere motie, hecht ik eraan om
ten minste nog één element te
benadrukken; een element waar in
tweede termijn niet zo intensief of
zelfs in het geheel niet op is ingegaan. Ik heb in mijn eerste termijn
uiteengezet dat het uitgangspunt bij
het beleid van het kabinet is geweest, handhaving van de toegankelijkheid. Dat punt van de toegankelijkheid is niet iets dat zich in abstracto
manifesteert. Dat kun je uiteindelijk
in een aantal concrete punten
vertalen. Ik noem de toegankelijkheid
tot de voorziening die ten opzichte
van de studiefinanciering onverlet
moet blijven. Daar is geen meningsverschil over. In de tweede plaats is
er een relatie met de hoogte van het
budget. In de derde plaats heb ik
benadrukt dat op dit punt, wanneer
aan deze twee voorwaarden is
voldaan, er nog een belemmering kan
zijn met betrekking tot de hoogte van
de schuld. Derhalve is naar mijn wijze
van zien in dat kader van belang de
kwestie van het aflossingsregime. Op
dat punt heb ik benadrukt dat het zo
essentieel is, dat ten opzichte van de
huidige situatie zich geen wijziging
voordoet, omdat de maximaal af te
lossen bedragen, gekoppeld aan het
inkomen dat men dan verdient, geen
wijzigingen ondergaan. Dat is heel
essentieel. Je zou ook kunnen
zeggen dat, wanneer later hogere
inkomens worden verdiend, men
meer moet terugbetalen. Ik vind dat
niet onredelijk. Er is hier gezegd dat
de aanvullende beurs het hart is; één
van de woordvoerders sprak over het
sociale hart. Welnu, ik moet de
suggestie tegenspreken dat het
voorstel dat het kabinet probeert uit
te werken inzake een privatisering
van de leningen, ertoe zal leiden dat
die toegankelijkheid wordt aangetast.
Ik wil mijn ogen en oren niet sluiten
voor alternatieven die zijn genoemd.
Ik wil die overwegen, maar terzelfder

Minister Deetman: Ik heb zoeven
mijn standpunt uiteengezet. Ik heb,
geloof ik, geen moment gezegd dat
dit ook het oordeel is van deze
Kamer. Ik heb gezegd dat ik inga
tegen de conclusie die door een
aantal woordvoerders is getrokken
met betrekking tot de toegankelijkheid. Ik heb mijn motief uiteengezet.
Het lijkt mij dat dit in deze Kamer
mag, Voorzitter. Er is een aantal
moties ingediend. Men kan met rede
echter niet zeggen dat de stelling die
van de kant van het kabinet door mij
is betrokken, niet staande te houden
is. Als men zegt dat hetgeen nu
wordt voorgesteld, leidt tot aantasting van de toegankelijkheid, dan
moet ik daartegen ingaan.
Vervolgens kom ik tot mijn oordeel
over de moties. De lijn van het
kabinet is geweest, vasthouden aan
het toegankelijkheidscriterium. Ik ben
daar omstandig op ingegaan. In de
tweede plaats poogt het een reeks

Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Lansink heeft
gezegd: ik heb een aantal alternatieven, ik ontkoppel de zaak van een
aantal andere financiële problemen.
Er is een samenhangende besluitvor-
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De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Deze slotzin zou mij kunnen weerhouden van het maken van een
opmerking, maar ik maak die
opmerking toch. De minister heeft
gezegd het niet verstandig te vinden
de motie te aanvaarden. Dat kan
wellicht enig misverstand oproepen,
want ik geloof dat zo'n uitdrukking
hier nog niet is gebruikt hoewel ik
moet zeggen dat mijn ervaring niet
zo groot is in dit soort zaken. Is een
ander oordeel ook nog mogelijk? Dit
kan namelijk misverstanden oproepen.
Minister Deetman: Voorzitter! Ik ben
volstrekt duidelijk geweest, om met
de heer Lansink te spreken.
De heer Lansink (CDA): Vindt u de
motie onaanvaardbaar? "Niet
verstandig te aanvaarden" is een
nieuwe formulering.
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ming geweest in het kader van de
voorjaarsnota en daarover zal
volgende week een debat worden
gevoerd. Toch wil hij op dit moment
een oordeel vernemen. Ik zeg alleen
dat, wat de heer Lansink heeft
opgemerkt en wat hij in zijn voorstel
heeft neergelegd, hard raakt aan een
belangrijk element in het totaal van
het financiële beleid van het kabinet.
Tegen die achtergrond en gelet op
het feit dat problemen die zouden
leiden tot aantasting van voorzieningen naar mijn vaste overtuiging nu
zijn opgelost, vind ik het niet
verstandig die route op te gaan. Of
wij die route zullen opgaan, Voorzitter, zal blijken en zal ook afhankelijk
zijn van de nadere discussies. Ik wil
wel zeggen, dat ik meen dat het niet
wijs is, nu een oordeel te geven.
De heer Wallage (PvdA): Dat lijkt mij
in het verkeer tussen regering en
Kamer een niet acceptabele afronding. De Kamer heeft er recht op, het
politieke oordeel van de regering te
kennen over deze moties. Ik kan mij
wel voorstellen dat de minister dit
niet zo maar uit zijn mouw schudt en
daarover het kabinet moet raadplegen. Ik wil hem uitnodigen om,
voordat de stemming in deze Kamer
plaatsvindt, het politieke oordeel van
de regering aan de Kamer mee te
delen over het beleid dat in die
moties wordt gevraagd.
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb zoeven proberen
uiteen te zetten — de heer Lansink is
op dit punt in de motie en in de
toelichting erop niet absoluut helder
geweest — dat het niet alleen gaat
om de financiering met betrekking
tot een financieel probleem in het
kader van de studiefinanciering. Wat
hij heeft gezegd, kan ik volgen. Er is
een samenhangend besluit geweest
in het kabinet, dat een onderdeel is
van de voorjaarsnota. Die nota zal
volgende week hier worden besproken. Met betrekking tot dat totaal kan
ik zeggen, Voorzitter, dat ik het niet
verstandig vind, deze route op te
gaan. Het kabinet zal zich in het
totaal van het financiële beleid
ongetwijfeld nader moeten beraden.
Derhalve kan ik nu geen oordeel
geven, anders dan ik gedaan heb.

uitspreken dan dat hij dat op dit
ogenblik zelf zou moeten doen, maar
ik ben het met de heer Wallage eens
dat deze minister staat voor de
verdediging van het beleid van het
kabinet. Hij is de eerstverantwoordelijke voor Onderwijs en Wetenschappen en daarover gaat het nu. Ik vind
dat hij er wel erg omheen blijft
praten. 'Niet wenselijk' is op zichzelf
een heel zwakke term. Laat ik in ieder
geval vaststellen dat deze minister de
term 'onaanvaardbaar', die ik de
minister-president eerder wel heb
horen uitspreken, niet in de mond
neemt.
Minister Deetman: Voorzitter! Ik
heb die term in het kader van de
beoordeling van de motie niet in de
mond genomen en ik heb de redenen
gegeven. Niet in de laatste plaats
heb ik gezegd dat volgende week een
debat moet plaatsvinden over de
voorjaarsnota. Het onderwerp dat wij
nu bespreken is een onderdeel van
de voorjaarsnota. Het zou dan heel
curieus zijn als er nu heel harde
oordelen worden gegeven over een
onderdeel als het gaat om de totale
problematiek die in de voorjaarsnota
wordt geschetst. In de komende
weken zal het kabinet doorgaan met
de voorbereiding van de begroting
1989 en het komt mij voor dat ik
geen andere conclusie kan trekken
dan ik heb getrokken. Ik zou het
onverstandig vinden en of dat, als het
toch gebeurt, tot zwaardere conclusies zal leiden, zal moeten blijken.
Daar ga ik nu niet op in, want
nogmaals, het gaat om een samenhangend besluit dat niet alleen
betrekking heeft op Onderwijs en
Wetenschappen of de studiefinanciering.

