
65ste vergadering Dinsdag 11 april 1989 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 125 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, 
Baas-Jansen, Beckers-de Bruijn, 
Beinema, J.T. van den Berg, 
Biesheuvel, Blauw, Boers-Wijnberg, 
Borgman, Braams, Van der Burg, 
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum, 
De Cloe, Dijkstal, Doelman-Pel, 
Dolman, Eisma, Engwirda, Van Erp, 
Van Es, Esselink, Eversdijk, Feenstra, 
Frinking, Frissen, Van Gelder, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Hageman, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hummel, Huys, 
Jabaaij, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Kamp, Keja, Koetje, Kohnstamm, 
Kok, De Kok, Kombrink, Korthals, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, De 
Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse, 
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten, 
Lonink, Mateman, Melkert, Van 
Mierlo, Moor, Moret-de Jong, 
Mulder-van Dam, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, Van 
Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruijten, 
Van Otterloo, Paulis, Reitsma, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Rienks, 
Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, 
Van der Sanden, Scherpenhuizen, 
Schutte, Soutendijk-van Appeldoorn, 
Spieker, Stoffelen, Swildens-Rozen-
daal, Tegelaar-Boonacker, E.G. 
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommei, Van 
Traa, Tuinstra, Van der Vaart, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Vermeend, 
Verspaget, De Visser, Vliegenthart, 
Van der Vlies, Van Vlijmen, Voorhoe-
ve, Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auer-
bach, De Vries, Wallage, Weijers, 
Weisglas, Wiebenga, Wolffensper-

ger, Wolters, Wöltgens, Worrell en 
Zijlstra, 

en de heren Van den Broek, minister 
van Buitenlandse Zaken, Korthals 
Altes, minister van Justitie, mevrouw 
De Graaff-Nauta, staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, en de heer 
Evenhuis, staatssecretaris van 
Economische Zaken. 

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

Netelenbos, Pronk, Roethof, Ter 
Beek, Van Dis, De Boer en De Hoop 
Scheffer, wegens verblijf buitens-
lands, de hele week; 

Franssen, Janmaat-Abee en Haas-
Berger, wegens verblijf buitenslands, 
ook morgen; 

Van lersel en Stemerdink, wegens 
bezigheden elders; 

Blaauw, wegens verblijf buitens-
lands; 

Kosto, Smits, J.H. van den Berg en 
Schartman, wegens bezigheden 
elders, de hele week; 

Schaefer, De Pree en Veldhoen, 
wegens ziekte, de hele week. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter: 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 werkzaamheden 

De voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen, 
aanstaande donderdag bij het begin 
van de vergadering: 
- de brief van het Presidium over de 
benoeming van plaatsvervangend 
griffiers (21091 , nr. 1). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: Het woord is aan de 
heer Wallage. 

De heer Wa l lage (PvdA): Voorzitter! 
Bij brief van 6 april heeft de minister 
van Buitenlandse Zaken gereageerd 
op het verzoek van de Kamer, 
daartoe uitgenodigd door de 
Pvc Vfractie, vorige week, om 
informatie over de situatie in het 
noorden van Namibië en de rol die de 
Verenigde Naties daarin spelen. De 
brief geeft weliswaar een feitelijk 
inzicht in de gang van zaken, maar 
laat een aantal politiek-bestuurlijke 
vragen onbesproken. De PvdA-fractie 
zou het op prijs stellen, op korte 
termijn in de Kamer te debatteren 
over deze brief. Ik verzoek u dan ook, 
voorzitter, deze brief op de agenda te 
plaatsen, vanuit een tweetal vraag-
stukken dat naar onze opvatting om 
duidelijkheid vraagt. In de eerste 
plaats: Kunnen de Verenigde Naties 
de taak aan die nu in Namibië ter 
hand moet worden genomen? Is 
uitbreiding van die activiteiten 
noodzakelijk? In de tweede plaats: 
Hoe kunnen wij er een bijdrage aan 
leveren, dat allen die betrokken zijn 
bij het proces in Namibië, ook 
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voorzitter 

feitelijk-bestuurlijk de kans krijgen, 
dat proces te beïnvloeden? 

De voorzitter: Spoedshalve stel ik 
voor, aan dit verzoek te voldoen en 
het debat hedenavond te houden, 
aan het begin van de avondvergade-
ring, met spreektijden van vijf 
minuten. 

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter! 
Ik wil geen bezwaar maken tegen het 
voorstel van de heer Wallage, thans 
uw voorstel. Ik wil er echter toch bij 
aantekenen, dat de problematiek zich 
naar mijn gevoel, zoals ook de heer 
Wallage die zelf beschrijft, in eerste 
instantie zeker ook zou kunnen lenen 
voor een mondeling overleg met de 
ministervan Buitenlandse Zaken. De 
PvdA-fractie heeft nu een ander 
voorstel gedaan, en u, voorzitter, 
doet een ander voorstel. Ik verzet mij 
daar niet tegen, maar ik wens deze 
aantekening wel te maken. Ik vind 
het een tikje overdreven. 

De heer Wa l lage (PvdA): Voorzitter! 
U stelt spreektijden van vijf minuten 
voor. Ik zou het op prijs stellen, 
wanneer de spreektijden tien minuten 
zouden kunnen zijn, vooral omdat de 
materie vrij complex is en serieus 
moet worden behandeld. Als dit 
vanavond kan, zou ik dat op prijs 
stellen. 

De voorzitter: Ik ben u al zeer 
tegemoetgekomen, mijnheer 
Wallage, door het vandaag te doen. 
Ik wil u wel verder tegemoet komen, 
maar dan hedenavond en niet nu. Als 
blijkt dat wij meer tijd hebben, krijgt u 
meer. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter: Het woord is aan de 
heer Stoffelen. 

De heer Stof fe len (PvdA): Voorzit-
ter! Gisteren heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken belangwekkende 
en ferme uitspraken gedaan over de 
herverdeling van de politiesterkte. De 
minister heeft helder aangegeven, 
dat het vraagstuk van de sterkteher-
verdeling een van de grote prioritei-
ten is en dat de behandeling ervan 
niet uitgesteld moet worden. 
Tegelijkertijd werd gisteren nog 
duidelijker dan het al was, dat de 
minister van Justit ie te kampen heeft 
met grote financiële problemen voor 
de rijkspolitie en dat hij van mening 

is, dat de sterkteherverdeling mede 
daarom moet worden uitgesteld. Dit 
alles roept vele vragen op over het 
kabinetsstandpunt over de hoogte 
van de politiebegroting en de 
herverdeling van de politiesterkte. 
Om deze redenen vraag ik de Kamer 
verlof om de ministers van Binnen-
landse Zaken en van Justitie te 
interpelleren over de herverdeling 
van de politiesterkte. 

De voorzitter: Ik zal morgen een 
voorstel doen. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over t w e e moties, ingediend in de 
UCV over de relatie kiezers-beleids-
vorming, te weten: 
• de motie-Stoffelen c.s. over de 
invoering van een correctief wetge-
vingsreferendum (18807, nr. 12); 
- de motie-Stoffelen/Lankhorst over 
de invoering van een volksinitiatief 
(18807, nr. 13). 

(Zie UCV 38 van 6 maart 1989.) 

De voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

In stemming komt de motie-Stoffe-
len c.s. (18807, nr. 12). 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Stoffe-
len/Lankhorst (1 8807, nr. 1 3). 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR en de PSP voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

Ik stel voor, stuk 18807, nr. 9 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over t w e e moties, ingediend in de 
UCV over overheidspersoneelsbe-
leid, te weten: 
• de motie-Nypels over stimulering 
van deeltijdbanen bij de overheid 
(20800-VII, nr. 28) ; 

• de motie-Moor over financiële 
ruimte voor het arbeidsvoorwaarden-
overleg (20800-VII, nr. 29). 

(Zie UCV 41 van 16 maart 1989.) 

De voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Op verzoek van de heer Nypels stel ik 
voor, zijn motie op stuk nr. 28 van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Moor 
(20800-VII, nr. 29). 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PPR en de PSP 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over negen moties, ingediend in 
de UCV over groeibeheersing in 
het (voortgezet) speciaal 
onderwijs, te weten: 
• de motie-Franssen c.s. over een 
door Rotterdam ingediend project-
voorstel (20578, nr. 9) ; 
- de motie-Jorritsma-Lebbink/Frans-
sen over de overschotformatie 
(20578, nr. 10); 
- de motie-De Cloe c.s. over de 
bevriezing van de personeelsformatie 
(20578, nr. 11); 
- de motie-De Cloe c.s. over instel-
ling van regionale overlegorganen 
(20578, nr. 12); 
• de motie-De Cloe c.s. over instel-
ling van een regionaal verwijzings-
team (20578, nr. 13); 
• de motie-Van der Vlies over de 
regionale adviescommissies (20578, 
nr. 14); 
- de motie-Van der Vlies over de 
eigen beleidsruimte van scholen en 
schoolbegeleidingsdiensten (20578, 
nr. 15); 
• de motie-Van der Vlies over 
planprocedure en lopende beroeps-
procedures (20578, nr. 16); 
• de motie-Lankhorst over de 
formatiebevriezing in het speciaal 
onderwijs (20578, nr. 17). 

(Zie UCV 40 van 13 maart 1989.) 

De voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 
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voorzitter 

Aangezien enkele leden heropening 
van de beraadslaging vragen, maar 
de staatssecretaris op het ogenblik in 
het buitenland vertoeft, stel ik voor, 
die beraadslaging volgende week te 
doen plaatsvinden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over vijf moties, ingediend in de 
UCV over de meewerkende vrouw 
in het eigen bedrijf, te weten: 
• de motie-Roosen-van Pelt c.s. over 
het betrekken van vrouwenorganisa-
ties bij het ontwikkelen van onder-
wijs- en voorlichtingsprogramma's 
(19622, nr. 8); 
• de motie-J.H. van den Berg/Groen-
man over het in het leven roepen van 
een stuurgroep experiment bedrijfs-
verzorgingsdiensten (19622, nr. 9) ; 
• de motie-Hageman c.s. over 
onderzoek naar de juridische 
gevolgen van afschaffing van artikel 
1637i BW (19622, nr. 10); 
- de motie-Hageman/Engwirda over 
onderzoek naar de voor- en nadelen 
van het huwelijksgoederenregime 
(19622, nr. 11); 
• de motie-Engwirda c.s. over 
onderzoek naar een (volks)verzeke-
ring inzake zwangerschaps-, 
bevallings- en ouderschapsverlof 
(19622, nr. 12). 

(Zie UCV 39 van 8 maart 1989.) 

De voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Aangezien nog een motie wordt 
verwacht, stel ik voor, deze stemmin-
gen voor volgende week te agende-
ren. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: Op verzoek van de 
heer Engwirda stel ik voor, zijn motie 
op stuk nr. 12 van de agenda af te 
voeren. 

Voorts stel ik voor, op verzoek van 
mevrouw Roosen-van Pelt, volgende 
week tevens te stemmen over haar 
motie op stuk nr. 7, die eveneens 
werd ingediend in de UCV van 8 
maart 1989, maar toen van de 
agenda is afgevoerd. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de s temming over 

een mot ie , ingediend bij het debat 
over informatietechnologie, te 
weten: 
- de motie-Van Gelder c.s. over 
tele-informatiediensten (20979, nr. 
5). 

(Zie vergadering van 4 april 1989.) 

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

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de Colpor tagewet 
(20443) 

(Zie vergadering van 4 april 1 989.) 

In stemming komt het amendement-
J.H. van den Berg/Oomen-Ruijten 
(stuk nr. 9). 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
J.H. van den Berg/Oomen-Ruijten 
(stuk nr. 9), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Buitenwerkingstel l ing van enige 
art ikelen van de W e t interne 
lastenverevening particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedri j f 
(20561) 

(Zie vergadering van 1 5 maart 1 989.) 

In stemming komt het amendement-
Van Otterloo (stuk nr. 11). 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is verworpen. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 2 en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de RPF, de PPR en de PSP 
tegen dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de 
onderwerpen waarover zojuist is 
gestemd. 

Relatie kiezers-beleidsvorming 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
voorzitter! Ik heb tegen de motie-
Stoffelen op stuk nr. 12 gestemd 
over het correctief wetgevingsrefe-
rendum, hoewel ik tijdens de 
discussie heb laten blijken sympa-
thiek te staan tegen althans de 
mogelijkheid van een dergelijk 
referendum. Na debat waarin de 
argumenten voor en tegen zijn 
uitgewisseld, tekende zich echter 
geen duidelijke kamermeerderheid 
af. Laat staan dat er sprake was van 
een tweederde meerderheid die de 
regering kan vragen een voorstel tot 
herziening van de Grondwet in te 
dienen. Om deze reden heb ik tegen 
dit amendement gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorstel N ieuwe 

bepalingen inzake het kiesrecht 
en de verkiezingen (Kieswet) 
(20264) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Kohnstamm (D66): 
Mijnheer de voorzitter! Voor het goed 
functioneren van de democratie komt 
heel wat kijken. Het houden van 
verkiezingen eens in de zoveel ti jd, is 
daartoe een belangrijk en een in ieder 
geval niet te missen onderdeel. De 
Kieswet regelt de verkiezingen en is 
daarmee de wet bij uitstek, die 
formeel regelt hoe zetels — en dus 
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Kohnstamm 

De heer Schutte (GPV) 

hoe macht — in een democratie 
verworven of verspeeld kunnen 
worden. Wat vandaag onder de 
hamer is, voorzitter, luistert daarom 
nauw. Ook ogenschijnlijke details 
kunnen via de Kieswet in concrete 
situaties antwoord geven op 
relevante politieke vragen, zoals wie 
oppositie moet voeren, wie mag 
regeren of bestuursverantwoordelijk-
heid mag dragen, met alle politiek-in-
houdelijke gevolgen van dien, en 
zelfs op de politieke vraag " to be or 
not to be" . 

Voorzitter! Ik hecht eraan, blijkens 
een wat kribbige getoonzette reactie 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, een misverstand tussen 
mijn fractie en het kabinet recht te 
zetten. De bandbreedte waarbinnen 
wij over de Kieswet kunnen praten, 
wordt bepaald door de Grondwet. 
Het spreekt vanzelf dat de fractie van 
D66 het betreurt dat bij gebrek aan 
politieke meerderheid daarvoor, niet 
ook gesproken kan worden over de 
zo noodzakelijke vernieuwing van ons 
staatsbestel: de gekozen minister-
president en een vorm van het 
districtenstelsel, met als uitwerking 
het feit dat de burger niet één, maar 
twee stemmen kan uitbrengen, één 
voor de macht en één voor de 
controle op die macht. De grondwet-
gever heeft besloten, die mogelijkhe-
den niet te openen en voor zover het 
de kieswetdiscussie van deze week 

betreft, zeg ik met het kabinet: het zij 
zo. 

Overigens hebben de verkiezingen 
in de Sovjet-Unie mij wat dat betreft 
op een nieuw idee gebracht. 
Afgezien van het feit dat het totaal 
ongelooflijk is wat de verkiezingen 
daar hebben opgeleverd en dat nadat 
men twee of drie generaties ieder 
begin van democratie, van stemge-
rechtigdheid, had moeten ontberen, 
is mijn fantasie wel geprikkeld door 
de gedachte aan inmiddels drie 
stemmen: één voor de macht, één 
voor de controle op de macht en één 
om iemand weg te kunnen schrap-
pen. Bij velen zou die derde stem, het 
doorstrepen van een naam, een 
intens gevoel van opluchting kunnen 
brengen. Maar ja, ook hiervoor 
gelden de marges die de Grondwet 
biedt en ligt er dus geen daartoe 
strekkend amendement van mij. 

Voorzitter! Eén van de meer 
controversiële onderwerpen uit het 
wetsvoorstel betreft het tijdstip en 
daarmee de volgorde van de 
verschillende verkiezingen in 
verschillende situaties. Voor een 
helder begrip van de keuze die wij 
vandaag moeten maken, ga ik eerst 
een stukje terug in de historie, 
waarbij de eerste vraag is: wat is 
eigenlijk het probleem? Uitgaande 
van reguliere verkiezingen zag de 
kieskalender er grofweg als volgt uit: 
statenverkiezingen eind maart, met 
eerste samenkomst begin mei; 

raadsverkiezingen eind mei, met 
eerste samenkomst begin septem-
ber; kamerverkiezingen eind mei, 
met eerste samenkomst eind 
september. Bovendien vonden raads-
en statenverkiezingen steeds in 
hetzelfde jaar plaats. Tijdens de 
behandeling van de wijziging van de 
Kieswet van 1985 was het probleem 
nog tamelijk overzichtelijk. Men wilde 
zowel op landelijk als op provinciaal 
en gemeentelijk niveau de nieuwe 
begroting zoveel mogelijk door het 
nieuwe bestuur en de nieuw gekozen 
volksvertegenwoordiging laten 
behandelen. De oplossing was 
betrekkelijk simpel. Net als de 
statenverkiezingen werden de 
raadsverkiezingen voortaan ook in 
maart gehouden, zij het dat raden en 
staten niet meer in hetzelfde jaar 
gekozen zouden worden. Vervolgens 
werd bij alle drie de verkiezingen de 
wettelijke termijn tussen verkiezing 
en eerste samenkomst flink ingekort. 
Tijdens de behandeling van het 
desbetreffende wetsvoorstel werd al 
geopperd om daar maar meteen de 
voorstellen van de commissie-Bies-
heuvel over de relatie kiezers en 
beleidsvorming bij te betrekken, in 
het bijzonder het voorstel om ook de 
Tweede-Kamerverkiezingen te 
vervroegen. Om allerlei redenen is 
daar toen van afgezien en spreken wij 
er vandaag opnieuw over. 

Voor de decentrale verkiezingen is, 
zoals gezegd, het probleem van de 
begrotingsvoorbereiding in 1985 
bevredigend opgelost. Ook uit de 
memorie van toelichting bij het 
voorliggende ontwerp lezen wij dat 
de verkorting van de collegevormings-
periode in de praktijk niet tot 
problemen heeft geleid. Landelijk 
was de winst van de wetswijziging 
van 1985 geringer. Het tijdstip van 
de verkiezingen was immers op eind 
mei blijven staan. De vroegere 
periode van vier maanden tussen 
verkiezingen en eerste samenkomst 
was weliswaar teruggebracht naar 
13 dagen, maar gezien het feit dat de 
nationale coalitievorming doorgaans 
iets langer duurt dan de decentrale 
en gezien het schaalverschil tussen 
de decentrale begrotingen en de 
rijksbegrot ;ng, achtte men het 
wenselijk om ook de kamerverkiezin-
gen naar voren te halen tot in maart. 
Ziedaar de strekking van het 
voorliggende wetsvoorstel, waarvan 
men op het oog zou zeggen: prima, 
doen! 

Maar, voorzitter, nu de voetangels 
en klemmen. Wat gebeurt er als de 
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Kohnstamm 

kamerverkiezingen, die als enige de 
vervelende eigenschap hebben wel 
eens eerder dan na vier jaar gehou-
den te worden, in hetzelfde jaar 
plaatshebben als de raads- of 
statenverkiezingen? De bezwaren 
daartegen hebben in hoofdzaak te 
maken met twee overwegingen: 
negatieve gevolgen voor de opkomst 
en onderlinge beïnvloeding. In de 
eerste plaats hecht mijn fractie sterk 
aan een onafhankelijke positie van de 
decentrale verkiezingen. Lokale en 
regionale bestuurders en vertegen-
woordigers moeten, meer dan nu het 
geval is, in de gelegenheid worden 
gesteld om aan de hand van 
specifieke lokale en regionale 
thema's de steun van hun eigen 
kiezers te vragen, waarbij hun 
campagnes zo min mogelijk beïn-
vloed dienen te worden door de 
belangen van landelijke groeperingen 
en politici. 

De tweede overweging die bij de 
keuze bij mijn fractie een rol heeft 
gespeeld, valt in twee delen uiteen. 
Om te beginnen moet wat het 
zwaarste is, het zwaarste wegen. 
Zonder iets af te doen aan het belang 
van de begrotingsvoorbereiding en al 
wat daarmee samenhangt in 
gemeenten en provincies, kan mijn 
fractie niet heen om het feit dat het 
belang van de vaststelling van de 
rijksbegroting per saldo groter is dan 
het belang van de vaststelling van 
een gemeentelijke of provinciale 
begroting. 

In de tweede plaats zijn de 
decentrale begrotingswetgevers in 
hoge mate afhankelijk van de 
besluiten van de nationale begro-
tingswetgevers, hetgeen eveneens 
wijst in de richting van voorrang van 
de nati jnale begroting op de 
decentrale begrotingen. 

In theorie zijn verschillende 
oplossingen voor het dilemma van de 
samenlopende verkiezingen denk-
baar, waarvan de belangrijkste zijn: 
1. het permanent in de tijd spreiden 
van decentrale verkiezingen, 
2. het uitstellen van de landelijke 
verkiezingen of 
3. het uitstellen van de decentrale 
verkiezingen. 

Ik geef een paar overwegingen bij 
deze drie varianten. 

Algehele spreiding van raads- en 
statenverkiezingen is in het kader van 
dit wetsvoorstel niet goed mogelijk. 
Daarvoor bestaat onvoldoende 
inzicht in de voorwaarden waaronder 
dit kan gebeuren, ondanks de 
waardevolle voorzetten die daartoe 

zijn gegeven door de heren Scholten 
en Elzinga. Niettemin heeft mijn 
fractie grote behoefte aan dat 
inzicht, aangezien de gedachte aan 
permanent gespreide raads- en 
statenverkiezingen ons om verschei-
dene redenen aanspreekt. 

Blijkens de nota naar aanleiding 
van het eindverslag is de regering 
niet bereid of niet in staat geweest, 
een serieus onderzoek te doen naar 
de uitvoerbaarheid van het idee van 
permanente spreiding van raadsver-
kiezingen. Hoe dan ook, de reactie 
van de regering is verre van overtui-
gend en komt feitelijk neer op een 
houding in de zin van "het is zo'n 
gedoe, en wat levert het allemaal 
op" . Of dat eerste juist en doorslag-
gevend is, zou naar het oordeel van 
mijn fractie uit serieuzere studie 
moeten blijken. Over het tweede punt 
is door de heren Scholten en Elzinga 
al het nodige gezegd, waarnaar ik 
hier kortheidshalve verwijs. Eén 
opmerking wil ik hieraan echter nog 
wijden in verband met de beïnvloe-
ding. Een in de politiek wel vaker 
bruikbaar adagium luidt: als je het 
raadsel niet kunt oplossen, moet je 
het wat groter maken. Als dit wordt 
toegepast op de onvoldoende 
onafhankelijkheid van lokale verkie-
zingen ten opzichte van nationale 
invloeden, is permanente spreiding 
van raadsverkiezingen zo'n groter 
raadsel. In plaats van ingewikkelde 
regelingen en voorschriften die 
tenslotte de mentaliteit van de 
betrokken politici maar marginaal 
kunnen sturen, zal een doorlopend 
schema van raadsverkiezingen, al 
dan niet per regio, zee: waarschijnlijk 
een veel natuurlijker drempel 
opwerpen tegen te grote bemoeienis 
uit Den Haag. 

Tot slot ga ik in op de gespreide 
raadsverkiezingen. Ik verneem graag 
van de regering of zij op dit punt 
bereid is, een verkennende studie te 
doen verrichten op basis waarvan de 
Kamer in een later stadium kan 
besluiten of het idee voor ons land 
levensvatbaar kan zijn. Daarbij 
interesseert mij in het bijzonder in 
hoeverre de ervaringen ter zake in 
het buitenland wat breder weergege-
ven zijn dan nu in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is te 
vinden. Om dit verzoek kracht bij te 
zetten, neem ik dit keer niet direct 
mijn toevlucht tot de dreigende 
formule van een eventuele motie in 
tweede termijn, maar tot de medede-
ling dat ik bij onvoldoende bevredi-
gend antwoord de vaste Commissie 

voor binnenlandse zaken zal voorstel-
len, een en ander zelf uitvoerig en 
zover buitenslands als maar mogelijk 
is te gaan bestuderen. 

Dan resten nog twee varianten: 
ofte wel uitstel van de reguliere 
nationale verkiezingen ofte wel 
uitstel van de reguliere lokale of 
regionale verkiezingen. Mijn fractie-
voorzitter kiest na rijp beraad voor de 
laatste variant, uitstel van de 
regionale of lokale verkiezingen. Ik 
heb eerder in mijn bijdrage aangege-
ven dat mijn fractie mede als 
uitgangspunt heeft genomen dat 
inzake de begrotingsvoorbereiding 
wat het zwaarst is, het zwaarst moet 
wegen. Toch was een dergelijke 
keuze uit twee kwaden als het ware 
voor mijn fractie op zichzelf onvol-
doende om provincies en gemeenten 
op te zadelen met het ongerief dat 
voortvloeit uit vroegtijdige nationale 
verkiezingen. Doorslaggevend voor 
onze keuze voor uitstel van de 
decentrale verkiezingen is geweest 
de overweging dat deze keuze nog 
het meest recht doet aan beide 
hoofdoverwegingen van mijn fractie. 
Immers, wanneer bij voorbeeld de 
raadsverkiezingen in een jaar van 
samenloop met de kamerverkiezin-
gen worden uitgesteld, verkleint dit 
ongetwijfeld de invloed van de 
landelijke politiek op de raadsverkie-
zingen. Een van de meest voor de 
hand liggende verschijningsvormen 
van de nationale beïnvloeding van 
lokale verkiezingen is namelijk — zie 
1986 — het idee van de generale 
repetitie voor de Tweede-Kamerver-
kiezingen. Wanneer deze achter de 
rug zijn, tegen de tijd dat raads- of 
statenverkiezingen gehouden 
worden, vervalt voor een groot deel 
de noodzaak van beïnvloeding van 
die verkiezingen door landelijke 
politieke groeperingen en politici. 
Samenvattend, mijn fractie steunt 
het voorstel van het kabinet inzake 
het tijdstip van verkiezingen, zij het 
— zoals dat in advocatuurlijke termen 
heet — met aanvulling van gronden. 

Tijdens de schriftelijke voorberei-
ding is gebleken dat de op 1 juli a.s. 
in werking tredende Wet op de 
persoonsregistraties in beginsel van 
toepassing moet zijn op de registratie 
van kiesgerechtigdheid. De regering 
stelt zich echter op het standpunt dat 
deze kiesrechtregistratie eigenlijk zou 
vallen onder de wet GBA, aangezien 
deze registratie in verreweg de 
meeste gemeenten wordt bijgehou-
den te zamen met de bevolkingsad-
ministratie. 
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Op zichzelf ziet mijn fractie de 
redelijkheid van dit standpunt in. 
Toch doet de constructie die het 
kabinet voorstelt enigszins gewron-
gen aan. Wat is het geval? De wet 
GBA bestaat nog niet. Sterker nog, 
een voorstel van wet heeft de Kamer 
nog niet eens bereikt. Totdat die wet 
er is, wil de regering de kiesrechtre-
gistratie onder de aanstaande 
werking van de WPR uithalen door 
middel van een algemene maatregel 
van bestuur. Tot slot moet dan de 
wet GBA gaan bepalen dat de WPR 
niet geldt voor administraties die op 
basis van de wet GBA worden 
bijgehouden, omdat op al die 
registraties, inclusief de registratie 
voor kiesgerechtigdheid, het eigen 
regime van de wet GBA van toepas-
sing zal zijn. Al met al krijg ik weer 
een beetje het gevoel dat de Kamer 
gevraagd wordt, een blanco cheque 
te tekenen. 

Per 1 juli a.s. geldt dan eindelijk 
een uniforme privacywetgeving en 
meteen wordt een van de grootste 
persoonsregistraties daarvan weer 
uitgezonderd ten gunste van een nog 
niet bestaand specifiek privacyregi-
me, namelijk dat van de nog te 
behandelen wet GBA in combinatie 
met de nieuwe Kieswet. 

Ik kan niet overzien in hoeverre de 
privacybescherming van het kies-
rechtregistratiebestand straks 
formeel of materieel afwijkt van het 
regime van de WPR, maar misschien 
kan de regering mij geruststellen. In 
ieder geval vraag ik de regering te 
willen toezeggen dat de bedoelde 
algemene maatregel van bestuur 
zoveel mogelijk conform de bepalin-
gen van de WPR zal komen te luiden 
en dat de Kamer te voren in de 
gelegenheid zal worden gesteld, zich 
over die algemene maatregel van 
bestuur een oordeel te vormen. 

Voorzitter. Een even interessant als 
ingewikkeld punt als het gaat om 
kiesrechtelijke aangelegenheden is 
de restzetelverdeling. Sinds 1933 
hanteren wij daarvoor grofweg het 
volgende systeem. Als het betrokken 
orgaan 19 of meer zetels telt, gaan 
de zetels naar de lijsten met het 
grootste gemiddelde aantal stemmen 
per toegekende zetel. Als het orgaan 
minder dan 19 zetels telt, gaan de 
restzetels naar de lijsten met de 
grootste overschotten. In het eerste 
geval, 1 9 zetels of meer, geldt voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen dat 
een lijst op zijn minst eenmaal de 
kiesdeler moet hebben gehaald om 
voor een restzetel in aanmerking te 

komen. In het tweede geval is 3/4 
van de kiesdeler voldoende. 

Het eerste systeem, geldend voor 
organen met 19 of meer zetels, werkt 
in de praktijk ten gunste van de 
grotere partijen. Het tweede 
systeem, dat in de praktijk alleen van 
toepassing is in de kleinere gemeen-
ten, werkt ten gunste van kleinere 
partijen. Het voorliggende wets-
ontwerp bevat geen voorstel tot 
wijziging van dit gemengde systeem 
van restzetelverdeling. In navolging 
van de Kiesraad heeft de regering 
wijziging volgens het systeem AZ 
immers afgewezen. 

In het voorlopig verslag heeft mijn 
fractie zich op het standpunt gesteld 
dat het huidige systeem verre van 
ideaal is. Het is niet uniform en dus 
weinig inzichtelijk. Bovendien is geen 
inhoudelijke argumentatie te geven 
waarom in het ene geval een 
systeem dat de grotere partijen 
bevoordeelt de beste uitwerking van 
de evenredigheidsgedachte vormt en 
in het andere geval een systeem dat 
de kleinere partijen bevoordeelt, om 
nog maar te zwijgen van de betrekke-
lijk arbitraire grens van 19. 

Met de Kiesraad zijn wij van 
oordeel dat het systeem AZ de 
aandacht verdient, omdat het op 
zichzelf een betere uitwerking van de 
evenredigheid biedt. In het voorlopig 
verslag wees mijn fractie erop dat 
het systeem AZ in feite een variant is 
van het uit 1932 daterende systeem-
Webster. Aan de hand van verschil-
lende voorbeelden hebben wij in het 
voorlopig verslag aangetoond dat 
hantering van het systeem-Webster 
tot een betere benadering van de 
evenredigheid leidt, terwijl het 
neutraal is ten opzichte van grote en 
kleine partijen. De Kiesraad heeft 
invoering van het systeem-AZ 
ontraden met als argumentatie dat 
het te ingewikkeld is en afwijkt van 
de bestaande methode, dat het te 
veel rompslomp geeft om het in te 
voeren en dat het bovendien een te 
globale berekeningsmethode is 
vanwege het "trial and error"-ele-
ment. Mijn fractie is het op dit laatste 
punt met de Kiesraad eens en wees 
om die redenen ook het systeem-AZ 
af. Gegeven de alom erkende betere 
benadering van de evenredigheid 
zagen wij overigens minder prakti-
sche bezwaren in een omschakeling 
op zich. 

Maar nu het systeem-Webster. 
Daarvan kan gezegd worden dat het 
zeer nauw aansluit op de bereke-
ningsmethode die nu gevolgd wordt, 

terwijl het bovendien rechtstreeks tot 
uitslagen leidt, zonder dat "tr ial and 
error"-element. Blijkens de memorie 
van antwoord deelt de opnieuw om 
advies gevraagde Kiesraad in grote 
lijnen deze mening: 

"De Raad erkent dat dit systeem 
een nauwkeuriger uitwerking vormt 
van het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging dan de beide 
zetelverdelingssystemen die de 
huidige Kieswet kent. De Raad merkt 
op dat een aantal van de in de 
memorie van toelichting tegen het 
systeem-AZ aangevoerde bezwaren 
niet of in mindere mate geldt voor de 
methode- Webster." 

Merkwaardig genoeg volgt op deze 
passage geen enkel woord over de 
eventuele bezwaren die dan nog 
zouden resteren, maar in plaats 
daarvan de mededeling dat niettemin 
een meerderheid van de Kiesraad het 
systeem-Webster afwijst. De 
motivatie luidt als volgt: 
1. het huidige systeem wijkt in 
geringe mate af van de evenredig-
heid en is dus "geheel in lijn met de 
Grondwet"; 
2. bij de keuze van zetelverdelings-
systemen dient niet alleen het 
element van de evenredigheid, maar 
ook dat van de besluitvaardigheid 
van het te kiezen orgaan in de 
overwegingen te worden betrokken; 
3. er zijn geen aanwijzingen dat de 
toepassing van de huidige regeling 
tot problemen in de praktijk leidt; 
4. de verschillen tussen het systeem 
van de grootste gemiddelden en 
Webster zijn gering, bovendien is 
bevoordeling van grotere partijen 
door het systeem van de grootste 
gemiddelden "vooral waar het de 
landelijke verkiezingen betreft" geen 
bezwaar; 
5. in kleinere gemeenten voorkomt 
het huidige systeem van de grootste 
overschotten dat de meerderheid van 
de raadszetels toevloeit naar een 
partij die niet de meerderheid van het 
aantal stemmen heeft gehaald. 

Een minderheid van de Kiesraad 
deelt daarentegen de visie van mijn 
fractie dat de voorliggende herzie-
ning van de Kieswet wel een goede 
gelegenheid is om het betere 
systeem-Webster in te jeren en 
wijst er bovendien zeer terecht op 
dat het D66-voorstel het voordeel 
heeft dat voor alle verkiezingen één 
uniform systeem van restzetelverde-
ling kan worden ingevoerd, "hetgeen 
de hanteerbaarheid, de toegankelijk-
heid en de inzichtelijkheid van ons 
kiesstelsel ten goede zou komen". 
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En dan de regering. Zonder verdere 
inhoudelijke bespreking van de 
kennelijk moeilijke afwegingen 
binnen de Kiesraad, deelt de regering 
mede dat zij op dit moment onvol-
doende aanleiding voor invoering van 
een nieuwe methode van restzetel-
verdeling ziet. De nadere motivering 
van de regering bestaat uit drie 
overwegingen die ik zeer kort 
weergeef. In de eerste plaats voldoet 
het systeem in hoge mate aan de 
grondwettelijke voorschriften. In de 
tweede plaats is het huidige systeem 
in 1933 op goede en alleszins 
aanvaardbare gronden ingevoerd. 
Het geeft in de praktijk geen 
problemen. In de derde plaats geeft 
de methode-Webster qua uitkomsten 
slechts geringe verschillen ten 
opzichte van het huidige systeem. 

Mijnheer de voorzitter! Men 
vergeve mij deze uitvoerige weergave 
van de discussie tijdens de schriftelij-
ke voorbereiding. Die opsomming 
heeft ten doel, duidelijk te maken dat 
mij na zeer zorgvuldige lezing en 
herlezing van de stukken in redelijk-
heid niet duidelijk is waarop het 
verzet van het kabinet tegen 
invoering van het systeem-Webster 
berust. Ik noem een aantal punten en 
vragen. 

1. De verschillen in uitkomst 
tussen de methode-Webster en het 
huidige systeem kunnen zeer 
wezenlijk zijn, zoals de regering in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag overigens ook stelt. Men 
denke aan de situatie dat in Den 
Haag in 1986 de methode-Webster 
één zetel verschil zou hebben 
opgeleverd. Of men denke aan 
Rotterdam in 1982, waarbij het 
systeem net één zetel verschil zou 
hebben opgeleverd. 

2. Ook al is het bestaande systeem 
niet in strijd met de evenredigheid 
zoals neergelegd in de Grondwet, dat 
kan toch geen argument zijn om een 
erkend beter systeem dat evenmin in 
strijd is met de Grondwet, af te 
wijzen. 

3. Waarop berust de met name 
door de Kiesraad — kennelijk — 
gehanteerde stelling dat de beperkin-
gen die de Grondwet op het stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging 
toelaat, betrekking mogen of moeten 
hebben op de bestuurbaarheid? En 
hoe wordt die bestuurbaarheid dan 
gemeten? 

4. Hoe kan een principiële 
verbetering van ons kiesstelsel 
worden afgewezen, met als argu-
ment dat het huidige systeem niet tot 

praktische problemen leidt, terwijl 
vastgesteld is dat het voorgestelde 
systeem in de praktijk evenmin tot 
problemen kan leiden? 

5. Een structurele bevoordeling 
van partijen naar grootte is niet te 
rijmen met het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, zeker niet als er 
een volstrekt neutraal systeem 
voorhanden is. 

6. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag wordt toegegeven 
dat de als bezwaar tegen het 
systeem-Webster aangevoerde 
mogelijkheid dat de meerderheid van 
de zetels toevloeit aan een partij die 
niet de meerderheid van de stemmen 
heeft behaald, in het huidige systeem 
in gelijke mate bestaat. Dit argument 
komt in de vergelijking tussen beide 
systemen dan ook geen zelfstandige 
betekenis toe. 

7. Als de regering "op dit mo-
ment" geen reden tot invoering van 
een beter systeem van restzetelver-
deling ziet, wanneer ziet zij die dan 
wél? 

8. Hoe kan de zorgvuldigheid van 
overwegingen die de wetgever in 
1933 hanteerde, 56 jaar later als 
argument worden gebezigd om een 
erkend beter antwoord op dezelfde 
vraag van de wetgever af te wijzen? 

9. Waarom is op verschillende 
onderdelen uniformiteit en daarmee 
hanteerbaarheid, toegankelijkheid en 
inzichtelijkheid van ons kiesstelsel 
een voornaam argument om de 
Kieswet aan te passen en bij zoiets 
wezenlijks als de zetelverdeling 
ineens niet of slechts in mindere 
mate? 

Mijnheer de voorzitter! Ter nadere 
toelichting op de feitelijke gevolgen 
van invoering van het systeem Web-
ster was ik voornemens, u een notitie 
te overhandigen en u te vragen, deze 
als noot in de Handelingen te laten 
opnemen. Kort vooroverleg heeft 
opgeleverd dat het misschien 
verstandig is, dat eventueel in 
tweede termijn te doen. Ik heb 
begrepen dat de notitie wat te lang 
was om als noot in de Handelingen 
op te nemen. Ik zal de notitie in ieder 
geval ten spoedigste onder mijn 
collega "Woordvoerders verspreiden, 
opdat zij kennis kunnen nemen van 
de inhoud daarvan. 

Uit de notitie blijkt onder meer — 
het is het belangrijkste onderdeel 
ervan — dat de verschillen tussen het 
huidige systeem en het systeem-
Webster bepaald niet verwaarloos-
baar klein zijn en dat de benadering 
van de evenredigheid in het systeem-

Webster voor grotere gemeenten in 
hoofdzaak een ongelooflijk veel 
gunstiger beeld te zien geeft dan met 
de huidige gebruikelijke systemen het 
geval zou zijn. 

Op basis van het voorgaande zal 
het duidelijk zijn dat mijn fractie er 
geenszins van overtuigd is dat van de 
voorliggende herziening van de 
Kieswet geen gebruik behoeft te 
worden gemaakt om het systeem van 
zetelverdeling te optimaliseren. Om 
deze reden heb ik het amendement 
op stuk nr. 22 ingediend. 

Mijnheer de voorzitter! Tijdens de 
schriftelijke voorbereiding is mijn 
fractie met de regering in discussie 
getreden over de vraag in hoeverre 
de volgorde waarop kandidaten op 
een lijst staan, na de verkiezingen 
deel uitmaakt van de kiezersuitspraak 
en dus bindend is. Anders gezegd, 
staat het kandidaten of partijen vrij, 
na de verkiezingen de volgorde van 
de lijst naar eigen goeddunken te 
veranderen? 

De regering stelde de kwestie zelf 
aan de orde naar aanleiding van 
kritische beschouwingen van de heer 
Elzinga en naar aanleiding van twee 
schriftelijke vragen van mijn collega 
aan de overzijde, senator Vis, over de 
interne afspraken die in het CDA zijn 
gemaakt over toetreding van 
kandidaten van deze partij tot onder 
andere de Staten-Generaal. Het gaat 
in deze kwestie niet zozeer om een 
gebrek in de tekst of het systeem van 
de Kieswet, als wel om een bepaalde 
interpretatie ervan, die mijn fractie 
niet anders kan duiden dan als 
"hoogst oneigenlijk". 

Hoe luiden nu de interne afspraken 
bij het CDA? Ik geef in het kort de 
door de regering genoemde procedu-
re weer. Bij de totstandkoming van 
het CDA zijn reglementen gemaakt 
om te garanderen dat de drie 
bloedgroepen - KVP, CHU en ARP 
— volgens een bepaalde verdeel-
sleutel zullen worden verdeeld over 
de CDA-fractie. Volgens die verde-
ling worden de kandidatenlijsten van 
deze partij opgesteld, maar de kiezer 
kan roet in het eten gooien door van 
zijn voorkeurstem gebruik te maken. 
Ook kan opvolging van tussentijdse 
vacatures ertoe leiden dat een 
kandidaat benoemd moet worden, 
terwijl volgens de verdeelsleutel een 
andere bloedgroep aan de beurt is. 
Het CDA lost dit probleem op door 
gebruik te maken van de mogelijk-
heid die de Kieswet kandidaten biedt 
om afstand van benoeming te doen 
en een ander te machtigen, namens 
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hem benoemingshandelingen te 
verrichten. De constructie is dan de 
volgende. Al voordat men zich in het 
CDA kandideert, moet men zich 
schriftelijk akkoord verklaren met de 
inerne regeling zoals hier beschreven. 
Vervolgens moet men een partijfunc-
tionaris of notaris machtigen om 
namens hem benoemingshandelin-
gen te verrichten. Direct na de 
verkiezingen deponeren de gemach-
tigden namens alle niet gekozen 
kandidaten een verklaring bij het 
Centraal stembureau luidende dat zij 
tot nader bericht afzien van benoe-
ming. Ontstaat er een vacature, dan 
beslist de partij welke bloedgroep 
recht op de zetel heeft, waarna de 
zogenaamde blanco afstandsverkla-
ring namens de desbetreffende 
kandidaat herroepen wordt. Tot zover 
de memorie van toelichting. 

De kiezer weet intussen van niets. 
Op de kandidatenlijsten van het CDA 
zijn de kandidaten niet aangemerkt 
als behorend tot deze of gene 
bloedgroep. Evenmin is het de 
kiezers bekend dat er een verdeel-
sleutel is, laat staan hoe deze precies 
eruit ziet. Onbetwist staat het vast 
dat de interne verklaring die de 
CDA-kandidaten moeten tekenen, 
iedere rechtskracht mist, althans niet 
rechtens afdwingbaar is. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag gaat de regering op de 
door mijn fractie geuite bezwaren 
tegen deze praktijken in. Haar reactie 
valt in twee delen uiteen. In het 
eerste deel wordt een lofzang 
afgestoken over het stelsel van de 
facultatieve enkelvoudige voorkeur, 
zoals ons huidige stelsel in jargon 
schijnt te heten. In dit stelsel past 
een cor ectiemogelijkheid op de door 
de partijen bepaalde volgorde door 
middel van de voorkeurstem. Een 
dergelijke correctie, zo meent ook de 
regering, mag niet door interne 
partijafspraken en dergelijke 
ongedaan worden gemaakt, maar de 
staatssecretaris voegt eraan toe: 
"Anders oordeel ik echter over 
partijregelingen die beogen partijor-
ganen invloed te geven bij de 
aanwijzing van degenen die tussen-
tijds opengevallen plaatsen zullen 
bezetten." In het tweede deel van de 
beantwoording van de vragen werkt 
de staatssecretaris deze stelling uit. 

In die uitwerking herken ik een 
schoolvoorbeeld van de typisch 
ambtelijke dialectiek die wordt 
toegepast, als iets verdedigd moet 
worden dat intellectueel onverdedig-
baar is. De criticus, mijn fractie, tot 

wie de dialecticus, de staatssecreta-
ris en haar ambtenaren, zich richt, 
wordt voor 90% omstandig gelijk 
gegeven, maar als het om de cruciale 
10% gaat, wordt zonder inhoudelijke 
motivering gestipuleerd dat het net 
even anders ligt. Concreet wordt in 
dit geval eerst uitvoerig beschreven 
dat er te respecteren motieven van 
partijorganisatorische aard kunnen 
zijn op grond waarvan een krachtens 
de Kieswet voor vervulling van een 
vacature in aanmerking komende 
kandidaat voorrang verleent aan een 
andere kandidaat van dezelfde 
groepering. Een dergelijke afwijking 
van de lijstvolgorde acht de regering 
dus niet in strijd met het stelsel van 
de facultatieve enkelvoudige 
voorkeur. De staatssecretaris ontkent 
dat door dit soort praktijken van de 
stem van de kiezer een ander gebruik 
wordt gemaakt dan deze bedoelde. 
Met andere woorden: ondanks het 
feit dat de beschreven werkwijze de 
vastgestelde lijstvolgorde doorbreekt, 
wordt aan de lijstvolgorde geen 
afbreuk gedaan, aldus de staatsse-
cretaris. 

Dit staaltje van dialectiek is al te 
doorzichtig. Het is van tweeën één: 
of de regering is van oordeel dat het 
bij tussentijdse opvolging gerecht-
vaardigd is dat de partij bevordert dat 
van de lijstvolgorde wordt afgewe-
ken, waarmee het stelsel van 
facultatieve enkelvoudige voorkeur 
wordt doorbroken, of de regering 
kiest voor onverkorte handhaving van 
dit stelsel, hetgeen zich niet ver-
draagt met pogingen van politieke 
partijen om bij tussentijdse opvolging 
te bevorderen dat van de lijstvolgor-
de wordt afgeweken. Het behoeft 
geen betoog dat mijn fractie zich 
nadrukkelijk op het laatste standpunt 
stelt. Ik vraag de regering dan ook 
opnieuw, zich te bezinnen en 
hetzelfde standpunt te omhelzen. 
Afhankelijk van het antwoord dien ik 
in tweede termijn een motie in. 

Ik kom toe aan de lijstencombina-
ties, waarover mijn fractie ook in 
beide verslagen een aantal opmerkin-
gen heeft gemaakt. Zoals in de 
memorie van toelichting wordt 
gememoreerd, is in 1973 de 
mogelijkheid tot het vormen van 
lijstcombinaties in de Kieswet 
opgenomen voor de kamerverkiezin-
gen en voor de verkiezingen voor 
provinciale staten. De ratio van deze 
wetswijziging was gelegen in de 
wens om politieke groeperingen tot 
concentratie te brengen. Anders 
gezegd, men zag er een middel in om 

ten slotte het aantal politieke partijen 
te verminderen. Het aangaan van een 
lijstcombinatie werd gezien als een 
eerste stap in dit fusieproces. Uit de 
evaluatie van de ontwikkelingen sinds 
1973 wil ik twee zaken naar voren 
halen: 
1. de beoogde fusies hebben, met 
uitzondering van het samengaan van 
drie confessionele partijen in het 
CDA, niet tot het beoogde resultaat 
geleid; 
2. de regering geeft voor het 
voorliggende wetsvoorstel een 
nieuwe motivering: het instituut 
lijstcombinatie voorziet kennelijk in 
een behoefte en dus blijven de 
bestaande mogelijkheden tot het 
aangaan van lijstencombinaties in 
stand, terwijl de figuur bovendien 
wordt uitgebreid naar gemeente-
raadsverkiezingen. 

Mijn fractie kan zich vinden in deze 
opstelling van de regering. Rest in 
het bijzonder wel de vraag naar de 
consequenties van het invoeren van 
lijstencombinaties op gemeentelijk 
niveau. Bij de beoordeling hiervan 
hebben voor mijn fractie een aantal 
overwegingen een rol gespeeld. 

1. In algemene zin is mijn fractie 
van mening dat iedere figuur die kan 
helpen bij het zo goed mogelijk 
afspiegelen van de voorkeur van de 
kiezer, in beginsel de aandacht 
verdient. 

2. Het gegeven dat het voor 
kleinere groeperingen moeilijker 
wordt een zetel te krijgen naarmate 
er minder zetels te verdelen zijn, is 
voor mijn fractie een wezenlijk 
uitgangspunt bij de beoordeling van 
het lijstencombinatiesysteem. 

3. Bijzondere aandacht verdient 
het verband tussen het lijstencombi-
natiesysteem en het systeem van 
restzetelverdeling. Het instituut van 
de restzetel leidt er immers noodza-
kelijkerwijs toe dat stemmen als het 
ware terechtkomen bij totaal andere 
groeperingen c.q. lijsten dan die 
waarop de kiezer ze had uitgebracht. 
Zoals gezegd, bij restzetelverdeling 
kan dit tot op zekere hoogte niet 
anders. Een van de manieren om 
ervoor te zorgen dat bij restzetelver-
deling de "overschietende" stemmen 
zo goed mogelijk terechtkomen, is 
dan het systeem van lijstcombinaties. 

4. Bedacht moet worden dat de 
voorgestelde invoering van lijsten-
combinaties voor gemeenteraadsver-
kiezingen met zich brengt, dat aan de 
regelgeving van die combinaties 
wellicht andere eisen moeten worden 
gesteld dan nu het geval is. Er zijn 
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immers wezenlijke verschillen tussen 
landelijke en provinciale verkiezingen 
enerzijds en lokale verkiezingen 
anderzijds. De bestaande regelgeving 
heeft uitsluitend betrekking op de 
eerste twee soorten verkiezingen. 

5. Ten slotte speelt ook voor mijn 
fractie uniformiteit als middel tot 
gelijke behandeling van gelijke 
gevallen en optimale inzichtelijkheid 
van de kieswetgeving een rol. 

Eerder in deze bijdrage en tijdens 
de schriftelijke voorbereiding heb ik 
namens mijn fractie gepleit voor het 
systeem-Webster. Invoering daarvan 
leidt in de overgrote meederheid van 
de gevallen tot een zetelverdeling die 
het systeem van lijstencombinaties in 
feite overbodig maakt. Niettemin zou 
ook onder het systeem-Webster een 
lijstencombinatie een functie kunnen 
hebben met het oog op politieke 
bundeling of anderszins. Dit brengt 
mijn fractie er dan ook toe om het 
handhaven en het uitbreiden van het 
systeem van lijstencombinaties in 
beginsel te ondersteunen. 

Mijn fractie heeft in de eerdere 
fase van de behandeling van het 
wetsvoorstel gewezen op een aantal 
bezwaren van de uitwerking die het 
wetsvoorstel geeft voor het lijsten-
combinatiesysteem. Omdat de 
discussie daarover al snel heel erg 
technisch van aard wordt, beperk ik 
mij in dit gedeelte van mijn bijdrage, 
en ik hoop ook overigens, tot de 
hoofdlijn. De strekking van onze 
inbreng was deze: leg aan het 
aangaan van lijstencombinaties geen 
andere beperkingen op dan die, 
welke uit administratief oogpunt 
strikt noodzakelijk zijn. Naar het 
oordeel van mijn fractie bevat het 
wetsvoorstel op een aantal punten 
beperkende bepalingen met betrek-
king tot lijstencombinaties die beter 
zouden kunnen vervallen. Voor een 
groot deel richten onze bezwaren 
zich tegen de bepalingen die 
discriminerend zijn ten opzichte van 
niet-landelijke, niet-gevestigde 
politieke partijen. Als voorbeeld 
noem ik het geval van groeperingen 
die ten behoeve van raadsverkiezin-
gen een lijstencombinatie willen 
vormen. In het wetsvoorstel wordt de 
voorwaarde gesteld, dat men alleen 
aan een lijstencombinatie mag 
meedoen als boven die lijst een 
aanduiding is geplaatst. Deze eis 
komt erop neer, dat eerst een 
zodanige aanduiding geregistreerd 
moet worden waaraan dan weer 
bepaalde andere eisen zijn verbon-
den. Voor landelijke partijen is dat 

geen probleem. Zij hebben immers 
hun aanduiding in verband met 
andere verkiezingen sowieso al laten 
registreren. Voor andere groeperin-
gen betekent dit vereiste een extra 
obstakel voor het aangaan van een 
lijstencombinatie. De argumentatie 
voor deze eis van de regering komt 
erop neer, dat zonder registratiepro-
cedure — dus bij lijsten zonder 
aanduiding — de kiezer geen enkele 
zekerheid kan hebben, dat achter die 
lijst een reële politieke groepering 
schuilgaat. 

Even verder, op pagina 110 van de 
memorie van antwoord, geeft de 
regering ons toe dat zich geen 
praktische bezwaren zouden 
voordoen indien de eis van registratie 
van partijaanduidingen niet gesteld 
zou worden. Verderop stelt de 
regering: " ledere groepering die dat 
wenst, kan haar aanduiding op 
gemeentelijk niveau op betrekkelijk 
eenvoudige wijze laten registreren. 

Het voorgaande is een voorbeeld 
van eisen dat tot een ongelijke 
behandeling van politieke groeperin-
gen leidt, zonder dat daartoe uit 
technisch-administratief oogpunt 
(geen praktische bezwaren, zo zeg ik 
de staatssecretaris na) noodzaak 
bestaat. 

Van minder technische aard is het 
amendement op stuk nr. 2 1 . Het 
beoogt, de op een bepaalde lijsten-
combinatie uitgebrachte stemmen 
daadwerkelijk zoveel mogelijk aan die 
lijst — en dus aan de daaraan 
deelnemende groeperingen — toe te 
delen, ook wanneer bepaalde 
groeperingen wegens onvoldoende 
zelfstandige kracht voor de zetelver-
deling moeten afvallen. Ik haal bij 
wijze van toelichting nog even het 
voorbeeld uit het voorlopig verslag 
aan. Daaruit bleek dat, als gevolg van 
de huidige en de door het kabinet 
voorgestelde methode, bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 
1977 de op de RPF uitgebrachte 
stemmen bij de Partij van de Arbeid 
terechtkwamen, terwijl bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 
1986 de stemmen van de CPN bij het 
CDA belandden. Deze wel zeer 
extreme vorm van politieke bundeling 
als gevolg van het lijstencombinatie-
systeem wordt tegengegaan door 
hetgeen in het amendement op stuk 
nr. 21 wordt voorgesteld. 

De heer Schutte (GPV): Naar mijn 
mening is dit niet zozeer het gevolg 
van het lijstencombinatiesysteem als 
wel van het stelsel van restzetels. 

Ook zonder lijstencombinatie kunnen 
zich dit soort verschijnselen voor-
doen. 

De heer Kohnstamm (D66): Ik ben 
het niet met u eens. Het is echter op 
zichzelf een goede oefening voor de 
rest van deze twee dagen. Ik vrees 
namelijk dat wij steeds de restzetel-
problematiek, de vraag van combina-
ties en de vraag van kiesdrempels op 
zichzelf door elkaar zullen halen. Mijn 
idee nu is, dat een lijstencombinatie, 
zoals het kabinet voorstelt, niet 
effectief kan worden als niet de 
partijen zelfstandig een zetel halen. 
Dat betekent dat mensen op een lijst 
stemmen, doch dat die stemmen 
vervolgens wegvloeien naar concur-
rerende instellingen, terwijl in het 
systeem dat in mijn amendement 
wordt voorgesteld de kiezer in ieder 
geval van tevoren weet, bij wie die 
stemmen terecht zullen komen als de 
zetel niet gehaald wordt. 

De heer Rienks (PvdA): Men stemt 
toch niet op een lijstverbinding maar 
op een partij. 

De heer Kohnstamm (D66): Dat is 
volstrekt juist. Die lijstverbinding is 
echter tevoren kenbaar gemaakt. 
Derhalve weet de kiezer dat, als die 
partij geen zetel haalt, zijn stem niet 
willekeurig ergens heenvliegt, doch 
dat gepoogd is, die stem een 
restwaarde te doen hebben in 
verband met die lijstencombinatie. In 
die zin is naar mijn mening de 
redenering nog steeds valide, dat 
het, ten behoeve van het geven van 
zekerheid aan de kiezer, van het 
grootste belang is om, als de 
deelnemende partijen niet allemaal 
een hele zetel halen, over een 
lijstencombinatiesysteem te beschik-
ken, waardoor doorschuiving van die 
stem plaatsvindt naar de partijen die 
tevoren aan de kiezer bekend zijn 
gemaakt. 