debat met een aantal politieke
uitspraken af te ronden. In dat kader
is de minister lijkt mij, alleen al
staatsrechtelijk gezien, gehouden om
zijn oordeel te geven. Hij zei dat de
heer Lansink onduidelijkheid heeft
laten bestaan — ik vind dat de heer
Lansink volstrekt duidelijk is geweest,
maar goed, dat is het oordeel van de
minister — maar onze motie is zeker
niet onduidelijk, die vraagt iets heel
concreets. Ik vind dat wij na een
discussie niet naar huis moeten gaan
met de mededeling dat de minister
iets wel of niet verstandig vindt.
Ontraadt hij nu aanvaarding van onze
motie op stuk nr. 7 of niet? Zo hoort
dat hier en de minister moet daar
niet onderuit proberen te komen.
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik verval in herhaling. Ik
heb gezegd dat het om een besluitvorming gaat in het totale kader van
de voorjaarsnota. Ik ben van mening
dat je daar niet een onderdeeltje van
kan uitlichten, te meer daar de
volgende week over dat geheel een
debat plaats zal vinden.
De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
Dan herhaal ik mijn verzoek - ik doe
dat aan de minister, maar ook aan u
om dat over te brengen aan de
minister-president — om voordat de
volgende week over deze moties
wordt gestemd ons door de regering
een "normaal" politiek oordeel zal
worden meegedeeld.
De Voorzitter: De heer Wallage
stelt voor, de minister-president te
vragen, voor de stemmingen van
aanstaande dinsdag een oordeel over
de moties te doen meedelen.
Naar mij blijkt, wordt dit voorstel
ondersteund.

De heer Lankhorst (PPR): Dan wil ik
nu alvast zeggen dat mijn fractie het
meer dan wenselijk vindt dat ook de
minister van Onderwijs en Wetenschappen aanwezig zal zijn bij de
behandeling van de voorjaarsnota.

De Voorzitter: Ik zal dan ook aan dit
verzoek voldoen.

De heer Lankhorst (PPR): Ik begrijp
best, dat de minister liever volgende
week de minister-president of de
minister van Financiën het onaanvaardbaar over die motie laat

De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
Dit kan zo niet! Het kabinet neemt
een aantal vergaande besluiten. Het
was geen discussiegroepje! De
besluiten die genomen zijn, worden
aan de Kamer gemeld. Die besluit
vervolgens om nadere inlichtingen in
te winnen. De minister doet er
veertien dagen over om geen nadere
informatie te geven. Vervolgens
besluit de Kamer erover te debatteren. Kennelijk wenst de Kamer dit