Voorzitter: Castricum 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Dan gaat het toch om de restzetel-
problematiek en niet om de lijstver-
binding, zoals de heer Schutte eerder 
zei? 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik benader het probleem 
vanuit de doelstelling die ik heb 
geformuleerd, namelijk: zorg ervoor 
dat de kiezer van tevoren weet waar 
zijn stem eventueel ook nog terecht 
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De heer Kohnstamm (D66) 

kan komen. Dat nu gaat via het 
systeem van de lijstencombinatie. Er 
is geen andere mogelijkheid dan 
alleen die lijstencombinatie. Dat laat 
overigens onverlet dat die stem pas 
naar de verbonden lijst kan gaan die 
wel een volle zetel haalt in het 
systeem van mijn amendement, via 
het systeem van de restzetelverde-
ling. Dat raakt echter niet de essentie 
van mijn amendement. 

Voorzitter! Ik vervolg mijn betoog. 
Het wetsvoorstel bevat een aantal 
verbeteringen van de regeling van de 
voorkeurstem, die mijn fractie van 
harte ondersteunt. Op een run t is de 
regering wat ons betreft ecnter niet 
voortvarend genoeg geweest, 
namelijk waar het gaat om de hoogte 
van de voorkeurdrempel, thans 
gesteld op 50% van de algemene 
kiesdeler. Uit berekeningen die in het 
kader van de schriftelijke voorberei-
dingen zijn gemaakt, is gebleken dat 
de verlaging van het percentage naar 
25 geen wereldschokkende verande-
ringen te zien zou geven in de 
lijstvolgorden, zoals door de verschil-
lende groeperingen aan de kiezers 
voorgelegd. Terecht merkt de 
regering op dat indien tot de kiezers 
doordringt dat het eenvoudiger wordt 
om via voorkeurstemmen verande-
ringen in de lijstvolgorde aan te 
brengen, zij van die mogelijkheid 
meer gebruik zullen gaan maken. Dat 
effect, voorzitter, beoordeelt het 
kabinet vervolgens negatief, terwijl 

mijn fractie het juist ziet als een van 
de weinige mogelijkheden om binnen 
het huidige kiesstelsel, de kiezer 
daadwerkelijk meer invloed te geven 
en iets af te komen van wat ik maar 
aanduid als de "part icrat ie". De 
regering ziet bij voorbeeld problemen 
ontstaan in de vorm van de interne 
partijstrijd. Dat kan op zichzelf niet 
ontkend worden, maar daarmee kan 
nog niet gezegd worden dat de wens 
van de kiezer om gemakkelijker enige 
wijziginger, in de volgorde te kunnen 
aanbrengen, daardoor naar het rijk 
der fabelen moet worder verwezen. 
Voor zover dat al een zelfstandig 
wegend argument zou zijn, moet 
bovendien worden vastgesteld dat 
die strijd meer in de openheid zal 
worden gevoerd dan thans het geval 
is. In ieder geval, ziet mijn fractie niet 
in waarom de voorkeurdrempel niet, 
zoals wij in het voorlopig verslag 
voorstelden en zoals de Tweede 
Kamer dit overigens in 1 969 al 
aanvaardde, op 2 5 % van de 
algemene kiesdeler kan worden 
gesteld. Om die reden hebben wij 
een amendement op stuk nr. 24 
voorgesteld. 

Voorzitter! Via radio, televisie en 
kranten heb ik begrepen dat collega 
Van Otterloo overweegt of heeft 
overwogen — hopen kunnen wij altijd 
nog — om een amendement in te 
dienen waardoor een kiesdrempel, 
gelijk aan de kiesdeler, zoals die nu 
geldt voor de Tweede-Kamerverkie-

zingen, ook zou gaan gelden voor de 
Eerste-Kamerverkiezingen en alle 
raads- en statenverkiezingen. Het 
effect van zo'n kiesdrempel zou 
vermoedelijk nogal dramatisch zijn 
voor de meerderheid van de in deze 
Kamer vertegenwoordigde partijen. 
De schade die de kleine partijen 
zouden oplopen komt, uiteraard 
geheel onbedoeld, terecht bij de 
twee grootste partijen en ten dele bij 
de VVD, zo is althans de verwach-
ting. Kortom, de socialisten ontpop-
pen zich op het politieke vlak als 
ware kapitalisten in die zin dat zij ook 
via de Kieswet streven naar optimali-
sering van de zetelwinst; en zij gaan 
daarvoor zonodig over politieke 
lijken. 

Via radio, televisie en kranten heb 
ik begrepen dat de redenering van 
collega Van Otterloo luidt: 
1. eenpersoonsfracties zijn schadelijk 
voor de bestuurskracht; 
2. problemen van kleinere fracties 
zijn niet te vrezen, immers als bij 
voorbeeld de SGP, het GPV en de 
RPF gaan samenwerken, dan is er 
dankzij de steun en toeverlaat van 
deze partijen in de vorm van de heer 
Van Otterloo, nog niets verloren en 
hetzelfde geldt voor de PSP, de PPR 
en de CPN. 
3. de kieswettelijke regels moeten 
zoveel mogelijk uniform zijn voor alle 
verkiezingen. Dus moet de kiesdrem-
pel overal gelijk zijn aan eenmaal de 
kiesdeler, zoals die ook geldt voor de 
Tweede Kamer. 

De heer Van Otter loo (PvdA): De 
heer Kohnstamm draait hier en daar 
wat met de volgorde van de argu-
menten. Het argument om het 
amendement in te dienen is dat wij 
van opvatting zijn dat op alle niveaus 
waar verkiezingen worden gehouden 
één stelsel zou moeten worden 
gehanteerd voor de toedeling van de 
restzetels. Dat betekent dat het erom 
gaat of een partij door de kiezers in 
staat wordt gesteld om zelfstandig 
een zetel te halen. Het hangt er dus 
niet van af hoe het stemgedrag van 
anderen is. De heer Kohnstamm 
heeft er prachtige voorbeelden van 
gegeven hoe de stemmen van de 
CPN terechtkwamen bij het CDA en 
omgekeerd van de RPF bij ons. 
Daarom zeggen wij : er moet voor 
iedereen een duidelijke regeling 
gelden. Vervolgens neb ik op de 
vraag of dat er niet toe leidt dat die 
zetels allemaal bij ons terechtkomen 
geantwoord dat je dat niet kunt 
beoordelen, omdat het aan de 
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betrokken groeperingen zelf is om te 
kijken of zij zullen samenwerken. Ik 
vind ook dat wij daar verder buiten 
moeten blijven. Het heeft te maken 
met de autonomie van de betrokken 
groeperingen of zij deelnemen aan 
de verkiezingen en of zij in staat zijn 
om zelfstandig voldoende steun 
onder de bevolking te verwerven om 
een zetel te krijgen in de gemeente-
raad, in de provincie of in de Tweede 
Kamer. 

De heer Kohnstamm (D66): Uw 
standpunt was mij via de media al 
zeer duidelijk geworden. In korte 
lijnen komt het hierop neer: bestuurs-
kracht; het samengaan van andere 
partijen is mogelijk; zoveel mogelijk 
uniformiteit om op de een of andere 
manier aan een zetel te komen; de 
kiesdrempel moet overal gelijk zijn. 
Dat zijn dan toch de essentialia. Ik 
bespreek die argumenten even. Wij 
komen er ongetwijfeld op een later 
moment nader op terug. Ik begin met 
de bestuurskracht. 

De heer Lankhorst (PPR): Als het 
amendement er komt. 

De heer Kohnstamm (D66): Dat 
heb ik toch ook gezegd? Ik heb 
gezegd: wij kunnen altijd alleen maar 
hopen. 

De heer Lankhorst (PPR): Komt het 
amendement er? 

De heer Kohnstamm (D66): Ik 
hoorde de heer Van Otterloo spreken 
over "het amendement dat wij 
indienen". 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het 
amendement is ingediend, dus dat is 
het punt niet. Ik heb echter niet uit 
eigener beweging opmerkingen 
gemaakt over bestuurskracht. Er is 
destijds een discussie geweest over 
de kiesdrempel in dit huis betreffen-
de de Tweede-Kamerverkiezingen op 
grond van een initiatiefwetsvoorstel 
van een aantal KVP'ers. Ik wijs af dat 
dit amendement verder een grote rol 
speelt in de discussie over bestuurs-
kracht. 

De heer Kohnstamm (D66): Dat is 
dan mooi winst vergeleken bij de 
publiciteit, want ik heb vanaf 
maandag uit de Volkskrant begrepen 
dat de bestuurskracht in de ogen van 
de heer Van Otterloo wel degelijk een 
zwaarwegend argument was. 

De heer Schutte (GPV): Ook in het 
eindverslag. 

De heer Kohnstamm (D66): Dank u 
wel. Ik ga dan toch nog door op de 
bestuurskracht. Ik was al bang dat ik 
dit punt moest laten vallen, want ik 
vind het te prettig om het te kunnen 
uiten. Met alle respect voor de 
politiek-inhoudelijke inbreng van bij 
voorbeeld de collega's Schutte en 
Van Es: mij was tot op heden 
ontgaan dat zij een gevaar voor de 
bestuurbaarheid van het land 
opleverden, maar ik zal hen wat 
kritischer volgen. Nu zou het kunnen 
zijn dat het argument van de 
bestuurskracht meer bedoeld was 
van toepassing te zijn op de kleinere 
gemeenten, onder andere in 
Noord-Brabant en in Limburg, waar 
soms gemeenteraden worden 
aangetroffen waarin uitsluitend niet 
aan landelijke politieke partijen 
gebonden plaatselijke groeperingen 
zijn te vinden. Over 1982 is het mij 
gelukt om het uit te rekenen. Een 
kiesdrempel van eenmaal de 
kiesdeler zou voor 1982 zegge en 
schrijve 8 zetels minder hebben 
opgeleverd voor dat soort groeperin-
gen, die in totaal overigens 2086 
zetels veroverden; al met al een 
groots resultaat voor de bestuurs-
kracht. 

De heer Van Otterloo (PvdA): De 
heer Kohnstamm persisteert op dit 
punt. Ik heb zeker geen verbinding 
gelegd tussen bestuurskracht en 
kleine partijen. Ik heb zeker niet 
gekeken of ze een verbinding hebben 
met een landelijke groepering. 

De heer Kohnstamm (D66): De 
heer Van Otterloo heeft wel een link 
gelegd tussen bestuurskracht en 
eenpersoonsfracties. In ieder geval is 
het effect van zijn amendement, voor 
zover ik daar nu van heb kennisgeno-
men uit de publiciteit, dat er op dat 
punt nogal wat gaat veranderen. 

Ik kom dan op het argument dat ik 
de heer Van Otterloo gisteren hoorde 
noemen, namelijk dat de kleine 
landelijke partijen maar moeten 
samenwerken en samengaan. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Hoe 
is die verandering te rijmen met het 
getal van acht, dat de heer Kohn-
stamm zojuist zelf noemde? 

De heer Kohnstamm (D66): Ik 
vraag de heer Van Otterloo te 
luisteren naar wat ik heb gezegd. Ik 

heb gezegd dat, als het de bedoeling 
van de heer Van Otterloo is om de 
bestuurskracht in die kleinste 
gemeenten, waar het de niet landelijk 
gebonden groeperingen betreft, te 
verbeteren, naast het doel wordt 
geschoten, omdat het maar acht 
zetels scheelt op een totaal van 
ongeveer 2000. Ik heb het dan dus 
over de niet landelijk geregistreerde 
groeperingen en afgevaardigden. De 
heer Van Otterloo zegt nu: "Ja , maar 
daar heeft mijn amendement geen 
betrekking op" . Welnu, dan heb ik 
dat fout begrepen uit de publiciteit. 
Dan hoor ik zijn nadere motivering 
straks wel. 

De heer Van Otter loo (PvdA): In het 
amendement wordt geen enkel 
onderscheid gemaakt tussen welke 
groepering dan ook. Het amende-
ment zal ook hier en daar betrekking 
hebben op zetels van de PvdA. 

De heer Kohnstamm (D66): Hoe 
grootmoedig. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Dat 
zeg ik naar aanleiding van het 
verkeerde beeld van "de groten 
pakken de kleintjes" en "kindermoor-
denaars". 

De heer Kohnstamm (D66): Het 
was mij nog niet opgevallen, dat dit 
een verkeerd beeld was. 

De heer Van Otterloo (PvdA): De 
heer Kohnstamm zegt, dat het 
amendement aan de ene kant grote 
gevolgen heeft, maar dat het aan de 
andere kant maar gaat om een getal 
van acht op de ruim 2000 zetels. Ik 
vind, dat hij dan beter moet aange-
ven wat de gevolgen van het 
amendement op de verschillende 
niveaus zijn. Ik zal dat straks in mijn 
verhaal tegen de staatssecretaris ook 
doen. De heer Kohnstamm weet 
namelijk ook uit de schriftelijke 
gedachtenwisseling, dat op herhaal-
de vragen van onze kant geen 
antwoord is gekomen. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! De heer Van Otterloo 
"misverstaat" mij kennelijk bewust. 
Hij wil dat zo. Ik heb gezegd, dat het 
bestuurskrachtargument mij in ieder 
geval niet aanspreekt, nog afgezien 
van het feit dat ik dit op het punt van 
eenpersoonsfracties sowieso niet erg 
valide vind. Ik ken een aantal grote 
fracties in den lande, waarvan ik vind 
dat die soms een groter gevaar voor 
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de bestuurskracht opleveren dan 
eenpersoonsfracties. Ik heb verder 
gezegd dat, als de heer Van Otterloo 
zou doelen op de onafhankelijk van 
de centraal-landelijke partijen 
opererende fracties, zoals in 
Noord-Brabant en Limburg — ik heb 
dit uit de kranten geput — het 
amendement dan in ieder geval geen 
effect heeft, althans een te verwaar-
lozen effect. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! Ik kom te spreken over een punt 
van orde. Wij praten over een 
amendement, waarvan de heer Van 
Otterloo zegt dat het is ingediend. 
Het zou naar mijn mening voor de 
discussie heel goed zijn, als wij nu zo 
snel mogelijk op de hoogte worden 
gebracht van de inhoud van het 
amendement. Ik vind het al buitenge-
woon storend, dat wij het amende-
ment nog niet hadden, voordat wij 
met de discussie begonnen en dat wij 
er via de media van moesten horen. 
Ik vraag u nu, voorzitter, om ervoor te 
zorgen dat wij het desbetreffende 
amendement zo snel mogelijk krijgen 
aangereikt, tenminste als het is 
ingediend. Dan weten wij in elk geval 
precies waarover wij praten. 

De voorzitter: Ik zal dat bevorderen. 
Overigens kunnen amendementen 
natuurlijk worden ingediend, op het 
moment dat de indieners dat willen. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! De heer Dolman heeft er al eens 
terecht de nadruk op gelegd, dat het 
voor iedereen en ook voor de 
discussie het beste is als dit soort 
vergaande amendementen zo snel 
m gelijk komen. 

De voorzitter: Ik ben dat met u 
eens. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik tracht mijn betoog 
thans af te ronden. Ik was bezig met 
de bespreking van de drie argumen-
ten, zoals ik die uit de kranten en 
radio- en televisie-optredens van de 
heer Van Otterloo meende te moeten 
afleiden. Hij zag die als motivering 
van zijn amendement, dat wij nu snel 
zullen zien. 

Het tweede argument was, dat de 
kleine landelijke partijen er niet 
zoveel problemen van hoeven te 
ondervinden, omdat zij moeten gaan 
samenwerken, tenminste als het 
amendement van de heer Van 
Otterloo wordt aangenomen, en 

moeten samengaan. Nog afgezien 
van het feit dat zij daarvoor, dunkt 
mij, de stimulans van de heer Van 
Otterloo kunnen missen als kiespijn, 
vind ik de suggesties zo paternalis-
tisch en hooghartig, dat ik er verder 
niet zelf op in wens te gaan. Ik ben 
wel zeer nieuwsgierig naar de reactie 
van de betrokken partijen op dit punt. 

Ten slotte het argument van de 
uniformering. Op zichzelf betreft het 
hier een door mij onderschreven 
gedachte, met dien verstande dat je 
niet gelijkelijk moet regelen wat 
ongelijk is. Welnu, er zijn zoveel 
verschillen tussen kleine gemeente-
raden en de Tweede Kamer dat het 
zeker niet onlogisch is om ze, waar 
het de kiesdrempel betreft, zeer 
verschuilend te behandelen. Om met 
de kiesdrempel in de mij zeer 
dierbare gemeente Esch te spreken, 
daar moet men 14,5% van de 
stemmen halen om te worden 
gekozen. Om in de Tweede Kamer te 
komen, heeft men slechts 0 ,66% van 
de stemmen nodig. Het is maar één 
voorbeeld. Maar zelfs als je tot 
gelijkschakeling zou willen overgaan, 
dan nog ben ik in hoge mate 
geïnteresseerd in het argument van 
de Partij van de Arbeid om die 
kiesdrempel dan niet te stellen op 
7 5 % van de kiesdeler, hetgeen zou 
kunnen, in plaats van op 100% van 
de kiesdeler. De evenredigheid, zoals 
sinds 1983 uitdrukkelijk neergelegd 
in de Grondwet, wordt daar in ieder 
geval beter mee gediend, evenals 
Van Otterloo's compassie met de 
kleine partijen. Ik hoor het wel, 
voorzitter, maar wil nu alvast vragen 
aan de heer Van Otterloo en, als hij 
niet in staat is de gegevens te 
voorschijn te toveren, aan de 
staatssecretaris om de consequen-
ties van het ingediende amendement 
uit te doen rekenen wat betreft de 
verkiezingen van 1986. Ik vind 
namelijk dat wij allen sowieso 
gerechtigd zijn, deze te kennen 
alvorens over dat amendement te 
stemmen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
voorzitter! Er zullen weinig onderde-
len zijn welke zo voortdurend aan 
verandering onderhevig zijn als het 
kiesrecht. Tegelijkertijd moeten wij 
constateren, dat het voortdurende 
gesleutel aan het kiesrecht de 
essentie van dit recht zeker de 
laatste 70 jaar niet heeft aangetast. 

Ons kiesstelsel is een verworvenheid 
die kennelijk aansluit bij het karakter 
van onze natie. Situaties zoals in 
Frankrijk, waar na elke onverwachte 
verkiezingsnederlaag de schuld mede 
aan het kiesstelsel wordt gegeven, 
doen ons nog niet met verlangen 
uitzien naar een ander kiesstelsel. 

Het uitgangspunt van het wets-
voorstel, door de regering omschre-
ven als "het goede uit de huidige wet 
te behouden en datgene te wijzigen 
dat echt om wijziging vraagt" heeft 
dan ook mijn instemming. Dat 
betekent niet, dat een algehele 
modernisering van de Kieswet zoals 
nu wordt voorgesteld, een puur 
technische aangelegenheid is. Ook 
wijzigingen welke als vereenvoudi-
ging en modernisering worden 
voorgesteld, moeten passen in een 
stelsel dat zijn waarde bewezen 
heeft. 

Daarnaast is het van belang, de 
voorstellen te bezien tegen de 
achtergrond van de betekenis welke 
vandaag aan het kiesrecht wordt 
toegekend. In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag wordt dit 
kernachtig weergegeven met de 
uitspraak dat de Kieswet in al haar 
onderdelen vorm geeft aan het 
fundamentele grondwettelijke recht 
van de burgers om de leden van 
algemeen vertegenwoordigende 
organen te kiezen en als lid daarvan 
te worden gekozen. 

De grondwettelijke verankering van 
het kiesrecht is niet nieuw. Wel 
nieuw is de formulering van het 
kiesrecht als grondrecht. Artikel 4 
van de Grondwet, opgenomen in het 
hoofdstuk over de grondrechten, 
bepaalt: ledere Nederlander heeft 
gelijkelijk recht de leden van 
algemeen vertegenwoordigende 
organen te verkiezen alsmede tot lid 
van deze organen te worden 
verkozen, behoudens bij de wet 
gestelde beperkingen en uitzonderin-
gen. 

Door deze karakterisering van het 
kiesrecht wordt de nadruk gelegd op 
het recht van de burger, te participe-
ren in de publieke zaak. Geen 
onbeperkt recht, maar wel een recht 
dat iedere Nederlander gelijkelijk 
toekomt. Het is goed om dit uit-
gangspunt voor ogen te houden als 
wij vervolgens gaan spreken over 
allerlei praktische voorschriften 
inzake kandidaatstelling, zetelverde-
ling en dergelijke. 

Ik wil mijn bijdrage aan deze eerste 
termijn dan ook opbouwen aan de 
hand van enkele criteria voor een 
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kiesstelsel welke recht doen aan het 
gewicht en het karakter dat de 
Grondwet aan het kiesrecht verleent. 
Achtereenvolgens kom ik dan tot de 
volgende criteria: 
1. het stelsel moet het gelijke recht 
van iedere Nederlander verzekeren; 
2. de kiezer moet een persoonlijke 
keuze kunnen maken; 
3. het stelsel moet doelgericht en 
doelmatig zijn; 
4. het stelsel moet onafhankelijk en 
fraudebestendig zijn. 

Het kiesstelsel moet het gelijke 
recht van iedere Nederlander 
verzekeren, ledere stem moet dus 
evenveel gewicht hebben. Meervou-
dig stemrecht is hiermee in strijd. 
Maar naar mijn mening kan hierover 
meer gezegd worden. Het stelsel zal 
in zijn uitwerking zo moeten zijn, dat 
optimaal wordt verzekerd dat iedere 
stem op gelijke wijze bijdraagt aan 
het verkrijgen van een zetel. Evenre-
dige vertegenwoordiging is hierop 
het beste antwoord. Op zichzelf is 
dat dunkt mij hier niet omstreden. 

Meer discussie ontstaat als het 
gaat om het gewicht dat aan 
evenredigheid moet worden toege-
kend in relatie tot andere belangen. 
Daarbij wordt dan met name 
gewezen op artikel 53 van de 
Grondwet, dat handelt over verkiezin-
gen "op de grondslag van evenredige 
vertegenwoordiging binnen door de 
wet te stellen grenzen". De regering 
komt op basis van dit artikel tot de 
conclusie dat aan de wetgever niet 
wordt opgedragen te streven naar 
een zo zuiver mogelijk stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging, 
maar dat de mate van verwezenlijking 
van het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging aan de wetgever 
wordt overgelaten. 

Bij de schriftelijke voorbereiding 
heb ik bij dit standpunt kanttekenin-
gen geplaatst. Omdat het hier gaat 
om de interpretatie van een grond-
wetsartikel is de zaak belangrijk 
genoeg om er nu op terug te komen, 
ook al noteer ik met instemming dat 
de regering er niet op uit is het 
stelsel van evenredigheid verder te 
beperken. Ik schenk daartoe 
aandacht aan drie stadia uit de 
historie van de Grondwet, namelijk 
de invoering van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging in 
1917, de clausulering ervan in 1938 
en de herformulering van het 
kiesrecht in 1983. 

De evenredige vertegenwoordiging 
werd in 1917 ingevoerd, na een 
daartoe strekkend voorstel van de 

staatscommissie-Oppenheim. Deze 
commissie omschreef het doel van 
de evenredige vertegenwoordiging 
als volgt: "Voor alle politieke partijen, 
juister gezegd voor alle groepen, 
waarin de kiezers zich indelen, één 
zelfde verhouding in het leven te 
roepen tussen het aantal stemmen 
dat de partij of groep heeft uitge-
bracht en het aantal zetels, dat zij zal 
innemen in het vertegenwoordigend 
lichaam, zodat aan alle partijen of 
groepen op hetzelfde gemiddelde 
aantal stemmen een zetel wordt 
toegekend." 

Denkend aan een mogelijk effect 
van dit stelsel concludeerde de 
staatscommissie: "Het stelsel zal 
zeer bevorderlijk zijn aan het ontstaan 
van één- of tweemanspartijen, doch 
het wordt ook zeer nadrukkelijk als 
zodanig bedoeld." 

Deze zelfde gedachtengang is 
terug te vinden in de memorie van 
toelichting van minister Cort van der 
Linden, die erop wees dat aan het 
stelsel van evenredige vertegenwoor-
diging niet slechts de rechtsgelijk-
heid van kandidaten en politieke 
groepen ten grondslag ligt, maar ook 
de rechtsgelijkheid van de kiezer. 
Daarom "moeten de verschillende 
schakeringen van het politieke en 
rechtsbewustzijn van het volk, welke 
zich in de partijen consolideren, in 
het parlement in dezelfde relatieve 
kracht tot uiting komen die zij in het 
volk zelf kunnen ontwikkelen." 

In 1938 zijn de woorden toege-
voegd "binnen door de wet te stellen 
grenzen". Beoogde de grondwetge-
ver daarmee — zoals de regering het 
nu formuleert — belangrijke reduc-
ties toe te laten op de meest zuivere 
verwerkelijking van het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging? 
Mijns inziens kan dit uit de geschie-
denis van de totstandkoming van de 
aanvulling niet worden afgeleid. De 
aanleiding vormde een discussie in 
de Tweede Kamer - toen ook al — 
over de grondwettigheid van een 
kiesdrempel. Zoals gebruikelijk wordt 
dit soort vragen aan een staatscom-
missie voorgelegd. Deze staatsconv 
missie deed toen het voorstel aan de 
grondwetsbepaling de woorden toe 
te voegen "binnen door de wet te 
stellen grenzen". Ter toelichting 
voegde zij eraan toe, dat de wetgever 
daardoor iets meer armslag zou 
krijgen bij de uitwerking van het 
evenredig kiesrecht, in die zin dat hij 
niet gebonden zou zijn de wiskundige 
evenredigheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. Dit voorstel bereikte 

vervolgens de Grondwet. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Oud in zijn 
"Constitutioneel Recht" de betekenis 
van de wijziging van 1938 niet hoog 
aanslaat. 

In 1983 is de Grondwet op dit punt 
ongewijzigd gebleven. Wel is toen de 
betekenis van het kiesrecht als 
grondrecht, als een gelijk recht van 
iedere Nederlander, grondwettelijk 
vastgelegd. Uiteraard is ook dit 
grondrecht niet absoluut. Maar 
beperkingen ervan zullen naar de 
aard van een grondrecht zo beperkt 
mogelijk moeten zijn. Dat gold 
blijkens de geschiedenis van de 
Grondwet al voor 1983; het is nog 
duidelijker sedert 1983. Er is 
grondwettelijk gezien zeker geen 
sprake van een vrijheid van de 
wetgever om de mate van evenredig-
heid te bepalen, maar wel van een 
plicht van de wetgever om uit te 
gaan van evenredige vertegenwoor-
diging, met de mogelijkheid, daarvan 
iets af te wijken als daarvoor 
dringende redenen bestaan. 

Als ik tegen deze achtergrond het 
wetsvoorstel bezie, dan moeten wij 
constateren, dat zowel in de huidige 
situatie als in het wetsvoorstel de 
positie van kleine partijen op enkele 
punten relatief ongunstiger is. Ik 
denk aan het stelsel van de grootste 
gemiddelden bij de verdeling van 
restzetels, aan de eis dat een lijst bij 
de Tweede-Kamerverkiezingen de 
volle kiesdeler moet behalen om voor 
een zetel in aanmerking te komen, 
aan de dubbele benadeling bij de 
Eerste-Kamerverkiezingen en feitelijk 
ook aan de voorstellen om ook bij 
raadsverkiezingen een waarborgsom 
te eisen, waarmee kleine en nieuwe 
groeperingen extra worden belast. 
Daartegenover zou kunnen worden 
gesteld, dat het stelsel van lijsten-
combinatie soms een kleine correctie 
kan betekenen op het nadeel dat 
kleine partijen hebben. 

In het licht van hetgeen ik zojuist 
zei over de regeling van het kiesrecht 
in de Grondwet, zou er dus alle reden 
zijn om de positie van de onderschei-
dene partijen in ons kiesstelsel nog 
eens onder de loep te nemen. Ik heb 
dat eerder gedaan met betrekking tot 
de zetelverdeling bij verkiezingen 
voor de Eerste Kamer. De fractie van 
D66 heeft zich sterk gemaakt voor 
een betere verdeling van de restze-
tels en zo is meer te noemen. Ik kan 
er echter enig begrip voor opbren-
gen, dat de regering vanuit haar 
uitgangspunt om alleen datgene te 
wijzigen wat echt om wijziging 
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vraagt, de Kieswet niet op al deze 
punten nog eens minitieus na wil 
lopen. Maar ik heb er wel de grootst 
mogelijke moeite mee als deze 
modernisering van de Kieswet 
aangegrepen wordt om de positie 
van kleine partijen verder te verslech-
teren. Dat is het geval in het voorstel 
van de fractie van de PvdA om het 
ook voor raads- en statenverkiezin 
gen onmogelijk te maken een zetel te 
verwerven zonder de volle kiesdeler 
te behalen. 

Het belangrijkste argument voor dit 
voorstel is de grotere eenheid en 
duidelijkheid van regelgeving. U ziet, 
mijnheer van Otterloo, ik geef ook de 
naar uw mening juiste volgorde aan. 
Het is overigens een wat merkwaar-
dig argument, want als dit al zou 
moeten gebeuren, waarom dan de 
kiesdrempel voor de kamerverkiezin-
gen niet aangepast aan die voor de 
raads- en statenverkiezingen? Dan 
behoeft de wet slechts voor één 
verkiezing te worden aangepast en 
niet voor twee. 

De eigenlijke argumentatie heeft 
echter meer te maken met beharti-
ging van eigenbelang. Dat blijkt uit 
het eindverslag, waarin de fractie van 
de PvdA stelt, dat de bestuurskracht 
van veel gemeenten toch al is 
verzwakt door de vele kleine fracties. 
Ik kan het ook niet helpen, maar toen 
ik dit las, moest ik even denken aan 
het bestuur van de gemeente waar 
de Staten-Generaal vergaderen. Wat 
zou de bestuurskracht van die 
gemeente meer schaden: het feit dat 
een eenmansfractie een motie van 
wantrouwen indient of het feit dat 
het kennelijk schort aan vertrouwen 
binnen de grootste fractie? 

Voorzitter! Ik voer dit feit niet aan 
om de grotere fracties iets te 
verwijten. Omgekeerd hoop ik echter 
dat anderen het kunnen opbrengen, 
kleine fracties niet bij voorbaat de 
zwartepiet toe te spelen. Misschien 
zegt een concreet voorbeeld meer 
dan een theoretische discussie. In de 
provincie Groningen is het GPV 
momenteel in 20 gemeenteraden 
vertegenwoordigd. In het door de 
PvdA voorgestane stelsel zou dit 
nagenoeg een halvering betekenen 
tot 11 gemeenten. De PvdA is in die 
provincie verreweg de grootste partij 
met rond 260 raadsleden. Misschien 
zou hier een handjevol bijkomen als 
de kiesdrempel van de volle kiesdeler 
zou worden ingevoerd. Tel uit je 
winst. Maar voor een kleine partij kan 
een restzetel, al is het er maar één, 

van grote betekenis zijn voor de 
betrokkenheid bij het lokaal bestuur. 

Het voorbeeld van de provincie 
Groningen is ook nuttig om de 
betekenis te schetsen van een ander 
argument dat door de fractie van de 
PvdA wordt aangevoerd om het 
kleine fracties moeilijker te maken, in 
de raad of staten te komen. Dan 
wordt het schrikbeeld opgeroepen 
van een gemeenteraad met wel vier, 
vijf of zes eenmansfracties. Onbe-
stuurbaar toch zo'n gemeente, denk 
je dan! Welnu, de provincie telt 
momenteel nog 50 gemeenten. 
Daarvan hebben 2 gemeenten 4 
eenmansfracties in de raad, 2 tellen 
3 van zulke fracties, 10 gemeenten 
hebben 2 eenmansfracties, 21 
gemeenten hebben er slechts 1 en 
15 gemeenten moeten het fenomeen 
van de eenmansfractie zelfs helemaal 
missen. 

Een laatste argument, dat de heer 
Van Otterloo gisteren in Den Haag 
Vandaag noemde, mag niet onbe-
sproken blijven. In het amendement 
van de Partij van de Arbeid worden 
de kleine partijen tot zelfonderzoek 
gedwongen om te komen tot 
samenwerking, zoals de Partij van de 
Arbeid dat ook een enkele keer doet 
als zij klein is. Ik heb een enkele keer 
de illusie dat het functioneren van 
kleine partijen de grote tot zelfonder-
zoek brengt. Het lijkt mij echter niet 
dat je op dat soort argumenten een 
kiesstelsel moet baseren. Natuurlijk 
zullen min of meer verwante partijen 
waar nodig samenwerken, maar de 
prikkel die de Partij van de Arbeid 
daarvoor wil geven Kon wel eens een 
heel andere uitwerking hebben. In 
mijn omgeving is er een gemeente, 
waarin de drie kleine christelijke 
partijen in 1986 voor het eerst samen 
een lijst indienden. Een zetel werd 
gehaald; het was echter een 
restzetel. Dat was ongetwijfeld een 
stimulans om de samenwerking voort 
te zetten. Maar in het systeem van de 
Partij van de Arbeid zou die samen-
werking zonder resultaat zijn 
gebleven, met als mogelijk gevolg 
dat de partijen in arren moede het in 
1 990 maar weer afzonderlijk zouden 
gaan doen. De tombola, waar de 
heer Van Otterloo toch wat al te 
denigrerend over spreekt, blijft bij de 
verdeling van restzetels altijd een rol 
spelen. Het is alleen de vraag of het 
spel voorbehouden blijft aan de grote 
jongens of dat de kleineren ook 
mogen meedoen. 

In het begin van mijn bijdrage 
citeerde ik artikel 4 van de Grondwet: 

" ledere Nederlander heeft gelijkelijk 
recht de leden van algemeen 
vertegenwoordigende organen te 
verkiezen...". Ik weet dat dit geen 
wiskundige evenredigheid is. Wat is 
in het licht van artikel 4 de rechtvaar-
diging van een stelsel op grond 
waarvan in een kleine Groningse 
gemeente het GPV met 13,4% van 
het aantal stemmen geen zetel mag 
krijgen en een andere partij met 
19,5% twee zetels mag krijgen? Dat 
zou namelijk het resultaat geweest 
zijn. De plaatselijke gemeenteraad 
zou het zeker niet begrijpen, want die 
koos de eenling, die de ene restzetel 
kreeg, tot wethouder. 

Ik meen dat de Partij van de Arbeid 
tot nu toe slechts één keer in de 
geschiedenis het voorrecht heeft 
gehad, de ministervan Binnenlandse 
Zaken te leveren. Van hem herinner 
ik mij de uitspraak dat een democra-
tie haar waarde bewijst in de manier 
waarop zij met haar minderheden 
omgaat. Woorden, die ook vandaag 
nog van belang zijn. 

Artikel 4 van de Grondwet is ook 
van belang voor Nederlanders in het 
buitenland. Ook zij hebben gelijkelijk 
recht, hun stem uit te brengen. De 
ervaringen die tot nu toe zijn 
opgedaan met de mogelijkheid, 
vanuit het buitenland een stem uit te 
brengen zijn nogal teleurstellend. In 
hoeverre is dat toe te rekenen aan de 
overheid? Ik meen dat daarbij 
onderscheid moet worden gemaakt 
tussen Nederlanders die zich wel 
hebben laten registreren en Neder-
landers die zich niet hebben laten 
registreren. Wie zich laat registreren 
geeft daarbij te kennen zoveel 
interesse te hebben in de Nederland-
se politiek dat hij zijn stem te zijner 
tijd wil uitbrengen. Dat bij de 
kamerverkiezingen van 1986 
niettemin één op de drie geregi-
streerden niet daadwerkelijk heeft 
gestemd geeft mij meer zorgen dan 
het feit dat 9 0 % van de bedoelde 
potentiële kiesgerechtigden zich niet 
heeft laten registreren. Er is ruim-
schoots aan voorlichting gedaan. 
Aan de bekende adressen zijn 
ongevraagd registratieformulieren 
toegezonden. De verklaring moet 
dunkt mij dan ook zijn dat de meeste 
Nederlanders in het buitenland 
onvoldoende binding voelen met de 
politiek in Nederland om behoefte te 
hebben aan het uitbrengen van een 
stem. Dat feit moeten wij dan ook 
accepteren. 

Ik kan ermee instemmen dat na de 
Europese verkiezingen van juni 
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aanstaande gestopt wordt met het 
ongevraagd toesturen van registra-
tieformulieren. Goede algemene 
voorlichting is dan, dunkt mij, 
voldoende. Voor de geregistreerden 
zal de overheid echter alles op alles 
moeten zetten om ervoor te zorgen 
dat zij daadwerkelijk hun stem 
kunnen uitbrengen. 3300 te laat 
ontvangen stembrieven — dit was bij 
de vorige verkiezingen het geval — 
zijn er 3300 te veel. 

Als tweede criterium voor het 
kiesstelsel noemde ik dat de kiezer 
een persoonlijke keuze moet kunnen 
doen. Wij kennen in ons land geen 
personenstelsel en evenmin een 
zuiver lijstenstelsel. De kiezer brengt 
zijn stem uit op een kandidaat 
voorkomende op een kandidatenlijst. 
Terecht wordt nu voorgesteld, het 
effect van de voorkeurstem te 
vergroten, in het bijzonder door de 
stemmen op één kandidaat, uitge-
bracht in verschillende kieskringen, 
bij elkaar op te tellen. Ik vind het 
terecht dat vervolgens de drempel 
om bij voorkeur te worden gekozen 
niet te laag wordt gesteld. Immers, 
als de man of vrouw van onze 
voorkeur niet op een lijst met 
anderen zou staan, maar zelfstandig 
aan de verkiezingen zou deelnemen, 
zou hij of zij zelfstandig de volle 
kiesdeler moeten behalen om 
gekozen te worden. In het voorstel 
van de regering is het voldoende als 
hij of zij op 50% van de kiesdeler 
uitkomt. Dat lijkt mij een redelijke 
uitdrukking van ons gemengde 
stelsel. 

Tot het recht om een persoonlijke 
keuze te kunnen maken behoort ook 
de mogelijkheid zich, desgewenst, 
zelf kandidaat te stellen. Ons stelsel 
zal altijd een open stelsel moeten 
blijven. Dat sluit niet uit dat om 
praktische redenen bestaande 
partijen met wat minder formaliteiten 
te maken krijgen en evenmin dat 
iemand die een lijst wil indienen, 
gedwongen wordt eerst even over de 
kosten daarvan na te denken. Met dit 
laatste moet echter wel voorzichtig-
heid worden betracht. Het eisen van 
een waarborgsom, ook voor deelne-
ming aan gemeenteraadsverkiezin-
gen, wordt gemotiveerd met het 
verschijnsel van lichtvaardige 
kandidaatstellingen bij gemeente-
raadsverkiezingen. Kan echter de 
vraag of sprake is van een lichtvaar-
dige kandidaatstelling afhankelijk 
gesteld worden van het behalen van 
een aantal stemmen gelijk aan 3 /4 
van de kiesdeler? 

Ik meen dat er wel voorbeelden zijn 
van kandidaatstellingen die een 
electoraal succes op de korte termijn 
werden, maar niettemin als lichtvaar-
dig zijn te bestempelen. Meestal 
straffen de kiezers dit bij de volgende 
verkiezing dan weer af. Anderzijds 
kunnen landelijke politieke partijen er 
legitieme belangen bij hebben, deel 
te nemen aan gemeenteraadsverkie-
zingen, al moet gevreesd worden dat 
geen zetel wordt behaald. Er behoeft 
dan zeker geen sprake te zijn van een 
lichtvaardige kandidaatstelling die 
moet worden afgestraft met verlies 
van de waarborgsom. 

Het derde criterium van ons 
kiesstelsel dat ik noemde betrof 
doelgerichtheid en doelmatigheid. 
Kiesrecht is niet alleen een grond-
recht van de burger, het draagt ook 
een instrumenteel karakter, omdat op 
deze wijze vertegenwoordigende 
lichamen worden samengesteld. Dit 
element wordt met name in de 
adviezen van de Kiesraad benadrukt. 
Ik heb daar op zichzelf geen bezwaar 
tegen, maar wel als doelgerichtheid 
van het stelsel en evenredigheid 
tegen elkaar uitgespeeld worden. 
Over de betekenis van kleine fracties 
in relatie tot de bestuurskracht heb ik 
al genoeg gezegd. Ik voeg er nu aan 
toe dat de discussie over zaken als 
restzetelverdeling en lijstencombina-
tie niet belast moet worden met de 
vraag naar de bestuurskracht, omdat 
onmogelijk is aan te tonen dat de 
marginale verschillen die hierdoor 
kunnen ontstaan de bestuurskracht 
kunnen beïnvloeden. 

Uit een oogpunt van doelgericht-
heid van het kiesstelsel heeft de 
lijstencombinatie een functie. Door 
middel van de lijstencombinatie wodt 
immers publiek gemaakt dat de 
verbonden lijsten programmatisch 
meer met elkaar dan met andere 
lijsten gemeen hebben en dat dient 
de politieke duidelijkheid. Ook voor 
de kiezer op een lijst uit een combi-
natie geldt dat hij zijn stem gerichter 
kan uitbrengen, doordat een 
eventueel stemmenoverschot op de 
lijst van zijn keuze primair ten goede 
komt aan een daarmee verbonden 
lijst. 

In de praktijk zullen het meestal 
kleinere partijen zijn die enige baat 
kunnen hebben bij dit instrument. In 
die zin is er sprake van enige 
correctie op het stelsel van de 
grootste gemiddelden dat gunstig is 
voor grotere partijen. Maar voor elke 
partij die een combinatie aangaat 
geldt dat daarmee een risico gelopen 

wordt. En daarom is vrijwilligheid 
voor alle partijen essentieel. Wie 
schade vreest van lijstencombinatie 
moet gewoon zichzelf blijven. De wet 
verplicht tot niets. 

De uitbreiding van de mogelijkheid 
tot raadsverkiezingen is op zichzelf 
beschouwd wel logisch. De effecten 
daarvan zullen echter naar mijn 
overtuiging minimaal zijn vanwege de 
eis dat de combinatie alleen telt voor 
zover de lijsten zelfstandig een of 
meer zetels behaalden. Lijstencombi-
natie kan dus nooit dienen om een 
kleine partij eerder in de raad te 
krijgen. Alleen al om deze reden is 
het onjuist om een relatie te leggen 
tussen de invoering van deze 
mogelijkheid en de hoogte van de 
kiesdrempel. In kleinere gemeenten 
waar de restzetels worden verdeeld 
volgens het stelsel van de grootste 
overschotten zullen kleine partijen 
waarschijnlijk in het geheel geen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
van lijstencombinatie, omdat de 
combinatie dan voor de verdeling van 
de restzetels als een lijst wordt 
beschouwd en er dus nooit meer dan 
een restzetel bij de partijen van de 
combinatie terecht kan komen. 

Als laatste criterium noemde ik dat 
het kiesstelsel onafhankelijk en 
fraudebestendig moet zijn. Het moet 
niet zo zijn dat het stelsel als zodanig 
de uitslag van de verkiezingen 
beïnvloedt. Ik heb er al op gewezen 
dat dit momenteel niet in alle 
opzichten het geval is, maar dat ik 
geen grote aandrang voel om te 
proberen daarin nu verandering te 
brengen, er daarbij van uitgaande dat 
ook door anderen niet geprobeerd 
wordt het kiesstelsel in eigen 
voordeel te herzien. De fraudebe-
stendigheid van het stelsel vormt een 
belangrijk argument voor de indie-
ning van het onderhavige wetsvoor-
stel. Ik denk hierbij met name aan het 
stelsel van de volmachten. Daaraan 
is in de loop der jaren een enorme 
uitbreiding gegeven. Ongetwijfeld 
zijn daarmee veel mensen geholpen. 
Evenzeer is echter waar dat de 
persoonlijke betrokkenheid van de 
kiezers bij de stemming erdoor is 
verminderd. Ik heb in het voorlopig 
verslag gewezen op verwerpelijke 
praktijken in instellingen waar 
mensen wonen die niet zelf hun wil 
kunnen bepalen. Lang niet altijd 
zullen deze mensen onder curatele 
zijn gesteld, zoals de staatssecretaris 
antwoordt. Het ronselen van 
volmachten door simpele overdracht 
van de oproepingskaart is dan wel 
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erg gemakkelijk. Ik begrijp dat de 
staatssecretaris ervoor terugdeinst, 
hiervoor speciale voorzieningen te 
treffen. Maar de stembureaus in 
stemdistricten waarvan dergelijke 
instellingen deel uitmaken, staan in 
de praktijk voor vragen. Toch zullen 
zij weinig anders kunnen doen dan 
een overgelegde volmacht die van 
twee handtekeningen is voorzien, 
accepteren. 

Voorzitter, mij resten nog enkele 
specifieke onderwerpen ter bespre-
king. In het voorlopig verslag heb ik 
gevraagd of wel voldoende rekening 
is gehouden met technische 
ontwikkelingen op andere punten dan 
het gebruik van stemmachines. De 
essentie van het antwoord van de 
staatssecretaris was dat momenteel 
geen praktisch toepasbare ideeën 
voorhanden zijn en dat als deze er 
wel komen, wetswijziging overwogen 
zal moeten worden. Bij nadere 
beschouwing lijkt ook mij dit de juiste 
weg. De technische ontwikkelingen, 
met name in de elektronica, gaan 
snel. Zij zullen ook de gang van zaken 
bij verkiezingen kunnen beïnvloeden. 
Maar juist die gang van zaken luistert 
zo nauw, dat de wetgever hierbij de 
vinger aan de pols moet houden. 

Veel is de laatste tijd gesproken 
over het tijdstip van de verkiezingen. 
Ik denk daarbij niet in de eerste 
plaats aan het onrijpe idee van de 
PvdA-fractie om op zondag te 
stemmen. Laat ook uit de keuze van 
de verkiezingsdag maar blijken dat bij 
Zevenaar Nederland begint. 

Moeilijker is de afweging die 
gemaakt moet worden als kamer- en 
raadsverkiezingen in hetzelfde jaar 
vallen. In dat geval staat het belang 
van de gemeenten die een vaste 
verkiezingsdatum wensen, tegenover 
het belang van het Rijk dat verkiezin-
gen vroeg in het voorjaar plaatsvin-
den. In die afweging meen ik dat de 
gemeenten de beste papieren 
hebben. Immers, het zijn de kamer-
verkiezingen die niet van tevoren te 
plannen zijn. Het is dan redelijk dat 
deze verkiezingen wijken als zij in 
conflict komen met periodieke raads-
of statenverkiezingen. 

De herziene Kieswet die de 
regering ons heeft voorgelegd, is niet 
in alle opzichten ideaal. Een aantal op 
zichzelf redelijke wensen wordt niet 
vervuld. Toch meen ik dat de 
regering waardering verdient voor de 
wijze waarop zij een omvangrijk werk 
als een algehele modernisering van 
de Kieswet heeft geklaard. De 
toelichting en verdediging tot nu toe 

is helder en veelszins acceptabel. Als 
geen ingrijpende wijzigingen worden 
aangebracht — en ieder kan 
begrijpen waar ik dan op doel - zal 
ik het voorstel steunen. En ik hoop 
dat andere fracties hetzelfde zullen 
doen. 

Ik heb deze behandeling aangegre-
pen voor een meer fundamentele 
discussie over het kiesrecht in het 
licht van de Grondwet. Ik hoop dat 
de staatssecretaris daarop wil 
ingaan. Het is in ons staatsbestel de 
wetgever die de Grondwet interpre-
teert. Dat verplicht ons bij de 
invulling van een grondrecht extra 
zorgvuldig te werk te gaan. 

Er rest mij nog één vraag. Mogen 
wij aannemen dat als ook de Eerste 
Kamer meewerkt aan een redelijk 
vlotte behandeling, er geen belem-
meringen meer zijn voor toepassing 
van de wet op de verkiezingen voor 
1990? Of heeft prof. Elzinga echt iets 
opgevangen, toen hij onlangs in NRC 
Handelsblad schreef, uit kringen van 
het departement vernomen te 
hebben dat aan ambtelijke zijde sterk 
wordt getwijfeld aan een voltooiing 
van de Kieswet voor 1 oktober a.s., 
omdat nog verschillende technische 
voorzieningen uitwerking en behan-
deling behoeven? Ik hoop dat de 
staatssecretaris kan verzekeren dat 
deze hooggeleerde wellicht de klok 
heeft horen luiden, maar kennelijk 
niet weet waar de klepel hangt. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de voorzitter! Een fatsoenlijke 
kieswet vormt een van de fundamen-
ten van ons democratisch politiek 
bestel. Dat onderstreept het belang 
van de herziening van de Kieswet. 
Wat de PPR-fractie betreft dient een 
kieswet de garanties te bevatten voor 
een zo democratisch mogelijk 
kiesgang, waarbij zowel aan de 
actieve als aan de passieve zijde van 
het kiezen voor een ieder voldoende 
mogelijkheden open staan om van 
zijn of haar rechten gebruik te 
maken. Vanuit deze rode lijn zal de 
PPR-fractie deze wijziging van de 
Kieswet behandelen. 

De nu voorliggende wijziging van 
de Kieswet is voor de kiezer zelf niet 
zeer diep ingrijpend, want daarvoor 
zijn er de afgelopen jaren te veel 
voorstellen afgewezen in deze 
Kamer. Ik denk hierbij aan het 
kiesrecht op alle niveaus voor hier al 
langer verblijvende migranten, aan 
het direct kiezen van de minister-pre-

sident of aan het instellen van een 
correctief wetgevingsreferendum, al 
of niet gekoppeld aan de afschaffing 
van de Eerste Kamer. Het laatste 
voorstel is vandaag nog verworpen in 
de Kamer. Het zijn allemaal onder-
werpen die nu dus niet meer aan de 
orde zijn bij de wijziging van de 
Kieswet. De Grondwet van 1983 is 
het toetsingskader, maar overigens 
zijn verschillende veranderingen die 
uit de herziene Grondwet voortvloei-
den de afgelopen jaren al afzonderlijk 
geregeld in de Kieswet. 

Vandaag gaat het er niet in de 
laatste plaats om, de toegankelijk-
heid en de hanteerbaarheid van de zo 
veelvuldig veranderende Kieswet te 
vergroten. In beginsel zal daar ook 
niemand tegen zijn, denk ik. Ook de 
PPR-fractie kan, zoals uit de schrifte-
lijke voorbereiding is gebleken, van 
harte instemmen met het doel van 
deze wet. Het doel van de wet is, 
door middel van een algehele 
herziening te komen tot een herfor-
mulering van de wet, waardoor deze 
doorzichtiger, beter leesbaar, minder 
gedetailleerd, eenvoudiger en 
moderner wordt, zoals in de stukken 
staat. Toch behoudt mijn fractie 
enkele vraagtekens, zoals tijdens de 
schriftelijke voorbereiding ook is 
gebleken. Wij vragen ons af, of met 
de voorgestelde Kieswet genoemd 
doel volledig wordt bereikt. Evenals 
de staatssecretaris realiseren wij ons 
dat wetten vanuit hun primaire 
functie — het op juridisch sluitende 
wijze vastleggen van rechten en 
plichten, bevoegdheden en procedu-
res - niet tot prachtige stij lbloem-
pjes en dus niet tot voor een ieder 
direct begrijpelijke taal kunnen 
leiden. 

Wij hebben waardering voor het 
voornemen van het kabinet, ruime 
voorlichting te verstrekken om de 
kiezers met de werking van de 
nieuwe wet bekend te maken. In de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag is het overigens allemaal 
nog wat voorzichtig geformuleerd. 
Daar staat: te denken valt aan 
beschikbaarstelling middels informa-
tiebalie van gemeenten, provincie en 
bibliotheken. Mag ik voor " te 
denken" lezen dat dit ook daadwer-
kelijk gebeurt? Zal bij voorbeeld via 
Postbus 51 serieus voorlichting 
plaatsvinden? 

Het actief en passief kiesrecht is er 
voor iedereen. Elke burger heeft niet 
alleen het recht om een stem uit te 
brengen, maar ook om zichzelf 
verkiesbaar te stellen. Dat is geen 
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exclusief recht voor de bestaande 
politieke partijen. Wij, partijpolitici, 
moeten dat niet vergeten, al komt 
het ons soms wel gemakkelijk uit. 

Ik kom tot de tijdstippen van de 
verschillende verkiezingen. In de 
schriftelijke voorbereiding heeft mijn 
fractie zich niet direct een groot 
voorstander getoond van vervroeging 
van de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Later, tijdens het debatje over 
de brief van 1 februari j l . van de 
staatssecretaris, ben ik daarover 
duidelijker geweest. Alles afwegende 
geeft de PPR-fractie toch de 
voorkeur aan kamerverkiezingen in 
maart en niet in mei. De reden is 
vooral dat — indien in hetzelfde jaar 
gemeenteraads- en kamerverkiezin-
gen worden gehouden — het dan 
niet mogelijk is, de gemeenteraads-
verkiezingen nog meer te laten 
domineren door de landelijke 
verkiezingen. Voor provinciale 
verkiezingen geldt hetzelfde. Als 
lokale of provinciale verkiezingen vlak 
voor Tweede-Kamerverkiezingen 
plaatsvinden, valt te vrezen dat de 
landelijke politiek nog overheersen-
der zal zijn. 

Overigens moet de argumentatie 
van de regering, namelijk dat 
verkiezingen in maart een nieuw 
kabinet meer invloed geven op het 
nieuwe begrotingsjaar en de nieuwe 
begroting, niet overschat worden. De 
praktijk is dat de begrotingscyclus al 
in februari/maart begint en dat 
formatiebesprekingen maanden 
kunnen duren. 

Er zit een ander minpunt aan het 
voorstel. Een consequentie van 
verkiezingen in maart is dat de 
verkiezingscampagnes midden in de 
winter worden gevoerd. Dit kan de 
ontwikkeling naar een televisiedemo-
cratie verder versterken. Immers, een 
onderhoudend gesprek tussen kiezer 
en kandidaat op de openbare weg zal 
bij strenge vorst niet snel gevoerd 
worden. Niet elke maand maart is zo 
zacht als de laatste. 

Ondanks deze twee kanttekenin-
gen steunt mijn fractie het voorstel, 
de Tweede-Kamerverkiezingen in 
maart te laten houden en bij samen-
vallen de andere verkiezingen naar 
mei te verschuiven. 

Een andere, radicalere oplossing is 
de spreiding van gemeenteraadsver-
kiezingen. De regering voelt hier niet 
voor, hoewel ook zij in de stukken 
erkent dat de landelijke politiek een 
te grote invloed op gemeenteraads-
verkiezingen heeft. Terecht stelt het 
kabinet dat het geen structureel 

gegeven is dat gemeenteraadsverkie-
zingen en landelijke verkiezingen 
samenvallen, maar dat gemeente-
raadsverkiezingen, ook als zij niet 
samenvallen, altijd landelijk worden 
gebruikt. Is dit dan geen belangrijk 
argument voor spreiding? Dit effect 
zal immers bij spreiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen kleiner 
zijn, al was het maar doordat het 
steeds om slechts een deel van het 
electoraat gaat. Bij spreiding is de 
kans niet groot dat landelijke politici 
zich elke keer weer lokaal manifeste-
ren. Is de staatssecretaris het 
hierover met mij eens? Waarom 
denkt zij eigenlijk, zoals in de stukken 
staat, dat landelijke politici juist meer 
tijd aan lokale verkiezingen gaan 
besteden, wanneer deze gespreid 
worden gehouden? 

De fractie van de PPR is van 
mening dat spreiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen een 
positief effect kan hebben op het 
weren van de landelijke invloed op de 
lokale politiek en vraagt de staatsse-
cretaris, haar mening nog eens te 
overwegen, juist ter versterking van 
de lokale democratie. Wat is er 
immers frustrerender dan dat 
plaatselijke activiteiten met landelijke 
maatstaven worden beoordeeld? Op 
deze manier kunnen raadsleden en 
wethouders er vier jaar een rotzooitje 
van maken zonder dat hieraan 
consequenties worden verbonden. 