De heer Lansink (CDA): Ik had
willen zeggen dat ik er vrede mee
heb dat een oordeel over de motie
later wordt gegeven. Wat mij betreft,
mag dat ook na de afronding van het
debat over de voorjaarsnota, maar
uiteraard wel voor de stemming over
de moties. Dat is dus geen punt.
Waar ik geen vrede mee heb — dat is
Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
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De heer Lansink (CDA): Waarom
niet!
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wellicht wat zwaar uitgedrukt — is
dat de minister mij verweet dat ik
niet absoluut helder ben geweest.
Dat is mij wel vaker verweten en
meestal terecht, maar dit keer niet. Ik
heb verwezen naar de uitspraken van
mijn fractievoorzitter tijdens het
debat over de paasbrief. Mijn fractie
heeft overigens alle begrip voor de
financiële problemen. Daarom
hebben wij ook de taakstelling van
5 0 0 min. aanvaard en dat was toch
niet gering. Wij hebben die aanvaard,
terwijl er onzekerheden zijn wat
betreft de openbaar-vervoerkaart,
enz. Daarnaast heb ik een aantal
mogelijkheden aangegeven om te
laten zien wat je zou kunnen doen als
je die weg wilt gaan. Ik heb dan ook
wat moeite met de opvatting dat de
door mij geschetste lijn niet helder
zou zijn geweest. Ik zal echter alles
nog eens goed nalezen, misschien is
het ook deze keer wel juist.
Minister D e e t m a n : Voorzitter! Ik wil
het de heer Lansink nog één keer
proberen uit te leggen. Het gaat niet
alleen om de studiefinanciering, de
besluitvorming gaat ook verder. Daar
sloeg het op.
Voorzitter! Nu de Kamer heeft
besloten dat u een verzoek overbrengt aan de minister-president wil
ik u eraan herinneren dat het kabinet
met één mond spreekt!
De heer Nuis (D66): Mijnheer de
Voorzitter! De minister verwijst
voortdurend naar de behandeling van
de voorjaarsnota. Ik wil hem eraan
herinneren dat het onderwerp van dit
debat en ook van de moties waarom
het gaat niet wordt behandeld in die
nota, maar in feite uitsluitend in zijn
brief van 9 juni aan deze Kamer. Over
die brief praten wij nu. Ik begrijp dan
ook absoluut niet waarom wij
voortdurend naar die voorjaarsnota
worden gestuurd als het gaat om de
inhoud van deze moties.
Minister D e e t m a n : De brief die nu
besproken w o r d t , is gestuurd op
verzoek van de heer Kok, naar
aanleiding van hetgeen het kabinet in
het kader van de voorjaarsnota heeft
besloten...
De heer Nuis (D66): En wat er niet in
stond!
Minister D e e t m a n : Neen, maar
daarom is die brief ook gestuurd en
is nadere informatie gegeven. Daar
heb ik geen kritiek op, maar het is
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wel een onderdeel van het totaal. Dat
het er nu vooraf is uitgelicht, is geen
probleem, maar u zult mij ten goede
willen houden dat ik de samenhang
der dingen in het oog houd. Dat
heeft enige consequentie voor de
conclusie van dit debat. Dat is het
enige.

Voorzitter.

De heer K o k (PvdA): Ik vind de
verwijzing van de minister naar het
debat over de voorjaarsnota niet ter
zake doende. Waarom heeft de
Kamer ermee ingestemd o m ,
voorafgaand aan het debat over de
voorjaarsnota, te kunnen spreken
over de plannen en de besluitvorming
inzake de studiefinanciering? Dat
was, omdat er grote onrust en
onzekerheid onstond over de
consequenties van de besluitvorming
ter zake in de ministerraad. Nu blijkt
hier dat er een duidelijke meerderheid in de Kamer is die tegen de
minister van Onderwijs en W e t e n schappen — tegen het kabinet —
zegt: wat u de komende tijd ook gaat
doen, wij vinden in ieder geval niet
dat u een streep moet halen door die
aanvullende beurs. Ik meen dat het
juist is om niet na het debat over de
voorjaarsnota, maar ter afsluiting van
dit debat — en dus uiterlijk aanstaande dinsdag — te weten — nu het niet
kan uit de mond van de minister van
Onderwijs, dan maar uit de mond van
de minister-president — hoe het
politieke oordeel van de regering
luidt over de moties die ertoe
strekken, de aanvullende beurs te
handhaven en daar geen streep
doorheen te halen, iedere verwijzing
naar het debat over de voorjaarsnota
in dit verband is niet ter zake doende.

De heer S c h u t t e (GPV): Dat lijkt mij
een beetje moeilijk, want onze
eerstvolgende vergadering is
aanstaande dinsdag en die begint in
de regel met stemmingen. Hoe
moeten de fracties nu van tevoren
weten of er een stemming zal
worden gehouden?