Overigens zal de lokale democratie 
en dus de lokale politiek door de 
verplaatsing van politieke macht naar 
Europa geen onbelangrijkere rol 
spelen of, naar onze mening, moeten 
spelen. Dat landelijke politici minder 
te zeggen krijgen ten gunste van hun 
Europese soortgenoten, kan in het 
voordeel van lokale politici zijn, als de 
landelijke politiek tenminste geen 
compensatie op provinciaal en 
gemeentelijk niveau gaat zoeken. 

De regering stelt voor, waarborg-
sommen voor Tweede-Kamer- en 
statenverkiezingen te verhogen en 
voor de raadsverkiezingen in te 
voeren. Afgezien van de hoogte van 
de bedragen, heeft mijn fractie 
hiertegen principiële bezwaren. Dit 
voorstel leidt tot een hogere drempel 
voor nieuwe politieke formaties. Het 
argument van de regering om 
niet-serieuze lijsten weg te houden, 
kan ons principiële argument dat de 
toegang tot passief kiesrecht zo goed 
mogelijk moet zijn, niet van tafel 
halen. Het is ons uitgangspunt dat 
het niet aan de overheid is, eventuele 
malloten voor kandidaatstelling te 

behoeden. Om het heel scherp te 
zeggen: er is een recht om gekozen 
te worden, maar er is ook een recht 
om niet gekozen te worden. Ook in 
de politiek kan deelnemen aan 
verkiezingen belangrijker zijn dan het 
winnen ervan. Als een politieke 
groepering in één of slechts enkele 
kieskringen aan de verkiezingen 
wenst deel te nemen, is dat haar 
eigen verantwoordelijkheid. De 
wetgever moet geen maatregelen ter 
ontmoediging van dergelijke 
kandidaatstelling nemen. Daarom zijn 
wij tegen invoering van een vaste 
waarborgsom bij verkiezingen. Het is 
niet aan de overheid, financiële 
barrières voor de uitoefening van het 
zo belangrijke passieve kiesrecht op 
te werpen. 

Uit de schriftelijke gedachtenwis-
seling is mij gebleken dat de regering 
toch voor deze lijn en dus voor 
ontmoedigingsmaatregelen kiest. 
Kansloze groepen — wie bepaalt of 
zij kansloos zijn? — mogen niet aan 
de verkiezingen deelnemen. Het 
extra argument van de staatssecreta-
ris, dat met grote aantallen lichtvaar-
dige kandidaatstellingen het gevaar 
dreigt dat de huidige elektronische 
stemmachines in bepaalde gevallen 
niet langer bruikbaar zijn, gezien de 
beperkte omvang van de stempane-
len (pagina 49 van de memorie van 
antwoord) vind ik dan ook volstrekt 
niet ter zake doen. Het is een 
technocratisch argument en het gaat 
mij hier nu toch vooral om de 
principiële discussie. 

Dan de voorzieningen voor 
lichamelijk gehandicapten. Ik blijf het 
ten zeerste betreuren dat de 
staatssecretaris niet bereid is in de 
Kieswet zelf vast te leggen dat 
stemlokalen, alle stemlokalen, ook 
voor gehandicapten toegankelijk 
dienen te zijn. Het argument van de 
staatssecretaris om hieraan niet 
tegemoet te komen, is, dat het niet 
mogelijk is om dit als absoluut 
geformuleerd vereiste in de wet neer 
te leggen, "omdat het niet altijd 
mogelijk is tegen redelijke kosten 
stemlokalen gehandicapten-vriende-
lijker te maken", aldus de staatsse-
cretaris in de stukken. Hiermee wordt 
dus een van onze fundamentele 
rechten, het kiesrecht, weggestreept 
tegen de kostprijs. Dit is voor mijn 
fractie niet acceptabel. Overigens 
ben ik van dat argument van de 
kostprijs niet onder de indruk, want ik 
mag aannemen dat er toch niet 
zoveel extra gedaan behoeft worden 
om een lokaal ook voor gehandicap-
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ten toegankelijk te maken. Heeft de 
staatssecretaris een voorbeeld 
waarmee zij mij ervan kan overtuigen 
dat de kosten zo gigantisch zijn, dat 
het echt onmogelijk is alle stemloka-
len toegankelijk te maken voor 
gehandicapten? Volgens mij kan de 
staatssecretaris zo'n voorbeeld niet 
noemen en daarom verzoek ik haar 
alsnog in de wet op te nemen dat 
stemlokalen ook voor gehandicapten, 
dus voor iedereen, ook voor alle 
ouderen, toegankelijk dienen te zijn. 

In de stukken heeft mijn fractie er 
haar tevredenheid over uitgesproken 
dat in de wet de mogelijkheid tot 
lijstencombinaties gehandhaafd 
wordt. Voor de kiezer betekent het 
de garantie dat hij of zij op een 
zodanige partij kan stemmen, dat 
eventueel "overschietende" stern-
men terechtkomen bij een enigszins 
verwante partij. Zonder lijstcombina-
ties kunnen die stemmen aan de 
andere zijde van het politieke 
spectrum terechtkomen, wat ons 
voor de kiezer niet gewenst lijkt. 
Want niet gevraagd, niet gestemd. 

Ligt het daarom niet voor de hand 
om alsnog te overwegen om de 
reststemmen van een partij die bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen niet de 
kiesdeler haalt, toe te laten vallen 
aan de partijen waarmee een 
lijstverbinding is aangegaan? Vanuit 
de idee dat de kiezer weet dat zijn 
stem aan de goede kleur ten goede 
komt, juicht de PPR-fractie het toe 
dat in dit wetsvoorstel de figuur van 
de lijstcombinaties naar de gemeen-
teraadsverkiezingen wordt doorge-
trokken. 

Mijn fractie is een voorstander van 
verlaging van de voorkeurdrempel tot 
25%. Terecht constateert de 
regering dat het hierbij gaat om de 
vraag wie het primaat van de 
kandidaatstelling dient te hebben, de 
partij of de kiezer. Met het uitspreken 
van onze voorkeur voor de 2 5 % -
voorkeurstem, geven wij aan veel 
waarde te hechten aan de invloed 
van de kiezer op de lijstvolgorde. De 
argumentatie die de regering hier 
tegenin brengt, dat het niet in ons 
stelsel zou passen, moge historisch 
bezien juist zijn. Maar daar staat 
tegenover dat de toegenomen 
invloed van de partijen ook niet valt 
te ontkennen als je naar de historie 
kijkt. Zou het geen middel zijn om het 
de partijpolitici iets moeilijker te 
maken ten gunste van de zelfstandig 
denkende en opererende politicus? 
Overigens zie ik in een sterker 

wordende TV-democratie ook best 
de nadelen die daaraan verbonden 
zijn. 

In de nieuwe Kieswet wenst de 
regering vast te houden aan het 
bestaande systeem van zetelverde-
ling. Mijn fractie is in het begin 
voorstander geweest van het 
alternatieve systeem-AZ, of zoals ik 
het nu maar zal noemen, het redelijk 
alternatief voor het alternatief, het 
systeem-Webster. Ook de regering 
erkent dat een dergelijk systeem de 
evenredige vertegenwoordiging beter 
tot uitdrukking brengt. De staatsse-
cretaris meent echter dat dit systeem 
te ingewikkeld zou zijn. Met de 
bestaande systematiek zou iedereen 
nu vertrouwd zijn. Dat laatste mogen 
wij inderdaad hopen. Dat is toch 
geen overtuigend, in ieder geval 
afdoende argument? Iets nieuws valt 
ook uitvoerders nog wel te leren. 
Omdat het AZ-systeem en het 
systeem-Webster de evenredigheid 
beter uitdrukken, ziet mijn fractie 
geen reden dat niet door te voeren. 
Ook ik vraag de staatssecretaris of zij 
bereid is op dit punt haar voornemen 
te heroverwegen. 

Voorzitter! Mijn fractie is er 
voorstander van om bij de toewijzing 
van restzetels ook bij de Eerste 
Kamer over te gaan tot het stelsel 
van de grootste overschotten in 
plaats van het bestaande stelsel van 
de grootste gemiddelden. De wat 
kleinere fracties ondervinden van dat 
laatste stelsel een relatief nadeel. 
Dat wordt algemeen erkend. Een 
stelsel van grootste overschotten is 
in het belang van de kiezer, omdat 
het meer zekerheid geeft, dat zijn of 
haar stem niet een restzetel wordt 
voor een partij waarmee hij of zij 
geen politieke affiniteit heeft. 

Voorzitter! Het laatste symbool van 
rood in de Nederlandse politiek 
wordt met dit wetsvoorstel ten grave 
gedragen. Het rode potlood in de 
stemhokjes verdwijnt. Het lijkt erop 
dat met name de Partij van de Arbeid 
daardoor enigszins gefrustreerd dit 
wetsvoorstel heeft bekeken. Eerst de 
idee om de verkiezingen op zondag 
te organiseren. Echt fijn rekening 
houden met minderheden in dit land 
en de pluriformiteit die wij hier 
kennen hooghouden! En dan nu het 
voorstel om kleinere partijen van 
restzetels af te houden. Van belang 
bij een Kieswet is - ik stelde het al 
in mijn eerste zinnen — dat burgers 
de mogelijkheid dienen te hebben die 
mensen en partijen op die plaatsen te 
kiezen, waarvan zij denken dat zij hun 

belangen het beste vertegenwoordi-
gen. Het is dit uitgangspunt dat het 
onderscheid rechtvaardigt van het 
verschil van de kiesdrempel bij 
Tweede-Kamerverkiezingen, 
provinciale en gemeenteraadsverkie-
zingen, waar bij de laatste niet de 
gehele kiesdeler gehaald behoeft te 
worden om toch een zetel te kunnen 
verkrijgen. In de schriftelijke voorbe-
reiding heeft de regering de argu-
menten daarvoor nog eens overtui-
gend op een rijtje gezet. 

Maar, mijnheer de voorzitter, 
ondanks het overtuigend verhaal van 
de kant van het kabinet meende de 
grootste oppositiepartij, de Partij van 
de Arbeid — vroeger nog wel eens 
een bevriende fractie — in de 
achterkamertjes een amendement te 
moeten voorbereiden, waarin wordt 
voorgesteld om gemeente en 
provincie op dit punt met de 
Tweede-Kamerverkiezingen gelijk te 
stellen. Ik weet niet of inmiddels het 
amendement al uit die achterkamer-
tjes gekomen is. 

De voorzitter: Daar is voor gezorgd. 

De heer Lankhorst (PPR): Het is 
jammer, dat ik daarvan niet meer heb 
kunnen profiteren. Ik blijf het 
buitengewoon spijtig vinden, dat dit 
ver gaande amendement niet voor 
het begin van dit debat is rondge-
deeld. 

Voorzitter: Dolman 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
teken hiertegen bezwaar aan, 
voorzitter. Een ieder die het wets-
voorstel goed heeft bestudeerd, had 
direct kunnen weten hoe het 
amendement eruit zou zien. Het is 
helemaal niet ingewikkeld. Wij weten 
precies hoe de restzeteltoedeling 
plaatsvindt volgens het ontwerp. De 
heer Lankhorst moet daarom niet 
moeilijker doen dan strikt noodzake-
lijk is. 

De heer Lankhorst (PPR): Gisteren 
las ik nog in de krant, dat de heer 
Van Otterloo zei dat hij niet precies 
wist hoe het amendement eruit zou 
gaan zien. Ik neem ook aan, dat dat 
de reden is waarom wij het nu pas 
krijgen. Anders is er geen enkel 
argument voor deze slordigheid. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Wij 
bespreken de amendementen altijd in 
de fractie. De fractie heeft heden-
ochtend vergaderd. Dat is de reden 
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waarom het amendement pas na de 
zitting van de fractie is ingediend. 

Mijn opmerking sloeg op de vraag, 
of bij de uiteindelijke stemming een 
of meer onderdelen al dan niet in het 
amendement gehandhaafd zouden 
blijven. 

De heer Lankhorst (PPR): Heeft u 
ook al kennis genomen van de brief 
van het partijbestuur van de PvdA? 
Het partijbestuur vroeg de fractie dit 
amendement niet door te voeren. 
Misschien dat die brief ook al in de 
fractie besproken is? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Er is 
geen sprake van een brief van het 
partijbestuur. Ik denk niet dat dit de 
plaats is om precies uit te leggen, op 
welke momenten het partijbestuur 
betrokken is geweest bij de discussie 
in de fractie. 

De heer Lankhorst (PPR): Misschien 
zou dat wel interessant zijn, omdat ik 
begrijp dat het partijbestuur van de 
Partij van de Arbeid niet voor dit 
amendement is. Maar goed, het ligt 
er nu en ik zal het straks bestuderen. 
Ik blijf het jammer vinden dat wij 
daarvan nu pas kennis nemen, omat 
het voor de kleinere partijen natuur-
lijk een buitengewoon belangrijk punt 
is. Het kan immers gaan betekenen 
dat het de kleinere partijen moeilijker 
gemaakt wordt om een zetel te 
verkrijgen. 

Voorzitter! Welke argumenten zet 
de Partij van de Arbeid nu tegenover 
die van de regering? Ik heb die uit de 
media vernomen en aan het eind van 
de discussie gisterenavond met de 
heer Schutte voor Den Haag 
Vandaag kreeg ik de indruk dat de 
heer Van Otterloo daarover nog zou 
nadenken en dat hij hiervan zou 
terugkomen. Ik moet nu constateren 
dat dit blijkbaar niet het geval is. Een 
argument is dat een en ander 
efficiënter zou zijn. Met één partij is 
het natuurlijk nog efficiënter 
besturen. Voorts zou het in de 
Kieswet een rommeltje zijn, omdat er 
bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
een ander systeem wordt gehan-
teerd. Ik ben echter niet onder de 
indruk van de kwaliteit van de tot nu 
toe gehanteerde argumenten. Er zou 
nog iets voor het amendement te 
zeggen zijn als uit de bestuurspraktijk 
zou zijn gebleken dat de kleinere 
partijen de efficiëntie daadwerkelijk 
zouden belemmeren. Heeft de Partij 
van de Arbeid daar concrete 
voorbeelden van? Is daar ooit 

onderzoek naar verricht en welke 
garantie is er dan dat het met dit 
voorstel straks wel beter wordt? 
Daarom wordt het amendement 
immers ingediend! 

Voorzitter! Naar mijn mening gaat 
het de Partij van de Arbeid toch 
vooral om iets anders, namelijk om 
het politieke leven van kleinere 
partijen moeilijker zo niet onmogelijk 
te maken. Dat is ook een manier om 
nieuwe inhoud te geven aan het 
socialisme. Het socialisme staat dan 
in ieder geval niet meer voor grotere 
participatie. Overigens zal vooral het 
CDA er nog het meest van profiteren. 
Dat kan voor het CDA natuurlijk een 
argument zijn om dit amendement 
aan een meerderheid te helpen. 
Vooral het CDA zal in de kleinere 
gemeenten veel langer de absolute 
meerderheid behouden. Als er veel 
stemmen niet meer meetellen — bij 
voorbeeld doordat een partij 10% of 
12% haalt wat te weinig is als er 
maar zeven zetels zijn — dan is het 
gemakkelijk om met 35% of 4 0 % 
van de stemmen een meerderheid in 
een bepaalde raad te krijgen. Die 
vorm van democratie kennen wij 
vooral ook in het buitenland waar 
men dit soort stelsels heeft. Mijns 
inziens is in dit land niemand daarvan 
een grote voorstander. Kan de 
staatssecretaris exact aangeven wat 
de consequenties zijn van dit 
amendement in aantallen raadsze-
tels, zowel voor de kleinere als voor 
de grote partijen indien het bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen al 
in werking zou zijn geweest? 

Voorzitter! Ten slotte nog een 
ander punt. In de Kieswet vind ik 
niets over verkiezingscampagnes en 
de daarmee verbonden kosten. In de 
Verenigde Staten zijn verkiezingen 
vooral "geldverkiezingen". Dat bleek 
ook weer bij de laatste presidentsver-
kiezing. De rijksten maken in die 
democratie de meeste kans om 
gekozen te worden, dus "kapitaalde-
mocratie". Gelukkig is dat hier niet of 
nog niet het geval maar die tendens 
in er wel. Zeker met een "TV-demo-
crat ie" wordt het hebben van 
voldoende financiële middelen 
steeds belangrijker. Verdient het 
daarom geen aanbeveling om, zeker 
ook gelet het belang van het 
pluriforme karakter van de parlemen-
taire democratie waarin alle partijen 
een belangrijke rol kunnen spelen, 
een maximum voor de per partij uit te 
geven bedragen per campagne in te 
stellen en wellicht ook voor de per 
natuurlijke of rechtspersoon aan een 

partij te geven gift? In de ons 
omringende landen hebben wij 
gezien tot welke misstanden dat 
allemaal kan leiden. 

D 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Een vlotte 
plenaire afdoening van dit wetsvoor-
stel zou bijzondere reden tot 
voldoening kunnen geven, indien 
deze integrale herziening de 
voorlopige afsluiting van de meer 
dan 30 herzieningen na 1951 zou 
betekenen. Die garantie geeft de 
regering echter niet. Zij laat zelfs het 
antwoord op de vraag, of in de 
toekomst met dezelfde frequentie als 
in de afgelopen 35 jaar wijzigingen 
van de Kieswet wenselijk zullen 
blijken, in het midden. Uit de stukken 
blijkt al dat ons nog een wijziging van 
de Wet op de Europese verkiezingen 
wacht, terwijl te zijner tijd de Kieswet 
aan de wet GBA zal moeten worden 
aangepast. 

Een integrale herziening waarbij 
overigens de fundamenten van ons 
kiesstelsel door de regering niet ter 
discussie worden gesteld, zal wellicht 
niet alle partijen tevreden kunnen 
stellen, maar heeft dan ook geen 
parlementaire vuurdoop te vrezen. 
Dat gegeven laat onverlet dat een zo 
omvangrijke wijziging, ook al draagt 
die in hoofdzaak een technisch 
karakter, altijd wel goed is voor een 
aantal punten waarop wensen 
onvervuld blijven en meningen 
botsen. Dat geldt ook voor mijn 
fractie ten opzichte van het nu aan 
de orde zijnde voorstel. In het 
algemeen heeft mijn fractie, zoals 
ook in de schriftelijke voorbereiding 
is gebleken, het regeringsvoorstel 
echter positief tegemoet kunnen 
treden. 

In cauda venenum, zeiden de 
Romeinen reeds. In de staart van de 
procedure lijken op grond van zowel 
persberichten als nu reeds ingedien-
de amendementen een aantal 
voorstellen op tafel te komen die van 
veel ingrijpender betekenis zijn dan 
hetgeen de regering tot nu toe heeft 
voorgesteld. Daarbij zou met name 
de positie van de kleinere partijen 
sterk worden beïnvloed. Mijn fractie 
betreurt het alleen al wat de 
procedure betreft dat deze herzie-
ning nu toch betrekkelijk onver-
wachts door dit soort discussies 
een wat ander kader komt te staan. 
Ik kom straks nog inhoudelijk terug 
op een aantal punten. 
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Om te beginnen hecht ik eraan om 
met erkentelijkheid vast te stellen dat 
de regering op een aantal misschien 
wel wat ondergeschikte punten toch 
aanleiding heeft gezien om positief te 
reageren opvragen en opmerkingen 
onzerzijds. Dat heeft op sommige 
punten ook tot bijstelling van het 
oorspronkelijke voorstel geleid. Wij 
waarderen dat, niet omdat het onze 
suggesties waren, maar omdat wij 
menen dat kiezers en gekozenen 
ermee gediend zijn. In die categorie 
rangschikken wij bij voorbeeld het 
afzien van het aanvankelijk voorne-
men om het maximum aantal 
volmachten per kiezer terug te 
brengen van twee naar een. In 
hetzelfde licht beschouwen wij het 
laten varen van de motiveringseis ten 
opzichte van de kiezer die een 
schriftelijke aanvraag voor het 
stemmen bij volmacht indient. Dat 
zijn niet de meest spectaculaire en 
politiek omstreden facetten van dit 
wetsvoorstel, maar ze zijn toch niet 
van praktisch belang ontbloot. Ook 
op een aantal andere terreinen 
constateren wij met genoegen dat 
een aantal verbeteringen zijn 
aangebracht, bij voorbeeld om 
misbruik te voorkomen, zoals het 
ronselen van handtekeningen en 
misbruik van volmachten. 

Er zijn ook een aantal punten 
overgebleven waarop wij de regering 
niet van ons gelijk konden overtui-
gen. Een aantal elementen in het 
wetsvoorstel die in het recente 
verleden bij wijzigingen van de 
Kieswet in 1951 of bij de grondwets-
herziening van 1983 een kamermeer-
derheid verwierven, maar waar mijn 
fractie grote moeite mee had, zal ik 
niet in den brede voor het voetl icht 
halen. Ik denk aan onderwerpen zoals 
de toekenning van het kiesrecht aan 
niet-Nederlanders en het kiesrecht 
van langgestraften. Eén punt dat in 
discussie is geweest, wil ik hier nog 
wel naar voren brengen, namelijk de 
opneming van een bepaling inzake 
het combineren van stemmingen. 
Zoals bekend, was en is mijn fractie 
van oordeel dat een stemming voor 
een in de Kieswet geregelde 
verkiezing niet moet kunnen worden 
gecombineerd met een stemming 
voor een lokaal referendum. Het gaat 
er nu niet om dat wij het gemeente-
bestuur de bevoegdheid betwisten 
om zo'n raadplegend referendum te 
houden, zelfs niet om, als men dat 
geraden mocht achten, dat te doen 
op een dag waarop ook reguliere 
verkiezingen worden gehouden. Voor 

de verkiezingen van deelgemeentera-
den geldt reeds dat die niet vallen 
onder de verkiezing van in de 
Grondwet genoemde algemeen 
vertegenwoordigende organen. De 
regeling van de verkiezing van 
deelgemeenteraden moet dan ook 
primair tot de verantwoordelijkheid 
van gemeentebesturen worden 
geregeld. Zelfs de bepaling dat de 
verkiezing zoveel mogelijk wordt 
geregeld met overeenkomstige 
toepassing van de Kieswet voor 
gemeenteraadsverkiezingen past 
naar het oordeel van de regering 
beter in de Gemeentewet dan in de 
Kieswet. De regering is ook van 
oordeel dat het niet wenselijk is om 
alle verkiezingen van vertegenwoor-
digende lichamen, bij voorbeeld 
waterschappen en bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden, in de 
Kieswet te regelen. Daar is mijn 
fractie het mee eens. Maar, zou de 
regering er in die lijn doorgedacht, 
dan niet verstandiger aan doen, een 
duidelijke scheiding aan te houden 
tussen enerzijds de in de Grondwet 
geregelde verkiezingen voor algeme-
ne vertegenwoordigende lichamen 
en anderzijds stemmingen, opiniepei-
lingen, referenda en wat dies meer 
zij? Op dit punt zal mevrouw Tegelaar 
van het CDA straks een amendement 
indienen, mede namens de SGP-frac-
tie. 

Een tweede uitzondering op mijn 
gedragslijn om vandaag niet alle 
geschilpunten weer ter tafel te 
brengen, heeft betrekking op een van 
de vereisten voor het verwerven van 
naamsregistratie, namelijk dat de te 
registreren groepering de rechtsvorm 
van een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid moet bezitten. In 
het eindverslag is van de zijde van de 
SGP-fractie nog eens opgemerkt, dat 
het dwingend voorschrijven van één 
bepaalde rechtsvorm, als men het 
principieel-juridisch neemt, een 
nodeloze beperking van de vrijheid 
van politieke groeperingen betekent. 
Welke legitimatie, anders dan de 
doelmatigheid, het misschien 
enigermate terugdringen van 
oneigenlijk gebruik van de registratie-
regeling, zou de regering hier naar 
voren kunnen brengen? Ook al zou 
het waar zijn, dat alle in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde partijen 
reeds een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid zijn, dan neemt 
dat niet weg dat een politieke 
groepering onder omstandigheden 
well icht niet over een bepaalde 
rechtsvorm beschikt, of dat wel doet, 

maar zich dan niet de jas van een 
vereniging, maar bij voorbeeld die 
van een stichting heeft aangemeten. 
Waarom zou aan die rechtsvorm het 
recht op registratie moeten worden 
ontzegd? Kan de regering een 
overtuigend antwoord op die vraag 
geven? Dat is namelijk het hart van 
de kwestie, veel meer dan de vraag 
of dit criterium wel effectief zal 
blijken te zijn met het oog op het 
doel. Over de effectiviteit kan men 
overigens ook zijn twijfels hebben. 

Eén van de discussies waar de 
SGP-fractie zich bij de schriftelijke 
voorbereiding terloops in heeft 
gemengd, maar die de geesten toch 
nog steeds bezighoudt, betreft het 
voorstel om in een jaar dat zowel 
Tweede-Kamerverkiezingen als 
raads- en statenverkiezingen worden 
gehouden, de raads- en statenverkie-
zingen te verschuiven naar de eerste 
helft van mei. Zonder ons nu 
diepgaand in alle pro's en contra's te 
willen begeven, zouden wij aandacht 
willen vragen voor een andere variant 
die is aangedragen en die ook is 
gericht op het voorkomen van 
samenloop, namelijk om de Tweede-
Kamerverkiezingen steeds in mei te 
houden. Daarvoor lijken ons diverse 
overwegingen te pleiten. Wij moeten 
er overigens rekening mee houden, 
dat de gemeenteraadsverkiezingen 
naar menselijke berekening niet 
alleen in 1990, maar ook in 1994 en 
in 1998, als er althans geen tussen-
tijdse kamerontbinding zou plaatsgrij-
pen, in hetzelfde voorjaar zullen 
vallen als de Tweede-Kamerverkie-
zingen. Maar er is ook nog het 
gegeven, dat wat de begrotingsvoor-
bereiding betreft de duur van de 
kabinetsformatie toch een zeer 
onzekere factor blijft, terwijl het 
proces van collegevorming op lokaal 
niveau aan een duidelijke, uiterste 
tijdslimiet is gebonden. Wij zullen, 
om een definitief oordeel op dit punt 
te kunnen bepalen, de beschouwin-
gen van de regering op dit punt met 
interesse tegemoetzien. 

Er zijn allerlei van de nodige 
vindingrijkheid getuigende oplossin-
gen aangedragen om overschadu-
wing door de Tweede-Kamerverkie-
zingen van de gemeenteraadsverkie-
zingen te voorkomen, zoals bij 
voorbeeld spreiding van de gemeen-
teraadsverkiezingen. Hoewel wij die 
gedachte op zichzelf niet negatief 
willen begroeten, wil ik er nu niet 
teveel aandacht aan besteden. Men 
kan van alles bedenken, maar naar 
ons oordeel gaat het bij elke 
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oplossing vooral en uiteindelijk om 
de vraag, hoe de handelende 
personen en partijen zich opstellen. 
Daar is het van afhankelijk in welke 
mate het gevreesde effect zich 
voordoet. De voornaamste vraag op 
dit punt is en blijft in onze zienswijze, 
of de handelende personen, de 
politici die hierbij zijn betrokken, de 
politieke en morele zuiverheid weten 
op te brengen om gescheiden te 
houden wat gescheiden zou moeten 
blijven. 

Een punt waarop wij de regering 
met erkentelijkheid hebben kunnen 
volgen, betreft de resolute wijze 
waarop zij het door de PvdA-fractie 
gelanceerde voorstel om op zondag 
te stemmen terzijde heeft gelegd. Wij 
zouden het nog meer hebben 
toegejuicht, indien de regering de 
afwijzing niet alleen met een 
verwijzing naar de huidige bezwaren 
van een deel van de bevolking en een 
verwijzing naar drie andere EG-lan-
den had gestaafd, maar wanneer de 
regering de bezwaren van principiële 
aard tot de hare had gemaakt. Het 
gaat hier immers om het eigen 
karakter van de zondag als Gods dag. 
Ook de overheid is geroepen om dat 
karakter te handhaven. Deze 
bezwaren zijn van dien aard, dat het 
introduceren van de zondag als een 
verkiezingsdag, naar wij inschatten, 
voor een niet onbelangrijk aantal 
landgenoten tot gevolg zou hebben 
dat men hen uitsluit van dat desbe-
treffende deel van de representatieve 
democratie. Dat kan toch nimmer de 
bedoeling zijn. 

Er is echter nog een geheel ander, 
maar toch gewichtig aspect van de 
representatieve democratie in het 
kader van de behandeling van dit 
voorstel voor een nieuwe Kieswet in 
het geding gebracht, niet zozeer door 
de regering als wel door sommige 
fracties in deze Kamer, blijkens 
persberichten en ingediende 
amendementen. De discussie kan 
zich daarbij niet geheel losmaken van 
partijpolitieke belangen, zoals tot nu 
toe ook is gebleken. Ik doel op de 
voorstellen betreffende twee 
aspecten die met elkaar samenhan-
gen, te weten de gedachte van de 
uniformering van de kiesdrempel en 
de afschaffing van de lijstencombina-
tie. Het is voor mijn fractie zonne-
klaar dat deze voorstellen slechts één 
overwegende strekking hebben, 
namelijk het voorkomen dat kleinere 
partijen een restzetel zouden 
verwerven. Immers, het is een 
algemeen bekend en erkend feit dat 

het voor de meer dan 18 personen 
tellende vertegenwoordigende 
colleges geldende restzetelsysteem 
van de grote gemiddelden in het 
voordeel van grotere partijen werkt. 
Als juist grotere partijen dit stelsel nu 
willen versterken en uitbreiden en zij 
tevens de mogelijkheden van 
lijstencombinatie niet willen uitbrei-
den tot gemeenteraadsverkiezingen 
of zelfs terugwillen naar de situatie 
van voor 1973, dan geeft dat zeer te 
denken. Ook bij de minst vergaande 
variant kost het niet zoveel voorstel-
lingsvermogen om zich een beeld te 
vormen van de mogelijke gevolgen 
voor vertegenwoordiging van kleinere 
politieke groeperingen op het vlak 
van bij voorbeeld gemeenteraden en 
Eerste Kamer. Hoewel ons nauwelijks 
de gelegenheid is gegeven om 
enigermate exact te berekenen wat 
het cumulatief effect van deze 
voorstellen zou zijn, valt daaromtrent 
toch wel een indicatie te geven. Ten 
dele is dat al in de stukken aangege-
ven wat betreft het gevolg van de eis 
dat een aan de lijstencombinatie 
deelnemende groepering zelfstandig 
een zetel moet hebben verworven. 
De gevolgen zullen ongetwijfeld 
ingrijpend zijn, al gaat het wat te ver 
te spreken, zoals in een dagblad van 
vanmorgen, over kindermoord, zeker 
als wij het hebben over een ruim 
70-jarige. 

Is het vreemd dat, als deze 
voorstellen hun beslag zouden 
krijgen, onze gedachten 200 jaar 
teruggaan naar de Franse revolutie 
waar de democratie en de bescher-
ming van minderheden zo hoog in 
het vaandel stonden, maar die al snel 
het tegendeel bracht van wat zij had 
beloofd, namelijk de uitschakeling 
van die minderheden die de heersen-
de meerderheid niet welgevallig 
waren. Zo verloochende toen — daar 
lijkt het ook nu op — de heersende 
elite de waarden die zij eerst zelf 
gepropageerd had. 

De amendementen ter zake heb ik 
nog maar net onder ogen gekregen. 
Ik heb ze dus nog niet uitgebreid 
kunnen bestuderen. Als ik de 
motivering daarvoor echter zou 
kunnen bevroeden, hebben deze bij 
ons grote bevreemding gewekt. Het 
argument van de uniformering kan 
natuurlijk net zo goed een andere 
kant uitwerken. Waarom dan niet het 
stelsel voor de Tweede Kamer 
aanpassen aan dat bij gemeenten en 
andere lichamen? Vervolgens is 
aangevoerd het argument van de 
efficiency en de bestuurskracht. 

Daarover halen wij onze schouders 
op. De situatie in veel gemeenten 
leert, dat op het punt van de 
bestuurskracht en de efficiency er 
eerder sprake is van problemen bij 
grote partijen in plaats van bij kleine 
partijen. Het zou verleidelijk zijn 
voorbeelden te noemen. Die zijn ook 
lokaal gezien zeer nabij te situeren. Ik 
zie daar nu echter van af. In ieder 
geval lijkt in deze voorstellen sprake 
te zijn van een stukje machtsdenken 
van grote partijen. Dat vinden wij 
geen juist uitgangspunt. 

Naar ons oordeel moet ons 
kiesstelsel geïnspireerd worden en 
blijven door het stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging. Dan 
zullen wij een stelsel moeten kiezen, 
ook wat betreft verdeling van 
restzetels en lijstencombinaties — de 
heer Kohnstamm heeft hierover een 
aantal behartigenswaardige opmer-
kingen gemaakt — waarmee wij zo 
dicht mogelijk bij de evenredige 
vertegenwoordiging zullen komen. 
Daaraan zullen wij alle voorstellen op 
dit gebied toetsen. Dat is ook ons 
grondwettelijk uitgangspunt. Ook de 
Grondwet gaat immers uit van het 
stelsel van evenredige vertegenwoor-
diging. Dat moet nader bij wet 
worden geregeld, maar die regeling 
zal dan wel naar letter en geest 
moeten beantwoorden aan de 
essentialia van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. Wij 
wijzen met kracht de voorstellen af, 
die nu reeds op tafel liggen om een 
kiesdrempel van de omvang van de 
kiesdeler in te voeren. Wij hebben 
voorts met grote bevreemding kennis 
genomen van de gedachte om de 
mogelijkheden van lijstcombinaties te 
schrappen. Hebben de ervaringen 
met dit stelsel sedert 1973 dan 
daartoe aanleiding gegeven? Ik meen 
dat het tegendeel het geval is. Mijn 
fractie is van mening dat deze 
mogelijkheden in een behoefte 
voorzien. Wij wachten met belang-
stelling de reactie van de regering op 
dit punt af. Wij gaan ervan uit dat de 
regering met kracht tegen dit soort 
ingrijpende voorstellen, die duidelijk 
verder gaan dan het technische 
karaktervan deze herziening, stelling 
zal nemen en deze zal afwijzen. 

Ik ga nog in op een tweetal 
concrete punten voor ik tot een 
afronding kom. In de eerste plaats is 
mijn fractie nog steeds bezorgd over 
de ontwikkelingen rondom de 
stemmachines. Ik heb met erkente-
lijkheid vernomen dat de regering 
wat meer waarborgen wil inbouwen. 
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De afgelopen jaren is er meermalen 
over gesproken dat het werken met 
stemmachines niet tot vergissingen 
mag leiden. Bij de verkiezingen van 
1986 is duidelijk gebleken dat dit wel 
het geval was. Wij dringen er bij 
voortduring op aan, dat mogelijke 
uitbreiding van het gebruik van 
stemmachines gepaard gaat met 
optimale mogelijkheden tot voorlich-
ting aan de burgers, opdat verkeerd 
gebruik wordt voorkomen. 

In de tweede plaats is er de 
kwestie van het stemrecht van in het 
buitenland verblijvende Nederlan-
ders. Als men de persberichten mag 
geloven, wordt dit ook nu weer 
vreselijk duur. Er worden gigantische 
bedragen genoemd per eventueel uit 
te brengen stem. Mijn fractie blijft 
volledig achter deze mogelijkheid 
staan. Wij vinden ook dat moet 
worden gestimuleerd dat Nederlan-
ders in het buitenland aan stemmin-
gen in ons land deelnemen. Wij 
vragen ons echter af of het niet meer 
een zaak van politieke partijen is om 
deze deelname te bevorderen en 
daar eventueel actie voor te onderne-
men, dan van de overheid. Ik 
verneem hierop graag een reactie. 

Mijnheer de voorzitter! Het ziet 
ernaar uit dat 38 jaar na de laatste 
integrale herziening van de Kieswet 
in 1951 en ruim 4 jaar na publikatie 
van het voorontwerp van de huidige 
herziening door de Kiesraad, de 
Kieswet in menig opzicht weer up to 
date kan worden genoemd, al blijven 
bij deze voor onze representatieve 
democratie zo wezenlijke wetgeving 
wensen bestaan. Wij zullen ook na 
1990 wat dit betreft met compromis-
sen moeten leven. 

Het is dit jaar bovendien 200 jaar 
geleden dat de Franse revolutie met 
haar diep ingrijpende en naar tijd en 
plaats verstrekkende gevolgen 
plaatsvond. Wat de Westeuropese 
democratieën betreft, kan men 
stellen dat in die omwenteling de 
basis voor het algemeen kiesrecht is 
gelegd. Waar het toen en thans om 
gaat, is dat een land het best 
mogelijke bestuur krijgt. Algemeen 
kiesrecht alleen vormt daarvoor 
bepaald geen garantie. Daartoe is 
een algemeen besef nodig dat 
menselijke keuzen op ieder gebied, in 
het perspectief worden geplaatst van 
een ander beginsel dan in de Franse 
revolutie overwegend werd gehul-
digd, namelijk dat van de menselijke 
autonomie. 

Noch een breed toegekend 
algemeen kiesrecht, noch de meest 

perfecte kieswet zullen in staat zijn 
een bijdrage te leveren aan het ware 
welzijn van ons volk, tenzij bij de 
uitoefening van dat recht de 
bestemming van elk mensenkind het 
voornaamste richtsnoer is, namelijk 
de dienst aan God en aan de naaste 
en dat niet naar eigen inzicht maar 
met inachtneming van en gehoorza-
ming aan Gods geopenbaarde wi l . 
Waar dat vergeten wordt, kan het 
beste verkeren in het slechtste. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Zoals vaker het geval bij 
omvangrijke wetsvoorstellen, zullen 
twee woordvoerders van de PvdA-
fractie aan het debat deelnemen. 
Collega Van Otterloo zal in het 
bijzonder de tweede en de derde 
afdeling van de Kieswet behandelen, 
behoudens enkele onderwerpen 
daaruit die ik zelf voor mijn rekening 
zal nemen. 

Voorzitter! Aan de geboorte van dit 
wetsvoorstel ging een gedegen stuk 
werk in de boezem van de Kiesraad 
vooraf. Wij hebben daar grote 
waardering voor, omdat het een 
produkt is van een initiatief waaraan 
eertijds minister De Gaay Fortman uit 
het kabinet-Den Uyl vorm heeft 
gegeven. Stel je nu eens voor, dat de 
raad van het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds een wetsontwerp voor 
een nieuwe Pensioenwet in zou 
dienen of dat de Raad voor het 
binnenlands bestuur een nieuwe 
gemeentewet, provinciewet of 
waterschapswet in zou dienen. Dat 
soort voorbeelden illustreert eigenlijk 
het bijzondere en het unieke van deze 
procedure, die naar onze mening 
grote waardering toekomt. 

Overigens komen de bewindslie-
den met zo'n initiatiefprodukt op een 
gegeven ogenblik gemakkelijk in de 
problemen. Want wat doe je met een 
wetsontwerp dat op tafel komt als de 
prioriteiten in de wetgeving heel 
anders liggen? Immers, voor de 
Kieswet waren de aanpassingen aan 
de nieuwe Grondwet al in wetgeving 
vertaald toen dit produkt op tafel 
kwam, maar er moest bij voorbeeld 
nog wel een nieuwe gemeentewet, 
provinciewet en waterschapswet 
komen. Het kabinet-Lubbers II 
maakte van de nood een deugd. Een 
nieuwe Kieswet werd inzet van het 
kabinetsbeleid. Waarom eigenlijk, zo 
vraag ik de staatssecretaris. Het 
advies van de Kiesraad was immers 
in hoofdzaak een technische 

herziening, een stroomlijning, een 
herijking van de politieke compromis-
sen die zo'n wetgeving nu eenmaal 
eigen is in haar rijke historie. De 
regering had daar dan actueel noden 
aan toe te voegen, maar die zijn er 
bijna tijdens elke kabinetsperiode. Ik 
noem in dit verband de incidenten 
met het ronselen van handtekeningen 
voor onder andere de ondersteuning 
van kandidatenlijsten, het zonder de 
toelating tot de verkiezing van 
nieuwe groeperingen en personen te 
willen belemmeren toch scheppen 
van waarborgen dat niet lichtvaardig 
niet serieuze pogingen met succes 
kunnen worden bekroond om greep 
te krijgen op het binnenlands bestuur 
en last but not least het oordeel van 
de regering over het rapport van de 
staatscommissie-Biesheuvel over de 
relatie kiezers-beleidsvorming. 

Ik begin met het laatste. Toen 
minister Van Thijn de staatscommis-
sie-Biesheuvel installeerde, was dat 
een uiting van de onvoldoende wijze 
waarop in de rapportage van de 
commissie-Cals/Donner voor de 
herziening van de Grondwet de 
opvattingen van de jaren zeventig 
aan bod hadden kunnen komen, 
opvattingen inzake de relatie 
bestuurders-bestuurden, opvattingen 
ook inzake de invloed van de kiezers 
op het beleid. Ofschoon de rapporten 
reeds eerder besproken zijn, toch 
hier nog eens waardering voor de 
wijze waarop aan die ideeën vorm is 
gegeven in de rapportage van die 
commissie. Het karakter van een man 
als minister Rietkerk maakte 
aanstonds duidelijk dat het wat hem 
betreft niet zo gehoeven zou hebben. 
Daarmee was het lot van het rapport 
van de staatscommissie goeddeels 
bepaald. De discussie hebben wij 
heden afgedaan en als allerlaatste 
van de boedel van de staatscommis-
sie-Biesheuvel ligt dan hier de 
bevinding van het vervroegen van de 
verkiezingen van de Tweede Kamer 
om het te formeren kabinet aan-
stonds greep op de begroting te 
laten krijgen voor het volgende jaar. 

Dat is een legitiem verlangen in 
ons staatsrecht, dat evenwel gezien 
de toename van de rigiditeit in de 
begrotingen door de bezuinigingen 
naar mijn smaak nog extra aan 
waarde heeft ingeboet. Voor 
additionele uitgaven en inkomsten is 
in het algemeen geen lange tijd nodig 
in de begrotingspresentatie. Het 
verlagen van uitgaven en inkomsten, 
wat tegenwoordig meer overweegt, 
vraagt veel meer tijd en de vraag is of 
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die extra tijd, die de commissie-Bies-
heuvel daarvoor wilde inruimen, in de 
nu voorgelegde voorstellen zelfs wel 
enigermate genoeg is. De vraag 
stellen, is haar niet beantwoorden. 
Soms is vier jaar zelfs te kort. 

Ook de minister-president heeft 
meerdere malen gezegd, dat het 
vinden van oplossingen voor 
financiële problemen met het 
voortschrijdende bezuinigingsbeleid 
steeds moeilijker en tijdrovender 
wordt. En tegenover die stellingname 
zal het dan ook allerminst verwonde-
ring wekken, dat wij uitgerekend deze 
conclusie van de commissie-Bies-
heuvel, op zichzelf juist en legitiem te 
achten, toch van zeer relatieve 
waarde vinden. Het heeft ons dan 
ook verwonderd, dat juist deze 
conclusie als enige door het kabinet 
is overgenomen op een wijze die 
onzes inzies een potentiële mogelijk-
heid schept voor een nieuw kabinet, 
meer greep op de begrotingsvoorbe-
reiding te krijgen. Aan de andere kant 
maakt het kabinet die potentie zo 
weinig realistisch, dat er praktisch 
niets of zeer weinig van terecht zal 
komen. De Tweede-Kamerverkiezin-
gen zullen dus ruim twee maanden 
vervroegd worden, zo is het rege-
ringsvoorstel, van eind mei naar 
begin maart. Er is dan een iets 
grotere kans dat een kabinet voor of 
net na de zomervakantie is gefor-
meerd. In het eerste geval is nog van 
enige invloed op de begroting van 
het volgende jaar sprake. 

Een kabinet dat aantreedt na het 
zomerreces heeft de facto geen 
invloed meer op de begroting voor 
het volgende jaar. Gezien de 
gemiddelde duur van een kabinets-
formatie — ik zal niet alle cijfers ten 
tonele voeren — is er in onze ogen 
maar een heel kleine kans op een 
beperkt voordeel, waar tegenover de 
nadelen van een verandering zoals de 
regering die nu voorstelt veel 
zwaarder behoren te wegen. In de 
schriftelijke voorbereiding hebben wij 
die opvatting een- en andermaal naar 
voren gebracht. 

Toch zeg ik nog een enkel woord 
over de nadelen. Als eerste nadeel 
formuleer ik het doorkruisen van het 
stramien van de nu juist opnieuw 
vastgestelde data voor de raads- en 
statenverkiezingen. Wij vinden dat 
deze kwesties mede hadden kunnen 
worden beoordeeld — ik houd dat 
voorgaande en wellicht ook volgende 
woordvoerders voor — bij de laatste 
ter zake plaats gehad hebbende 
kieswetherziening in het midden van 

de jaren tachtig. Toen zijn die 
bezwaren amper geuit. Bovendien 
vinden wij het houden van die 
verkiezingen op steeds een zelfde 
tijdstip in het jaar wenselijk. Wij zijn 
na de grondwetsherziening slechts 
nolens volens akkoord gegaan met 
het vervroegen van die verkiezingen. 
Wij vinden het niet aanvaardbaar dat 
een primaat van Tweede-Kamerver 
kiezingen, die niet eens steeds in de 
tijd vaststaan, het stramien van een 
verkiezing van raden en staten, die 
wel steeds in de tijd vaststaat, kan 
doorbreken. 

Het tweede fundamentele nadeel 
van de regeringsvoorstellen is naar 
onze mening dat tijdens een proces 
van kabinetsformatie provinciale-sta-
tenverkiezingen kunnen plaatsvinden. 
Een dergelijke verkiezingsactie zal 
hoe dan ook op het dan lopende 
proces van kabinetsformatie invloed 
uitoefenen en kan vervolgens ook 
leiden tot een samenstelling van de 
Eerste Kamer die het formatieproces 
op een andere wijze beïnvloedt. 
Daaruit resulteert een door ons niet 
gewenste staatsrechtelijke verande-
ring in de positie van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Wij 
vinden dat de regering deze proble-
matiek in de stukken — zij is wel 
aangeduid — volstrekt bagatelliseert.. 
Ons staatsrecht gaat daarmee naar 
onze mening een volstrekt verkeerde 
richting uit. De conclusie van de 
fractie van de Partij van de Arbeid is: 
er kan geen medewerking worden 
verleend aan het vervroegen van de 
Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
naar maart. 

Overigens menen wij dat de 
regering zich vergaand had behoren 
te bezinnen op de argumenten om 
wel verscheidene verkiezingen op 
één dag mogelijk te maken. De 
argumenten daartegen worden in 
landen zoals de Verenigde Staten en 
Frankrijk — ik noem een paar van 
onze goed bevriende democratische 
landen — onpraktisch genoemd. Als 
de Tweede-Kamerverkiezingen 
voorlopig regulier verlopen, zijn er in 
het voorjaar van 1994 bij voorbeeld 
drie keer verkiezingen. Ik voorspel nu 
al een zeer slechte opkomst voor de 
verkiezingen van het Europees 
Parlement in dat jaar indien dan voor 
de derde keer gestemd moet worden. 
Wil de staatssecretaris hier eens op 
ingaan? Wil zij misschien ook na 
doen gaan of juist voor dat soort 
situaties toch niet naar pooling van 
stemmingen moet worden gestreefd? 

Deze opmerking brengt mij op een 

tweede algemeen punt voor deze 
wetgeving, dat naar onze mening in 
de voorbereiding meer recht en 
aandacht had moeten krijgen. Het is 
als het ware onvoldoende uitgekris-
talliseerd. Het gaat hierbij om de 
structuur van onze wetgeving, de 
aard van de codificatie. Ik heb het 
niet over artikel Z 6. 

De voorliggende nieuwe Kieswet 
regelt het kiesrecht in Nederland, 
niet voor het Europees Parlement en 
ook niet voor de waterschappen. Wel 
worden bepalingen over onverenig-
baarheden van sommige functies 
met het gekozen schap aangeroerd. 
Dergelijke bepalingen komen ook in 
andere wetgevingen voor. 

Voor zover deze bepalingen min of 
meer parallel lopen en nagenoeg 
geheel gelijk zijn, bij voorbeeld voor 
verschillende overheden, heeft het in 
onze ogen duidelijk de voorkeur om 
zulke bepalingen niet in organieke 
wetten, zoals de Provinciewet, de 
Gemeentewet en de Waterschaps-
wet, op te nemen, maar onder te 
brengen in categorale wetten, zoals 
de Kieswet en de APPA. Wij vragen 
de staatssecretaris klip en klaar bij 
deze behandeling uiteen te zetten 
welke principes het departement ter 
zake hanteert. Het is nu een lappen-
deken, een ratjetoe. 

Tijdens het kabinet-Lubbers I 
waren identieke bepalingen in 
verschillende wetten een na te 
streven noviteit in de wetgeving om 
deze overzichtelijk te houden. Ik zal 
geen citaten geven, maar de 
voorgangers van de bewindsvrouwe 
hebben zich daartoe wel verstout. 
Daar kwam men vervolgens al heel 
gauw op terug op grond van wat ik 
hier duid als de "aanbevelingen-
Geelhoed". De bepalingen waarom 
het toen ging, werden pragmatisch 
over de twee wetten die in het 
geding waren verdeeld, zonder het 
probleem tot een principiële 
stellingname te brengen van de zijde 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken. Daarom nu deze principiële 
vraag. Waarom worden niet alle 
overheden in deze wet onderge-
bracht? Is de afbakening met andere 
wetgeving, zoals overenigbaarheden, 
financiële kwesties, rechtspositionele 
aspecten en sociale verzekeringsas-
pecten, voldoende onderwerp van 
zorg geweest bij de voorbereiding 
door de regering? 

Wij menen voorshands dat dit 
beter had gekund en meer systema-
tisch aandacht had moeten krijgen. Ik 
zeg erbij dat het overbodig is om hier 
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te stellen dat dit een mandaat van de 
Kiesraad te boven gaat. Het is wel 
een zorg voor de bewindslieden van 
het desbetreffende departement. 

Een ander principe dat hoort in de 
moderne benadering van de overheid 
is: geen franje daar waar die niet 
nodig is. Wij hebben dit zo vertaald 
in dit wetsontwerp dat pluriformiteit 
in de regelgeving als die niet duidelijk 
een doel dient achterwege moet 
blijven. Daar waar algemeen 
kiesrecht geldt moeten de conse-
quenties van het omgaan met de 
resultaten daarvan zoveel mogelijk 
gelijk zijn. 

De regering heeft in onze ogen 
deze aanpak in de memorie van 
antwoord niet serieus genomen. Ik 
zeg dit met spijt. Wij zijn er in het 
eindverslag grondig op teruggeko-
men, met als gevolg dat een aantal 
aanpassingen alsnog bij nota van 
wijziging is aangebracht. Wij blijven 
echter met een groot aantal punten 
zitten. Waarom bij de ene overheid 
wel een zetelverdeling die uitgaat van 
het minimaal behalen van de 
kiesdeler en waarom bij de andere 
niet? Waarom worden verschillende 
restzetelverdelingen gehanteerd? 
Natuurlijk zijn er argumenten. Het is 
alleen de vraag - en die had veel 
principiëler in het schriftelijk verkeer 
aan de orde behoren te komen — of 
de uniformiteit en de transparantheid 
niet verdergaand hadden moeten 
worden nagestreefd. Het is als het 
ware een bureaucratiseringsaspect. 
Ik spreek de staatssecretaris aan nu 
op alles wat sedert de commissies 
Van Veen en Vonhoff ter zake is 
gezegd, maar niet is gedaan. Hier 
had dit verdergaand kunnen gebeu-
ren. Daar had ook naar moeten 
worden gehandeld. Wij betreuren 
deze onvoldoende inspanning van de 
staatssecretaris. In de schriftelijke 
voorbereiding hebben wij hier 
herhaaldelijk om gevraagd. Ook hier 
gaat de ministeriële bevoegdheid 
duidelijk verder dan de adviestaak 
van de Kiesraad. Wij vragen om een 
duidelijke stellingname van het 
kabinet. 

Houdt het wetsontwerp de tijd bij? 
Gaat het voldoende snel mee met de 
maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen? Met de maatschap-
pelijke ontwikkelingen is er geen 
probleem. De Kieswet wordt zeer 
vaak gewijzigd. Wij menen dat het 
wetsontwerp niet voldoende inspeelt 
op de technologische veranderingen 
en die ook onvoldoende stimuleert. 
De verdere introductie van stemma-

chines kan veel werk besparen. 
Herstemmingen kunnen in beginsel 
uitgesloten worden, evenals hertellin-
gen, als alle stemmen op stemmachi-
nes zouden worden uitgebracht. De 
uitslag van stemmingen van gemeen-
ten met stemmachines zijn bedui-
dend eerder beschikbaar dan die van 
andere gemeenten. Ik noem Ensche-
de en Zwolle uit mijn eigen kamer-
kieskring. 

Voorzitter, wij zijn een groot 
voorstander van die ontwikkeling, 
omdat dan hele categorieën fouten 
en vergissingen worden uitgesloten 
en derhalve ook verder geen 
wettelijke regeling meer behoeven te 
krijgen. Uiteraard zijn verdergaande 
ontwikkelingen denkbaar door nog 
meer geavanceerde systemen. Wij 
vinden dat het onderzoek ter zake 
behoort te worden gestimuleerd en 
merken daar in feite te weinig van. 
Nederland heeft daarbij goede 
ontwikkelingskansen, ook in Euro-
pees verband. Dat is geïnventari-
seerd in verschillende afstudeerpro-
jecten van bij voorbeeld de Techni-
sche Universiteit in Delft. Moeten die 
kansen niet beter benut worden? Ik 
vraag de regering wat eraan gedaan 
is om die benutting beter mogelijk te 
maken. Wij vinden dat de voordelen 
ruimschoots opwegen tegen de 
nadelen. De Kamer is er overigens 
ook zelf mee bezig. Dit legitimeert 
dan ook de verdere ontwikkeling. 

Uiteraard blijven gemeenten vrij 
om zelf te beslissen over de aanschaf 
van toegelaten apparatuur. Het feit 
evenwel dat de artikel-12-inspectie 
aan een grote artikel-12-gemeente 
toestemming heeft gegeven om tot 
aanschaf van stemmachines over te 
gaan, betekent dat kostenbesparin-
gen mogelijk zijn door deze mechani-
satie. Waarom gebeurt het dan niet 
meer? 

Wij weten het niet, maar vinden 
wel dat de regering zelf aanleiding 
geeft om de ontwikkeling niet te 
bevorderen. Zou zich een situatie 
voordoen dat de elektronische 
stemmachines onbruikbaar zijn als 
gevolg van het grote aantal lijsten, 
dan zijn de financiële gevolgen 
daarvan voor de gemeenten. "Voor 
een compensatie zie ik geen reden", 
zo staat op pag. 41 van de memorie 
van antwoord. Deze uitlating bevalt 
mijn fractie zeer slecht. Zij verhoudt 
zich ook niet goed met het afgeslo-
ten bestuursakkoord. In de comple-
mentaire situatie is de regering 
primair verantwoordelijk door haar 
goedkeuringsbeleid voor de nu in 

gebruik zijnde stemmachines. Wij 
voorzien een snelle verdergaande 
ontwikkeling welke de regering moet 
blijven steunen. Nu het risico van een 
te kleine capaciteit van stemmachi-
nes wordt vergroot door de rege-
ringsvoorstellen inzake de centrale 
kandidaatstelling, moet mijns inziens 
niet een ontoereikend standpunt ter 
zake worden ingenomen, namelijk: 
wat zou het kabinet kunnen doen als 
bij enige stemming de goedgekeurde 
stemmachines ontoereikend zullen 
zijn? Er moet juist een toekomstge-
richt beleid worden gevoerd, opdat 
men dergelijke ontwikkelingen voor 
blijft. Als er overeenkomsten van de 
Staat met bedrijven zouden bestaan 
die daartegen barrières opwerpen, 
moet de staatssecretaris dat nu 
melden en die overeenkomsten 
openbaar maken. Wij horen graag 
nader van de staatssecretaris. 
Overigens overwegen wij de Kamer 
ter zake uitspraken voor te leggen. 