Minister D e e t m a n : Mijnheer de
Voorzitter! Ik verschil op dit punt met
de heer Kok van mening. Dat men op
enig moment een debat wil voeren,
nadere inlichtingen wil hebben en
uitspraken wil doen; daar kom ik niet
aan, maar al het water van de zee
wast niet weg dat de besluitvorming
heeft plaatsgevonden. Het besluit dat
wij vandaag hebben besproken is
integraal onderdeel van de besluitvorming over de voorjaarsnota. Ik
kan het ook niet helpen, maar dat zijn
de feiten. Die samenhang wil ik
nauwgezet vasthouden en in het oog
houden. Dat betekent dat je pas
conclusies kunt trekken als je dat
totaal hebt besproken, en niet eerder.

De beraadslaging wordt gesloten.
De V o o r z i t t e r : Ik stel voor, te
stemmen in de volgende week, nadat
de nadere berichtgeving van de zijde
van de regering is gearriveerd.

De V o o r z i t t e r : Ik stelde voor,
volgende week te stemmen. Dat is
het meest normale. Volgende week is
echter de laatste vergaderweek en
dan is het niet geheel ongebruikelijk
dat er ook nog aan het eind van die
week wordt gestemd. Dat wil ik niet
nu al bij voorbaat uitsluiten, want
eerlijk gezegd houd ik ook rekening
met een mogelijke heropening van de
beraadslaging. Vandaar die formulering. Ik stel voor, volgende week te
stemmen. Nogmaals, dinsdag is de
dag waarop normaal wordt gestemd,
maar dan moet er wel een antwoord
van de regering zijn op het verzoek
dat ik zal overbrengen.
De heer S c h u t t e (GPV): U agendeert de stemmingen dus voor
dinsdag, maar het is mogelijk dat
naar aanleiding van de nadere brief
wordt besloten tot heropening. Dat
zien we dan wel weer, maar dat is de
normale procedure.
De V o o r z i t t e r : Uiteraard. De
stemmingen worden voor dinsdag
geagendeerd.
Naar mij blijkt, kan de Kamer zich
met mijn voorstel verenigen.
Sluiting 22.10 uur.
Lijst v a n i n g e k o m e n s t u k k e n ,
m e t de door de V o o r z i t t e r ter
zake gedane voorstellen:

De heer K o k (PvdA): Dat zal de
Kamer hebben uit te maken,

1. twee koninklijke boodschappen,
ten geleide van de wetsvoorstellen:
Wijziging van de W e t chemische
afvalstoffen (uitvoering EG-richtlijnen inzake grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke
afvalstoffen) ( 2 0 5 8 4 ) ;
Wijziging van de Wegenverkeerswet (invordering en inhouding van
rijbewijzen) (20591).
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2. de volgende brieven:
een, van de minister van Justitie,
over wetsvoorstel geconsolideerde
jaarrekening ( 1 9 8 1 3 , nr. 17);
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over het
onderwijsvoorrangsbeleid ( 2 0 5 9 0 ) ;
een, van de minister van Economische Zaken, over de herijking
regionaal beleid ( 2 0 3 9 0 , nr. 16).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. een brief van de staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, ten geleide van een adviesaanvrage aan de NRV inzake
psychiatrische hulpverlening.
De Voorzitter stelt voor, deze brief
niet te drukken en voor kennisgeving
aan te nemen. Kopie is gezonden aan
de betrokken commissie;
4 . de volgende brieven e.a.:
een, van Mohamed Rahal, over een
bezoek van Nederlandse parlementariërs aan door Marokko bezette
gebieden;
een, van W. Wesseler, over zijn
verzetsverleden.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;
5. de volgende brieven e.a.:
een aantal over euthanasie;
een aantal over het fokdier
proefbedrijf "Harlan C P B " ;
een, van de dienst Welzijn
gemeente Rheden, over het vluchtelingenbeleid;
een, van de Vereniging van
Bedrijfspensioenfondsen ten geleide
van een brochure.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;
6. de volgende proefschriften:
" D e bevolkingsvooruitberekening"
door A.P.J.G. Vossen;
"Samenwerking van huisartsen en
apothekers" door G.Th. van der Poel.
Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek van de Kamer.
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