In het algemene kader ook nog de 
opmerking dat ik tijdens de schrifte-
lijke behandeling nimmer zoveel 
wijzigingen in een wetsvoorstel heb 
zien aangebracht als juist hier. De 
staatssecretaris verdient daarvoor 
waardering. Zij heeft getracht op 
concrete punten goed te luisteren 
naar de Kamer. Op een aantal punten 
betekent dat evenwel ook dat wij 
terug zijn bij af, zoals bij voorbeeld bij 
het volmachtstemmen. Daar is dus 
veel werk voor niets gedaan. De 
vraag is derhalve of de consultaties 
van politieke partijen wel indringend 
genoeg hebben plaatsgevonden op 
het geijkte moment. Die vraag geldt 
ook voor de problematiek waarmee 
de staatscommissie-Biesheuvel zich 
bezighoudt. Ook daar had in onze 
ogen eerder een consultatie behoren 
plaats te vinden. Wi l de staatssecre-
taris ook met het oog op de toekomst 
haar handelwijze ter zake nog eens 
duidelijk formuleren? 

Een zaak in de marge betreft de 
veel van raads- en statenleden 
gehoorde klachten, ook al eens 
besproken met de Friese naamge-
noot van de staatssecretaris in het 
kabinet, over de kortingen op sociale 
uitkeringen van opbrengsten van 
politieke arbeid. Algemeen wordt die 
regeling als schrijnend en onrecht-
vaardig ervaren. Wij vinden dat ter 
zake verbeteringen moeten worden 
aangebracht. Wij vragen de staatsse-
cretaris, de stand van zaken te 
geven. 

Nog een algemeen punt betreft het 
naar mijn smaak niet voldoende 
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toetsen van het ontwerp aan de 
mogelijkheden van het handhavings-
beleid. Het laatste is tegenwoordig 
ook een grote mode. Bij één punt in 
dit wetsontwerp hebben wij die 
werking wél gezien, namelijk bij de 
opheffing van de verplichting voor de 
gemeenten om een kiezersregister bij 
te houden. Dit gebeurde echter op 
zeer veel plaatsen al niet meer. Wij 
hebben de indruk dat de wetgeving 
op dit punt veel systematischer tegen 
het licht had behoren te worden 
gehouden. Ik vraag de staatssecreta-
ris, hier nog eens uitgebreid op in te 
gaan, omdat het wellicht allerlei 
verdergaande wijzigingen kan 
voorkomen. Ik kom hier zo nodig bij 
de artikelsgewijze behandeling op 
terug. Ik heb de indruk dat het 
ontwerp onvoldoende is bezien door 
deze bril. 

Voorzitter! Ik kom tot enkele 
concrete punten. Het feit dat de 
Kiesraad wordt gehandhaafd als 
adviesorgaan, beoordelen wij zeer 
positief. Uit het oogpunt van 
codificatie betwijfelen wij echter of 
het het meest logische is, de Kieswet 
aan te vangen met artikelen over de 
Kiesraad. Wil de staatssecretaris in 
het licht van onze algemene opmer-
kingen over de codificatie en de 
stratificatie van wetgeving nog eens 
aandacht aan deze opmerkingen 
schenken? 

Nu ik hier toch over spreek, onder 
het hoofd "Algemene bepalingen", 
dat wil zeggen onder afdeling I van 
de Kieswet, zou ook alles opgeno-
men kunnen worden wat voor alle 
verkiezingen in afdeling II en 
gedeeltelijk in afdeling III wordt 
geregeld als een soort algemene 
bepalingen voor alle verkiezingen. 

Dan nog enkele opmerkingen over 
het kiesrecht zelf. De recente 
veranderingen in het kiesrecht zijn 
naar onze mening onvoldoende 
uitgekristalliseerd om sluitende 
conclusies te trekken. 

Wat het kiesrecht van de buiten-
landers in Nederland betreft zou een 
onderzoek naar de uitbreiding van de 
bevoegdheden tot het stemmen voor 
provinciale staten aandacht moeten 
krijgen. Wij ontveinzen ons niet dat 
dit zou betekenen dat de Grondwet 
moet worden gewijzigd, maar wij 
menen wel dat het aanbeveling 
verdient, daar nog eens naar te 
kijken. 

Wij menen ook dat het onderzoek 
naar het functioneren van de 
gekozenen ook gewenst is na de 
volgende gemeenteraadsverkiezin-

gen, als complement van de 
conclusies die de partijen zelf zullen 
trekken na deze verkiezingsperiode. 
Zal een dergelijk onderzoek worden 
gehouden? In het bijzonder is het 
natuurlijk van groot belang in 
hoeverre verschillende nationaliteiten 
verschillend participeren en welke 
factoren daarop van invloed blijken te 
zijn. 

Wat de Nederlanders in het 
buitenland betreft stelt hun opkomst 
bij verkiezingen teleur. Dat zal in onze 
ogen zo blijven, welke kosten en 
moeite wij er ook aan besteden. Wij 
stemmen er overigens graag mee in 
dat de gemeente Den Haag centraal 
wordt belast met de formaliteiten. 
Collega Van Otterloo zal hierop zo 
nodig verder ingaan. Wij menen wel 
dat in het bijzonder aandacht moet 
worden besteed aan de Nederlanders 
die net over de grens wonen. Dat is 
niet omdat wij scrupules hebben 
jegens diegenen die om fiscale 
redenen zijn verhuisd naar België, 
maar wel vanwege al diegenen die in 
het normale grensverkeer toevallig 
net over de grens zijn gaan wonen. 
Wij vragen de minister, in dat kader 
passende organen voor grensover-
schrijdende activiteiten — bij 
voorbeeld de Euregio-organisatie in 
oostelijk Nederland — bij de stenv 
busgang te betrekken. 

Meer algemeen zou de Nederland-
se regering initiatieven in het kader 
van Europa 1992 onder ogen moeten 
zien, teneinde te bevorderen dat 
Nederlanders die inwoner zijn van 
andere lidstaten, in die lidstaten zelf 
mogen gaan stemmen, net zo goed 
als buitenlanders dn onderdaan zijn 
van een EG-staat en die hier 
woonachtig zijn, hier zouden moeten 
kunnen deelnemen aan de verkiezin-
gen voor het Europees Parlement. 
Als dit in 1994 geregeld wordt, zal 
de Europese integratie zich metter-
daad bevestigen en aandienen. Ik 
vraag de regering of hiervoor niet 
eens wat zetten op het schaakbord 
gedaan kunnen worden. Wij zien een 
dergelijke ontwikkeling dan ook als 
een interimfase naar het participeren 
van onderdanen van andere lidstaten 
woonachtig in ons land aan in 
beginsel alle verkiezingen en 
uiteraard omgekeerd in de andere 
lidstaten. Er zal nog heel wat water 
door de Rijn moeten vloeien, maar 
als dit soort zaken zich niet in de 
grote aandacht van een van de 
lidstaten kan verheugen, gebeurt er 
helemaal niets. 

Ik ga over naar hoofdstuk C en 

herhaal dat ik de verschuiving van de 
Tweede-Kamerverkiezingen naar 
maart op grond van het rapport van 
de commissie-Biesheuvel afwijs. De 
visie van de regering ter zake achten 
wij niet de best mogelijke. Ik herhaal 
niet wat ik eerder hierover zei. Wij 
verwachten nog wel een duidelijke 
verdediging van het standpunt. 

Met de modernisering van de 
registratie van kiesgerechtigdheid 
betuigen wij graag onze instemming. 

Over hoofdstuk F merk ik op dat 
wij de vervroeging van de Tweede-
Kamerverkiezingen afwijzen. Er is een 
amendement. 

In hoofdstuk I is de duur van de 
opening van de stembureaus aan de 
orde. Diverse onderzoekingen en 
recente radioprogramma's met 
luisteraars erin leveren op dat een 
goede opkomst bij verkiezingen 
gebaat is met een langer openstellen 
van de stembureaus. Wij stellen bij 
amendement voor, het tijdstip van 
sluiting op 20.00 uur te bepalen en 
blijven hiermee in Europese verhou-
dingen bescheiden. Wij horen graag 
welke argumenten de staatssecreta-
ris heeft om dit voor een zo hoog 
mogelijke opkomst en dus voor de 
democratie van waarde zijnde 
voorstel te bestrijden, in vervolg op 
de naar onze mening magere 
opmerkingen in het schriftelijke 
verkeer. 

Over het anders stemmen dan met 
stembiljetten heb ik reeds enkele 
opmerkingen gemaakt. Er is veel 
meer te doen op het gebied van de 
automatisering. Artikel I 36 beperkt 
de mogelijkheden tot datgene wat 
het kabinet goedkeurt. Wij vinden het 
beleid ter zake te weinig voortvarend. 
Ik verwijs naar mijn eerdere opmer-
kingen. Een wereld van mogelijkhe-
den laat de regering voor het 
Nederlandse bedrijfsleven voorbij-
gaan, zo is mijn gevoel. 

Over afdeling IV en wellicht 
afdeling V heb ik enkele opmerkingen 
die beter bij de artikelsgewijze 
behandeling passen en daarbij aan 
de orde gesteld zullen worden. Toch 
geef ik er een duiding van, opdat wij 
hierover zo efficiënt mogelijk kunnen 
procederen. In artikel W 1 houdt de 
laatste volzin van lid 1 in dat een 
andere procedure moet worden 
gevolgd, wanneer het tijdstip van 
ontslag bepaald is, ten opzichte van 
de situatie waarin dit tijdstip niet 
bepaald is. Ik verzoek de staatssecre-
taris reeds in deze termijn dit voor 
ons helaas nieuwe punt toe te 
lichten. Wij konden het in het 
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schriftelijke verkeer niet aan de orde 
stellen, omdat wij het niet tot ons 
eigendom hadden gemaakt. 

De recente discussie die wij met de 
staatssecretaris gevoerd hebben over 
de handhaving van de verkiezingen 
van volgend jaar op de data die wij 
vroeger kenden, dus ongeacht de 
uitkomsten van deze wetsbehande-
ling, heeft de vraag doen rijzen of 
andere tijdstippen dan die van de 
verkiezingen door de nieuwe wet 
zullen worden bepaald dan wel in 
verband met het genomen besluit en 
de nota van wijziging verschuiven. 
Dat laatste is in onze ogen zonder 
meer het geval, maar wij hebben het 
niet duidelijk gezegd. En omdat ons 
gebleken is dat daarover zelfs in zeer 
grote gemeenten enige pennestrijd 
tussen ambtelijke diensten is 
ontbrand, lijkt het mij dat dit punt 
moet worden opgehelderd. De 
staatssecretaris wil dat wellicht doen. 

Wij hebben vanmorgen nog een 
nota van wijziging gekregen. Dat is 
natuurlijk altijd heel plezierig, maar 
het betekent wel dat ik er nu nog 
geen zinnig woord over kan zeggen, 
omdat ik hem op dit moment nog 
niet tot mijn geestelijk eigendom heb 
kunnen maken. Ik heb echter wel 
begrepen dat deze nota van wijziging 
samenhangt met een advies dat de 
Kiesraad zeer recent heeft uitge-
bracht over het Kiesbesluit. Het 
Kiesbesluit is door de staatssecreta-
ris wel hier ter inzage gelegd. Mijn 
vraag is of wij dat advies zeer snel 
overhandigd kunnen krijgen, omdat ik 
heb horen verluiden dat ook daarin 
duidingen staan die een wetswijzi-
ging wenselijk zouden maken. Als dat 
advies nu samenhangt met de nota 
van wijziging — ik zie de staatssecre-
taris knikken, dus dat lijkt het geval te 
zijn — dan lijkt het mij goed dat de 
Kamer over het totaal een oordeel 
kan vormen. Hoe eerder wij over alle 
relevante stukken beschikken, hoe 
beter het zou zijn. Well icht kan 
hierover aan het einde van deze 
termijn mededeling worden gedaan. 

Afrondend merk ik op dat de 
algemene herziening van de Kieswet 
wellicht beter net na 1990 aan de 
orde had kunnen komen, als de 
discussie met de regering was 
afgerond over de regelgeving en 
alles wat daarmee verband houdt, 
namelijk de bepalingen daarin, de 
verhoudingen tussen de overheden 
die in de organieke wetten nog aan 
de orde komen en wat dies meer zij. 
Wij beseffen zeer wel dat deze 
wijziging van de Kieswet een 

toevoeging zal blijven en dat deze 
herziening niet zal betekenen dat 
volgende zich aandienende wijzigin-
gen achterwege kunnen blijven. Ik 
hoop niet dat het departement en de 
Kiesraad wel die illusie hebben. Het 
maatschappelijk gebeuren zal 
voortgaande wijziging met zich 
brengen. Wij menen wel dat ondanks 
alle geuite kritiek het wetsontwerp 
waardering moet oogsten, gezien de 
compacte en heldere wijze van 
formuleren van de wetstekst. Men 
schiet vaak zelfs bijna het doel 
voorbij en gaat vaak meer schuil 
achter de bepalingen dan de argeloze 
lezer van de teksten zou vermoeden. 

Met die waarderende opmerking 
wil ik mijn betoog afsluiten. 

D 
De heer Van Otterloo (PvdA): 
Mijnheer de voorzitter! De publiciteit 
van gisteren en vandaag rond deze 
vernieuwde Kieswet lijkt zich toe te 
spitsen op de vraag of de grote 
partijen de kleinere uit de gemeente-
raden zouden willen weren. Ik denk 
dat het een onjuiste voorstelling van 
zaken is wanneer die uitleg wordt 
gegeven aan het door de fractie van 
de Partij van de Arbeid voorgestelde 
amendement. Evenmin is er sprake 
van een kwaliteitsoordeel over de 
efficiency van het openbaar bestuur 
in het algemeen en de kwaliteit van 
kleinere partijen of lijsten in het 
bijzonder. 

Wij stellen dan ook geen kiesdrem-
pel voor, zoals die in West-Duitsland 
functioneert. Daarover is in het 
verleden in deze Kamer reeds 
gediscussieerd. De kiezer maakt 
uiteindelijk uit wie in bij voorbeeld de 
gemeenteraad gekozen wordt. De 
wetgever dient zich in dit verband te 
beperken tot een gelijke behandeling 
van alle deelnemende lijsten. Ook in 
de schriftelijke voorbereiding heeft 
de fractie van de Partij van de Arbeid 
aangegeven dat zij voor alle verkie-
zingen dezelfde regels wil doen 
gelden. Geen onderscheid maken in 
regels voor de verschillende verkie-
zingen, waar dat niet strikt noodzake-
lijk is. 

Het voorstel van de Partij van de 
Arbeid behelst niet meer dan dat in 
het vervolg ook voor de verkiezingen 
voor de gemeenteraad, de provincia-
le staten en de Eerste Kamer geldt, 
wat nu al voor de Tweede Kamer 
geldt, namelijk dat alleen die lijsten 
één of meer zetels krijgen toegewe-
zen, die op eigen kracht in staat zijn 

geweest ten minste de kiesdeler te 
halen. Dat is een regeling die voor 
alle deelnemers gelijk is, aan welke 
verkiezing men ook meedoet. Een 
eenduidig en helder criterium, 
waarbij nog moet worden opgemerkt 
dat dit mogelijk niet alleen nadelig 
uitwerkt voor de partijen die landelijk 
bezien klein te noemen zijn. Ook wij 
zelf verkeren in bij voorbeeld 
Noord-Brabant en Limburg in een 
aantal gemeenteraden in een 
vergelijkbare positie. Thans is het zo, 
dat bij andere dan Tweede-Kamer-
verkiezingen niet de zelf vergaarde 
stemmen bepalend zijn voor de 
vraag, of een lijst alsnog een zetel 
krijgt toegewezen via de restzetelver-
deling, doch de verdeling van 
stemmen over de andere deelnemen-
de lijsten. Dat betekent dat iemand in 
de ene gemeente met 7 6 % van de 
kiesdeler een zetel haalt, terwijl dat in 
een andere gemeente niet het geval 
is. Hoe de andere kiezers hun 
stemmen hebben verdeeld, is dan 
beslissend voor de zeteltoewijzing. 
Dat lijkt ons onvoldoende grond voor 
de toekenning van een restzetel aan 
diegenen die niet zelfstandig de 
kiesdeler hebben gehaald. Voor 
gemeenteraden met een zetelaantal 
dat lager ligt dan 19, geldt thans dat 
er een kiesdrempel is van 75%. Voor 
die gemeenteraden zou dit amende-
ment betekenen dat 7 5 % wordt 
verhoogd naar 100%. Voor die 
gemeenteraden zouden wij ook willen 
weten, of een schatting van 150 
zetels ofte wel 1,2% van het totaal 
aantal gemeenteraadszetels juist is. 

De heer Kohnstamm (D66): Begrijp 
ik nu goed dat de belangrijkste 
redenering van de heer Van Otterloo 
die leidt tot het amendement is 
gelegen in het feit, dat hij zegt, dat 
het toch raar is dat een partij met 
0,76% kiesdeler een zetel haalt, 
terwijl dat in een andere situatie in 
een andere gemeente niet het geval 
zou zijn? Dus overal moet de 
kiesdrempel gehaald worden? Dat is 
de essentie van de redenering van de 
heer Van Otterloo? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Wij 
vinden dat de kiezer uiteindelijk 
uitmaakt wie gekozen wordt ; dat dus 
elke lijst moet zorgen dat tenminste 
een kiesdeler gehaald wordt, om 
ervoor te zorgen dat er geen 
verschillen optreden tussen gemeen-
ten. Bepalend is dan namelijk niet of 
men zelf voldoende stemmen heeft 
gehaald. Bepalend is, of men de 
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stemmen heeft gespreid over Partij 
van de Arbeid, CDA, D66 of welke 
partij dan ook. 

De heer Kohnstamm (D66): De 
heer Van Otterloo zegt dus, dat de 
belangrijkste reden voor de indiening 
van het amendement gelegen is in 
het feit, dat, als er niet met een 
kiesdrempel gewerkt wordt, de 
mogelijkheid bestaat dat in de ene 
gemeente iemand 0,75 maal de 
kiesdeler haalt en een zetel krijgt, 
terwijl dat in een andere gemeente 
niet het geval is. Dat is onrechtvaar-
dig, zegt de heer Van Otterloo, 
vandaar het amendement. Mijn vraag 
is, hoe het kan zijn dat de heer Van 
Otterloo het vervolgens wel recht-
vaardig oordeelt, dat een lijst die 
1,75 maal de kiesdeler haalt in de 
ene gemeente twee zetels krijgt en 
dezelfde lijst die 1,75 maal de 
kiesdeler haalt in een andere 
gemeente maar één zetel krijgt. Is 
het niet feitelijk zo, dat de hele 
restzetelverdelingsproblematiek altijd 
een zekere onevenwichtigheid met 
zich brengt en dat er dus geen enkele 
reden is om op dit punt nu juist die 
kiesdrempel op te werpen? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Dat 
ben ik niet met u eens. Op zichzelf is 
het juist dat de restzeteltoedeling tot 
wat andere situaties binnen de 
diverse gemeenten kan leiden. Dat is 
ook de reden, dat mijn fractie in het 
verleden altijd vraagtekens gezet 
heeft bij de restzeteltoewijzing op 
grond van grootste overschotten, 
zoals die plaatsvond in de kleinere 
gemeenten en graag naar een 
eenduidig stelsel wilde. 

De heer Kohnstamm (D66): Mag ik 
dan uw aandacht vragen voor mijn 
amendement inzake het systeem-
Webster? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Wij 
nemen ook kennis van dat amende-
ment. Wie weet, leidt dat ertoe dat 
ons amendement en uw amende-
ment over de methode-Webster in 
elkaar worden geschoven, teneinde 
een eenduidig systeem voor alle 
verkiezingen tot stand te brengen. 

De heer Kohnstamm (D66): Ik ben 
blij, dat de heer Van Otterloo zo 
positief wenst te denken over het 
systeem-Webster. Het probleem is, 
dat ik zelf niet erg positief sta 
tegenover zijn amendement. 

Inschuiven is wat dat betreft niet 
direct voor de handliggend. 

Ik wil nog even reageren op de 
laatste twee punten die de heer Van 
Otterloo noemde. Ik ben eerlijk 
gezegd stomverbaasd over de laatste 
vraag die de heer Van Otterloo in de 
richting van de staatssecretaris 
afvuurt. Hij vraagt, wat feitelijk de 
consequenties van zijn amendement 
zijn. Is het zo dat het 1 50 zetels 
verschil maakt en dus 1,2% van het 
totale aantal zetels dat te verdelen is, 
zo vroeg hij. Heeft hij dat niet zelf 
uitgerekend? Heeft hij niet zelf van 
tevoren even bedacht, wat het effect 
in de praktijk zou zijn? Als hij dat wel 
heeft gedaan, waarom meldt hij dat 
dan niet en vraagt hij het aan de 
staatssecretaris? 

De heer Van Otter loo (PvdA): U 
weet net zo goed als ik — u heeft 
ook de stukken gelezen — dat wij 
daarnaar hebben geïnformeerd. U 
weet ook, dat het bij het verkrijgen 
van de informatie een probleem is, 
dat de statistische gegevens die 
worden bijgehouden gaan over 
landelijk vertegenwoordigde 
partijenen. Men kon ons echter niet 
antwoorden op vragen die wij in dit 
verband over plaatselijke partijen 
hebben gesteld. 

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Moet ik hieruit afleiden dat de fractie 
van der Partij van de Arbeid niet 
geabonneerd is op de statistieken die 
het CBS regelmatig uitgeeft? Daarin 
worden de verkiezingsuitslagen per 
gemeente gedetailleerd weergege-
ven, zowel wat het stemmenaantal 
als de percentages betreft. Aan de 
hand daarvan is heel duidelijk een 
indruk te krijgen van de effecten van 
welk amendement dan ook dat 
betrekking heeft op de kiesdeler. 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Daarom vraag ik de staatssecretaris 
ook of zij die schatting van 150 kan 
bevestigen. 

De heer Schutte (GPV): Het is toch 
normaal dat u, voordat u een 
amendement indient bij de Kamer 
waarvan u aanvoelt dat het ongetwij-
feld effect zal hebben, aan de hand 
van het CBS-materiaal - elke fractie 
of kamerlid kan dat krijgen — eerst 
berekent wat de consequenties zijn! 
Die berekeningen zijn overigens heel 
simpel te maken! 

De heer Van Otter loo (PvdA): U 

weet ook dat bij elke verkiezing het 
resultaat van die berekening 
waarschijnlijk anders zal zijn, omdat 
wij hier niet te maken hebben met 
echte wetmatigheden maar met 
toevallig tot stand komende uitsla-
gen, waarbij het gaat om de verde-
ling. Ik heb zojuist gewezen op het 
toevalligheidselement bij de toewijzi-
gingen van de zetels. Dat is zeker het 
geval bij de kleinere gemeenten. 

De heer Schutte (GPV): Die 
toevalligheid is natuurlijk altijd 
aanwezig. Maar als het gaat om 700 
gemeenten dan gaat de wet van de 
grote getallen werken en dan is die 
toevalligheid erg klein geworden. 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Vandaar dat ik vraag of het hier 
inderdaad maar 1,2% van de 
gevallen betreft. Daarbij geldt ook de 
vraag wat de betrokken groeperingen 
zullen doen als dit amendement in 
werking treedt. Ik kom daarop nog 
terug. Ik benadruk dat wat groeperin-
gen vervolgens zullen doen als zij een 
en ander verkeerd hebben ingeschat 
en geen zetel dreigen te halen, 
geheel en al de beslissing is van de 
betrokken groeperingen. Of zij risico 
willen lopen door met een gezamen-
lijke lijst deel te nemen, moeten zij 
zelf beslissen. Binnen het vaststellen 
van deze nieuwe Kieswet past het 
ons niet, nu een oordeel uit te 
spreken over iets wat anderen 
moeten doen. Wat wij zullen doen, is 
duidelijk. 

De heer Lankhorst (PPR): En wat 
zult u doen? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Wij 
zullen in dat soort situaties samen-
werking zoeken en kijken wat ons 
bindt in plaats van wat ons scheidt. 

De heer Lankhost (PPR): Bent u 
voor een gemeenschappelijke lijst, 
want een lijstencombinatie wi l t u 
immers ook niet? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Wij 
zijn voor een gezamenlijke lijst. 

De heer Lankhorst (PPR): De Partij 
van de Arbeid is dus voor een 
gezamenlijke lijst! 

De heer Van Otter loo (PvdA): Elke 
betrokken afdeling of gewest zal 
beslissen of zij een gezamenlijke lijst 
wenst. Althans zo gaat dat bij ons in 
de partijdemocratie. 
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De heer Lankhorst (PPR): Het 
standpunt dat u nu naar voren brengt 
is dan natuurlijk zinloos! 

De heer Van Otter loo (PvdA): Neen, 
dat is niet zinloos! Nog afgezien van 
andere opmerkingen die u in uw 
eerste termijn hebt gemaakt, is het 
de praktijk bij de Partij van de Arbeid 
om in de gemeenteraden waar de 
kans gering is dat zij een zelfstandige 
zetel kan halen of waarbij het risico 
groot is dat zij erbuiten valt, te kijken 
of zij niet met andere groeperingen 
binnen de gemeente tot een 
gezamenlijke lijst kan komen. Ik 
begrijp uw verbazing hierover niet. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Mijn verbazing richt zich op een 
ander punt. Natuurlijk kunnen lokale 
partijafdelingen zoiets bepalen. Maar 
de vraag is nu juist waarom dat hier 
aan de orde moet zijn als je bezig 
bent met wetgeving. Met andere 
woorden: waarom zou een overwe-
ging voor wetgeving moeten zijn, de 
wenselijke toenemende bereidheid 
van partijafdelingen om dat te gaan 
doen? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Neen, 
als u goed hebt geluisterd, heb ik 
juist gezegd dat het oordeel over wat 
anderen moeten doen, niet aan ons 
is. Het is alleen duidelijk wat wij zelf 
zullen doen in dat soort situaties. 
Anderen moeten zelf beslissen of zij 
het risico willen lopen, niet vertegen-
woordigd te zijn dan wel dat zij 
kiezen voor een gezamenlijke lijst. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat lijkt mij 
logisch. Niet helemaal voor niets heb 
ik u herhaalde malen het voorbeeld 
horen noemen van hetzij de SGP, het 
GPV en de RPF dan wel de CPN, de 
PJP en de PPR, die dan maar samen 
zouden moeten werken. U laat 
andere partijen blijkbaar iets minder 
vrij dan uw eigen partij. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Neen, 
helemaal niet! Het antwoord had ook 
betrekking op vragen of daarmee 
groeperingen buiten de deur van de 
gemeenteraden zullen worden 
gehouden. Ik heb in die gesprekken 
juist aangegeven dat dit amende-
ment daarop geen betrekking heeft. 
Integendeel! 

Mevrouw Van Es (PSP): Het was 
voor u een overweging om uw 
amendement in te dienen. Dat zou 
voordelig zijn, want dan zouden die 

partijen wel moeten samenwerken. 
Afgezien van mijn politieke beoorde-
ling daarvan, vraag ik mij af of dat 
nou een taak is voor de wetgever. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Nee, 
ik heb juist gezegd dat het geen taak 
is voor de wetgever om zich daarop 
te richten. In antwoord op vragen 
wat de gevolgen zijn, heb ik gezegd 
dat het niet zeker is dat al die 
mensen die nu op een zetel zitten die 
met minder dan een kiesdeler is 
behaald bij de volgende verkiezingen 
niet meer terugkomen, omdat er dan 
het alternatief is van een gezamenlij-
ke lijst. Daarom denk ik dat, of het nu 
een paternalistisch effect voor ons is 
of een Calimero-effect voor de kleine 
partijen, de resultaten van de werking 
van het geheel rustig moeten worden 
afgewacht. 

De heer Leerling (RPF): Ik wil toch 
nog even terugkomen op de remedie 
die de heer Van Otterloo zowel in de 
media alsook hier naar voren brengt, 
alsof daar inderdaad de oplossing 
ligt. Maar dat is de oplossing niet. De 
heer Van den Berg heeft er al op 
gewezen. Ik doe dat nu; ik kom er 
nog op terug. In bepaalde situaties, 
in bepaalde regio's zal samenwerking 
slechts 7 5 % van de kiesdeler 
opleveren. Dat betekent dat die zetel 
wel verloren gaat en daarmee een 
stem in de gemeenteraad. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ons 
standpunt is dat partijen moeten 
bewijzen dat zij voldoende steun 
hebben onder de bevolking. Wij 
zeggen dat het een kiesdeler moet 
zijn. Dat laat zien dat je voldoende 
steun hebt. Dan moet u ons niet 
verwijten dat bepaalde groeperingen, 
samenwerkende of individuele, er 
niet in slagen om een kiesdeler te 
halen. Dat is de verantwoordelijkheid 
van elke lijst die deelneemt. Dat ligt 
dan niet in het karakter van een grote 
partij. 

De heer Leerling (RPF): Wij hebben 
ruim vijftig jaar deze regeling, met 
name voor de kleinschalige gemeen-
ten. Die wilt u nu veranderen op 
grond van harmonisatie. Harmonisa-
tie is mooi, maar de prijs die 
daarvoor betaald moet worden, moet 
u natuurlijk wel neerleggen. Die weet 
u op dit moment niet. U vraagt het 
nu aan de staatssecretaris. Daarom 
vind ik het nogal verstrekkend. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 

vraag alleen een bevestiging van het 
cijfer aan de staatssecretaris, omdat 
daar in de stukken geen antwoord op 
is gekomen. 

Ik kom aan het punt van de 
lijstenverbinding of, zoals dat 
tegenwoordig heet, de lijstencombi-
natie in het voorstel. De PvdA-fractie 
is van opvatting dat het geen goed 
instrument meer is. Ooit gezien als 
een opstapje naar concentratie van 
partijen lijkt het thans eerder een 
instrument om partijen juist in 
afzondering te houden. De kiezer 
heeft er uiteindelijk recht op te weten 
wat er met zijn of haar stem gebeurt. 
Daarbij is er zeker geen plaats voor 
het meetellen van stemmen die 
uitgebracht worden op lijsten die zelf 
geen zetel behalen, zoals D66 in de 
schriftelijke voorbereiding en in het 
amendement heeft geformuleerd. 
Het heeft onze voorkeur, de mogelijk-
heid van een lijstencombinatie te 
schrappen. Wij kunnen niet meegaan 
met het voorstel, de lijstencombinatie 
uit te breiden tot gemeenteraadsni-
veau. 

De heer Schutte (GPV): Ik wil even 
een vraag stellen over het schrappen 
van de mogelijkheid van een 
lijstencombinatie, ook bij kamer- en 
statenverkiezingen. Onderkent de 
heer Van Otterloo dat dit over het 
algemeen in het nadeel werkt van 
kleine partijen, dat dit voorstel in 
combinatie met het voorstel dat 
zojuist besproken is dubbel in het 
nadeel van kleine partijen werkt en 
dat het daarom moeilijk te geloven is 
dat het voorstel van de PvdA-fractie 
niet beoogt de grote fracties te 
bevoordelen en de kleine te benade-
len? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het 
voorstel om de lijstencombinatie te 
schrappen kan in het nadeel van 
kleine partijen werken, indien zij een 
lijstencombinatie aangaan met een 
grote partij. Als een aantal kleine 
partijen zich verzamelt in een 
lijstencombinatie, is het niet met 
zekerheid te zeggen dat dit vervol-
gens ten koste gaat de desbetreffen-
de lijstencombinatie. 

De heer Schutte (GPV): Met 
permissie, voorzitter. Wat is dit nu 
voor onzin? Kleine partijen zullen 
inderdaad vaak de mogelijkheid van 
een lijstencombinatie kiezen, omdat 
daardoor de mogelijkheid van een 
restzetel wat groter wordt. Die 
mogelijkheid wil de heer Van 
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Otterloo volledig schrappen. Dat 
betekent toch dat hij het bescheiden 
instrument dat kleine partijen hebben 
om iets meer profijt te hebben van 
restzetelverdeling uit handen neemt. 
Dat combineert hij dan met zijn 
voorstel om een kiesdrempel in te 
voeren. Conclusie: het motief kan 
niet anders zijn dan dat hij de grote 
partijen wil bevoordelen en de kleine 
partijen wil benadelen. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Die 
conclusie laat ik voor rekening van de 
heer Schutte, voorzitter. 

De heer Lankhorst (PPR): Er is een 
tijd geweest — die ligt nog niet zo 
ver achter ons — waarin er sprake 
was van progressieve samenwerking. 
Een van de middelen daartoe was de 
lijstencombinatie. Moet ik nu uit het 
betoog van de heer Van Otterloo 
opmaken, dat de PvdA daar nu 
definitief een streep onder zet? Men 
zegt dus: "Wi j voelen er absoluut 
niets meer voor om de progressieve 
samenwerking op die wijze vorm te 
geven. Dat is nu afgelopen". 

De heer Van Otterloo (PvdA): Wij 
zijn indertijd voorstander geweest 
van een lijstenverbinding als opstapje 
naar het verminderen van het aantal 
partijen. Ik heb namens mijn fractie 
geconcludeerd, dat de lijstenverbin-
ding op dit moment eerder een 
instrument lijkt te zijn om partijen in 
afzondering te houden, dan een 
instrument om de concentratie van 
partijvorming te bevorderen. Wij 
vinden dus, dat dit instrument 
zichzelf heeft overleefd. Dat is echter 
nog geen oordeel over de progressie-
ve samenwerking. De progressieve 
samenwerking zal zich namelijk 
moeten laten vormgeven via het 
eventueel gezamenlijk optrekken in 
kabinetsformaties en niet zozeer via 
de verdeling van de restzetels tussen 
partijen. 

De heer Lankhorst (PPR): Uit de 
woorden van de heer Van Otterloo 
wordt mij nu wel duidelijk, dat de 
PvdA heel duidelijk van mening is, 
dat er te veel politieke partijen zijn 
vertegenwoordigd. De heer Van 
Otterloo zei namelijk zojuist, dat de 
lijstenverbinding een opstapje was 
om het aantal partijen te verminde-
ren. In de raden en waarschijnlijk ook 
in de Kamer zijn er dus gewoon te 
veel. 

De heer Van Otterloo (PvdA): 

Volgens mij heeft de heer Lankhorst 
zo ongeveer mijn leeftijd. Hij zal zich 
dus ook kunnen herinneren hoe het is 
afgelopen met de lijstenverbinding 
ten behoeve van het tot stand 
brengen van een progressieve 
volkspartij. Het is dus de vraag, of de 
stelling van de regering, dat het 
instrument van lijstencombinaties is 
ingeburgerd en dat het zijn nut heeft 
bewezen, juist is vanuit het historisch 
perspectief. Overigens constateer ik, 
dat de PPR het al moeilijk genoeg 
heeft met de twee andere kleine 
linkse partijen over de vraag, of men 
wel of geen lijstenverbinding wil 
aangaan en of men wel of niet aan 
progressieve partijvorming wil doen. 

De heer Lankhorst (PPR): Het is mij 
duidelijk, dat u daar snel een einde 
aan zou willen maken. U zou echter 
antwoord op mijn vraag moeten 
geven. Ik vroeg u, of u van mening 
bent dat er in de gemeenteraden en 
in de Kamer te veel politieke partijen 
zijn. Vindt u dat, of vindt u dat niet? 

De heer Van Otterloo (PvdA): De 
conclusie dat er in de Tweede Kamer 
te veel partijen zijn, kan zeker niet 
worden getrokken, noch uit mijn 
verhaal over de lijstenverbinding, 
noch uit mijn verhaal over de 
kiesdrempel, want daarmee heb ik 
alleen maar de bedoeling om de 
situatie zoals die in de Kamer 
bestaat, ook elders toe te passen. De 
conclusie, dat de PvdA van mening 
is, dat er te veel partijen in de 
Tweede Kamer zijn, kan dus niet 
worden getrokken. Dat maakt de 
kiezer uit! 

De heer Lankhorst (PPR): U wilt de 
lijstencombinatie voor de Tweede 
Kamer toch ook afschaffen? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Maar 
dat heeft toch niets te maken met de 
vraag, of er veel of weinig kleine 
partijen in de Kamer zitten? 

De heer Lankhorst (PPR): Jawel, 
want u zei, dat de lijstencombinatie 
ervoor moest zorgen dat er fusies tot 
stand zouden komen en dat er 
uiteindelijk minder partijen zouden 
overblijven. Nu dat blijkbaar onvol-
doende lukt, zegt u: "Laten wij het 
maar weer afschaffen". Dat is uw 
redenatie. Dat houdt toch in, dat u nu 
van mening bent dat er te veel 
partijen zijn, want anders zou u zich 
toch nergens zorgen over hoeven te 
maken? Wat betreft de Tweede 

Kamer kunt u het dan toch zo laten, 
zoals het op dit ogenblik is? Dan 
verandert u het toch niet? 

De heer Van Otter loo (PvdA): U 
moet redenen aangeven waarom u 
de lijstencombinatie zou willen 
handhaven. Deze is er gekomen met 
een bepaalde bedoeling. Als het niet 
lukt om die bedoeling te realiseren, 
dan moet je opnieuw bekijken of het 
een zinvol instrument is. 

De heer Lankhorst (PPR): Als u mij 
die vraag stelt, krijgt u van mij een 
heel duidelijk antwoord. Ik neem 
mijzelf even. Ik vind, dat de PPR hier 
zelfstandig vertegenwoordigd moet 
zijn. Dat zou heel goed kunnen in een 
lijstencombinatie met de PSP en de 
CPN. Als het aan mij zou liggen, zelfs 
met de PvdA. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Die 
vraag moet u nog onderling beant-
woorden. 

Mevrouw Van Es (PSP): De heer Van 
Otterloo wil mij toch niet wijsmaken, 
dat het ten tijde van het tot stand 
komen van de lijstenverbinding in de 
bedoeling van de PvdA heeft gelegen 
om te komen tot een samenvoeging, 
een fusie met de partijen met wie 
men die lijstenverbinding wilde 
aangaan? Dat heeft toch nooit een 
rol gespeeld in de besprekingen? 
Laten wij wel wezen. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Bij de 
introductie van het systeem van 
lijstverbinding is dit heel uitdrukkelijk 
gezien als een middel om te komen 
tot verdere concentratie van partijen. 

Mevrouw Van Es (PSP): De Partij van 
de Arbeid is bij de besprekingen over 
het aangaan van lijstenverbindingen 
toch nooit bereid geweest om te 
komen tot nieuwe partijvorming? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Dat 
na het echec van de progressieve 
volkspartij de lijstverbinding wel 
heeft gefunctioneerd, is een andere 
zaak. De behandeling van de Kieswet 
is nu aan de orde. Daarbij moet 
opnieuw de vraag worden gesteld of 
een lijstenverbinding of li jstencombi-
natie nuttig is en of die eventueel ook 
moet gelden bij gemeenteraadsver-
kiezingen. Als het doel niet meer 
bestaat, is de vraag aan de orde 
waarvoor het instrument nog dient. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de registratie van de boven de 
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kandidatenlijst te plaatsen aandui-
ding van een politieke groepering. In 
het voorstel wordt onderscheid 
gemaakt tussen die welke geldt voor 
gemeenteraadsverkiezingen en die 
welke geldt voor andere verkiezin-
gen. De door de staatssecretaris 
gehanteerde argumenten voor het 
niet vereisen van rechtspersoonlijk-
heid voor gemeenteraadsverkiezin-
gen hebben onze fractie niet 
overtuigd. Te weinig wordt rekening 
gehouden met de problemen welke 
zich voordoen indien verschil van 
opvatting bestaat over wie eigenaar 
is van de geregistreerde aanduiding. 
Hoe zal moeten worden vastgesteld 
wie van de twee of meer ruziënde 
delen van een vertegenwoordigende 
groepering rechtmatig eigenaar is? 
De enige manier om op een heldere 
wijze uit dit dilemma te geraken, is 
door het ook bij de gemeenteraads-
verkiezingen stellen van de eis van 
rechtspersoonlijkheid. Zoals in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag al is aangegeven, 
bestaan daartegen in feite geen 
fundamentele bezwaren en zijn de 
daarmee verband houdende kosten 
voor de indieners van een lijst gering. 

Een ander technisch punt is de 
goedkeuring van de aanduiding 
boven de lijst. Daarbij wordt weder-
om een onderscheid gemaakt tussen 
een hoge en lage registratie. Door de 
grote hoeveelheid tijd welke het 
onderzoek naar een hoge registratie 
met zich brengt, is het niet denkbeel-
dig dat een hoge registratie voor bij 
voorbeeld de Tweede-Kamerverkie-
zingen wordt afgewezen, omdat 
inmiddels voor de gemeenteraads-
verkiezingen eenzelfde dan wel een 
sterk gelijkende aanduiding is 
gebruikt door anderen, waardoor het 
onmogelijk zou kunnen worden dat 
de groepering met de op een later 
tijdstip geaccepteerde hoge egistra-
tie niet aan plaatselijke verkiezingen 
kan meedoen onder de recent 
verkregen eigen naam. Op dat punt 
hebben wij een amendement 
ingediend. 

Een ander, klein technisch punt, 
dat echter grote gevolgen kan 
hebben voor het functioneren van 
stembureaus, is het feit dat thans 
geen aanwijzing meer plaatsvindt van 
de voorzitter van het stembureau. De 
leden van het stembureau moeten 
zelf uitmaken wie voorzitter wordt, 
aldus de memorie van antwoord. Dat 
lijkt ons niet echt een goede proce-
dure. Er wordt te veel aan het toeval 
overgelaten. Wij pleiten dan ook voor 

een zodanige bepaling, dat de 
voorzitter van tevoren wordt 
aangewezen. 

Met de verzwaarde rol van het 
hoofdstembureau in Den Haag 
kunnen wij instemmen. Wij hebben 
daarbij wel wat vragen. Zou het bij de 
centrale kandidaatstelling, zoals die 
is voorzien in artikel G 5a, voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen niet de 
voorkeur verdienen, de zitting een 
dag eerder te houden dan die van de 
andere hoofdstembureaus, teneinde 
mogelijke dubbelindiening te 
voorkomen? Een dergelijke vraag 
geldt mutatis mutandis ook voor de 
centrale registratie in het geval van 
provinciale-statenverkiezingen in een 
provincie met meer dan één kies-
kring. Ziet de staatssecretaris daarin 
met ons een mogelijk probleem bij de 
uitvoering? Is er overigens een 
toereikende financiële regeling 
getroffen met de gemeente Den 
Haag voor de extra werkzaamheden 
in het kader van de centrale registra-
tie en die in het kader van het 
stemmen door in het buitenland 
verblijvende Nederlanders? 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de dag waarop de verkiezingen 
worden gehouden. De fractie van de 
Partij van de Arbeid is van opvatting, 
dat zoveel mogelijk mensen moeten 
kunnen deelnemen aan verkiezingen 
en dat met het gebruik maken van de 
mogelijkheden om bij volmacht te 
stemmen zo zuinig mogelijk moet 
worden omgegaan. Wanneer mensen 
zelf in staat zijn om te gaan stern-
men, moet hen dat ook mogelijk 
gemaakt worden. Dat is dan ook de 
reden dat, uitgaande van het houden 
van verkiezingen op werkdagen, de 
fractie van de PvdA vindt dat de 
openstelling van het stembureau met 
een uur moet worden verlengd. 

De grote verscheidenheid van 
dagen waarop volgens de nieuwe 
Kieswet de verkiezingen gehouden 
worden, is volgens ons niet bevorder-
lijk voor hoge opkomsten. De nieuwe 
Kieswet geeft aan dat de verkiezin-
gen gehouden kunnen worden op 
woensdag en op vrijdag, naast de 
donderdag voor de Europese 
verkiezingen. Op grond van de thans 
vigerende Kieswet worden de 
eerstvolgende verkiezingen gehou-
den op respectievelijk, donderdag, 
woensdag en dinsdag. Het doorbre-
ken van de traditie van een vaste 
dag, zoals de woensdag in opzet is, 
werkt verwarrend voor degenen die 
niet dagelijks de politiek volgen. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Om over de zondag maar niet te 
spreken! 

De heer Van Otter loo (PvdA): De 
zondag heeft het voordeel dat er dan 
ieder geval een vaste dag is gekozen. 
Wij hebben echter geen voorstel 
daartoe ingediend. Wij zijn gebonden 
aan het uiterlijk op donderdag 
stemmen voor de Europese verkiezin-
gen, vanwege al die andere landen 
die wel op zondag stemmen. Ik geef 
graag toe dat er ook in de Europese 
verkiezingen zelf redenen kunnen 
liggen waarom de kiezer besluit thuis 
te blijven. Maar ook het effect van 
het houden van verkiezingen op een 
afwijkende dag moet niet worden 
onderschat. 

De vraag blijft op welke wijze de 
verwarring over het houden van 
verkiezingen op verschillende 
werkdagen zo klein mogelijk kan 
worden gehouden. Het amendement 
dat de fractie van het CDA op dit 
punt well icht zal indienen, biedt 
mogelijkheden om toch de woensdag 
in ieder geval voor een aantal 
verkiezingen te reserveren. Ik zal mij 
er niet over beklagen dat ik het 
amendement nog niet heb, maar ik 
heb begrepen dat het eraan komt. 

De heer Lankhorst (PPR): Maar u 
kent het wel ! 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Mensen die in dit gebouw hun oren 
open houden weten een hoop. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu 
te spreken over de geldigheid van het 
stembiljet. Dit voorstel biedt een 
verruiming van de mogelijkheden 
stembiljetten als geldig te beschou-
wen en de kleur van het schrijfinstru-
ment wordt niet meer voorgeschre-
ven. Het gaat ons natuurlijk niet in de 
eerste plaats om het gebruik van de 
kleur rood, maar wel om het totale 
vraagstuk van het grondwettelijk 
voorschrift van het geheime karakter 
van de stemming en daarnaast om 
het voorkomen van mogelijke 
verwarring bij het tellen van de 
stemmen. 

Met het geheime karakter van de 
stemming moet naar de mening van 
de fractie van de PvdA niet te licht 
worden omgesprongen. Uit de 
schriftelijke voorbereiding is ons niet 
gebleken dat de staatssecretaris daar 
zwaar genoeg aan tilt. Het gaat ons 
niet om verregaande regulering, 
maar wel om te voorkomen dat 
kiezers bij voorbeeld zodanige 
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toevoegingen op het stembiljet 
zetten of het biljet op een zodanige 
wijze invullen, dat zij daardoor te 
identificeren zijn door anderen. Dat 
dit thans al geen theorie meer is, 
bewijzen de gebeurtenissen bij de 
verkiezingen voor de Eerste Kamer 
door de provinciale staten. Door 
middel van het invullen van het 
stembiljet met een afwijkende kleur 
ballpoint maakt men zich daar 
controleerbaar. Dit met het doel te 
laten zien dat men de instructies voor 
de soms ingewikkelde stemmingen 
goed heeft opgevolgd en geen 
dissidente stem heeft uitgebracht. 
Wij zijn van opvatting dat dit een 
ontoelaatbare beperking van het 
geheime karaktervan de stemmingen 
is. 

Het huidige voorstel met betrek-
king tot het ongeldig verklaren van 
stembiljetten opent een mogelijkheid 
tot het verder ondergraven van het 
geheime karaktervan de stemmin-
gen. Het is niet denkbeeldig — 
toevoegingen aan het stembiljet 
maken dit niet meer per definitie 
ongeldig — dat het lonend zal 
worden, kiezers onder druk te zetten 
hun stem op een bepaalde lijst uit te 
brengen. Dat is een ontwikkeling die 
wij willen voorkomen. Men kan zich 
door welke toevoeging dan ook in 
principe controleerbaar maken voor 
degene die vervolgens het tellen der 
stemmen wil bijwonen. Degenen die 
een dergelijke onaanvaardbare druk 
willen uitoefenen moet vanaf het 
begin duidelijk worden gemaakt dat 
deze handelwijze tot mislukken 
gedoemd is. Toevoegingen, die op de 
een of andere wijze leiden tot het 
identificeerbaar maken van een 
stembiljet, moeten dit biljet onher-
roepelijk ongeldig maken. Wij 
beraden ons nog op passende 
amendementen op dit punt. Daarbij 
gaat het ook om het gebruik van een 
rood potlood. Misschien ziet de heer 
Lankhorst in het kader van zijn 
groene front liever dat er een groen 
potlood wordt gebruikt. 

Tot slot ga ik in op de mogelijkheid 
van het hertellen van de stemmen. 
Voor ons staat voorop dat slechts tot 
hertelling moet worden overgegaan 
indien er een ernstig vermoeden 
bestaat dat door een of meer 
stembureaus zodanige fouten zijn 
gemaakt, dat zij van invloed kunnen 
zijn op de zetelverdeling; dit om 
onnodige hertellingen te voorkomen. 

De heren Rienks (links) en Van Otterloo (beiden PvdA) 

• 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik dank degenen die mij in staat 
hebben gesteld voor mijn beurt te 
spreken. De nieuwe bepalingen 
inzake het kiesrecht beoordeel ik 
vooral op grond van het criterium 
hoe het algemeen actief en passief 
kiesrecht maximaal tot gelding 
gebracht kan worden. In dat licht zal 
ik niet alle aspecten van het voorlig-
gende wetsontwerp bespreken, maar 
mij beperken tot een aantal onder-
werpen. 

In eerste instantie is dat het 
invoeren van een waarborgsom op 
gemeentelijk niveau en het verhogen 
van overige vereiste waarborgsom-
men. Ik beschouw het hanteren van 
een waarborgsom voor het deelne-
men aan verkiezingen als een 
drempel voor groeperingen om aan 
verkiezingen deel te nemen en ik wijs 
dat dan ook om die reden af. 
Waarom met dergelijke oneigenlijke 
middelen paal en perk gesteld moet 
worden aan deelname aan verkiezin-
gen is mij eerlijk gezegd een raadsel. 
Ook de stukken geven mij wat dat 
betreft weinig argumenten in 
handen. Immers, op andere momen-
ten wordt te pas en te onpas de 
parlementaire democratie opgehe-
meld als maximaal democratisch 
model. Daar hoort dan mijns inziens 
op zijn minst bij dat iedereen zonder 
kosten kan proberen, gekozen te 

worden. Dat is de andere kant van de 
medaille. Is dat niet efficiënt? Nee, 
misschien niet, maar hoe is het 
mogelijk dat een gevarieerde, 
onbeperkte, zeker lastige deelname 
aan verkiezingen dan als onwenselijk 
kan worden afgedaan? Geeft dat 
fenomeen, dat blijkbaar — en zeker 
bij lokale verkiezingen — veel 
groeperingen er behoefte aan 
hebben, mee te doen en te proberen 
een zetel te verwerven of in elk geval 
te proberen zoveel mogelijk stemmen 
te verwerven, niet juist blijk van grote 
betrokkenheid bij dat systeem van 
parlementaire democratie? En zou 
dat, althans voor deze regering, niet 
juist reden tot tevredenheid en tot 
stimulans moeten zijn? Ik blijf 
principiële bezwaren houden tegen 
de waarborgsom en ik betreur het 
ook dat de staatssecretaris mijn 
pleidooi voor het in elk geval 
uitzonderen van de kleine gemeenten 
van de waarborgsom heeft aangegre-
pen om de waarborgsommen voor de 
grotere gemeenten te verhogen, uit 
een oogpunt van variatie van kosten. 

Dat brengt mij op een volgend 
onderwerp, namelijk de kwestie van 
de voorkeurstemmen. De fractie van 
de PSP is voorstander van een 
verlaging van de voorkeursdrempel 
tot 25%. Mijn partij hecht grote 
waarde aan de bevoegdheid van 
partijen om zelf lijsten samen te 
stellen en zij is zelfs voorstander van 
de bevoegdheid van partijen om over 
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opvolging te beslissen. Maar oh, wat 
is een correctiemogelijkheid voor de 
kiezers noodzakelijk. De praktijk wijst 
uit, dat traditioneel uitgesloten 
groepen, zoals vrouwen of migran-
ten, slechts met uiterst veel moeite 
weten door te dringen tot verkiesbare 
plaatsen. Bij vrouwen betekent dat 
vaak dat zij jarenlang actief moeten 
zijn in de partij en tegen de tijd dat zij 
volksvertegenwoordiger zijn gewor-
den, worden zij al weer te oud 
bevonden voor hun herverkiezing. Dit 
in tegenstelling tot al die jongens die 
naadloos carrière maken na hun 
studie. Voor migranten geldt dit zo 
mogelijk nog sterker. Voor de show 
op een lage plaats op de lijst gezet, 
dat wil nog wel lukken. En dan een 
georganiseerde actie om iemand 
alsnog gekozen te doen worden, vind 
ik een heel goede zaak. Dan vind ik 
2 5 % van de kiesdeler, gezien de 
praktijk, meer dan genoeg. 

Voorzitter! Met betrekking tot de 
restzetelverdeling zal het niemand 
verbazen dat het betoog van de heer 
Kohnstamm over het systeem-Web-
ster mij uit het hart gegrepen is, 
aangezien de pretentie van evenredi-
ge vertegenwoordiging meer wordt 
waargemaakt dan nu het geval is. 

Nog een enkele opmerking over 
het tijdstip van de verkiezingen. Ik 
ben voorstander van vervroeging van 
de kamerverkiezingen. Mijn belang-
rijkste overweging daarbij is: minder 
invloed van de landelijke politiek op 
de lokale verkiezingen. Overigens 
ben ik mij er zeer wel van bewust, dat 
het vaak lokale partijafdelingen zijn 
die landelijke politici in lokale 
verkiezingscampagnes uitnodigen 
om daar hun bijdrage te leveren. 
Maar het grootste effect wordt 
natuurlijk gesorteerd door de media, 
die de lokale verkiezingen vaak 
opkloppen — of moet ik zeggen 
afzwakken — tot een enquête over 
landelijke electorale verhoudingen. 
Het zelfbewustzijn van de lokale 
verkiezingen is naar ik meen toch het 
beste gediend met gelijktijdige 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben 
het eens met de staatssecretaris dat 
een spreiding van gemeenteraads-
verkiezingen geen goede zaak zou 
zijn. Ik denk dat het ooit nog zover 
kan komen dat de lokale politici 
landelijke politici niet meer uitnodi-
gen bij hun campagnes. 

Mijn fractie is sinds jaar en dag 
voorstander van actief en passief 
kiesrecht voor migranten op alle 
niveaus, niet alleen op lokaal, 
gemeentelijk, niveau De Grondwet 

verhindert dit helaas voor de 
verkiezingen van de provinciale 
staten, dus ook voor de verkiezingen 
van Eerste Kamer en de Tweede 
Kamer. Is de staatssecretaris in 1989 
alsnog bereid, een grondwetswijzi-
ging op dit punt te overwegen? 

Wat op grond van de huidige 
grondwetsbepalingen wel mogelijk is, 
is het wegnemen van de beperking 
voor gemeenteraadsverkiezingen 
namelijk een vijfjarig legaal verblijf 
voor migranten als eis voor deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Is er inmiddels niet een eind 
gekomen aan de tijdelijke of kortston-
dige migratie in die zin dat de 
beperking van vijf jaar in feite 
overbodig is geworden? Is het in het 
licht van Europa 1992 niet nutt ig, te 
overwegen om zeker op lokaal niveau 
het ingezetenschap het leidend 
criterium voor kiesrecht te maken en 
de andere EG-landen te vragen 
hetzelfde te doen voor de EG-ingeze-
tenen? Onderneemt de staatssecre-
taris overigens initiatieven om 
kiesrecht van migranten van buiten 
de EG te promoten in die EG-landen, 
waarin dat nog niet het geval is? 

Ik kom aan het pièce de résistance, 
de oprisping van de heer Van 
Otterloo. Vanuit overwegingen van 
uniformiteit, bestuurskracht en 
efficiëntie — alle prachtige overwe-
gingen - heeft de heer Van 
Otterloo, aansluitend op opmerkin-
gen van de PvdA-fractie in de 
schriftelijke voorbereiding, voorge-
steld de kiesdrempel bij verkiezingen 
van gemeenteraden en provinciale 
staten te verhogen tot één maal de 
kiesdeler. Dat heeft natuurlijk grote 
gevolgen voor kleine fracties. Zij 
zullen vaak die ene zetel verliezen. 
De grote fracties zullen er een paar 
zetels bij krijgen. Het dunkt mij dat de 
Kamer er recht op heeft, te weten 
hoe die gevolgen precies zullen zijn 
alvorens zij over dit amendement 
stemt. Ik sluit mij dan ook in elk geval 
aan aan bij door de heren Kohn-
stamm en Lankhorst geuite verzoek 
om die gegevens. 

Ik heb de heer Van Otterloo 
vandaag en gisteren op de televisie 
gezien en gehoord en ik heb dus 
kennis genomen van het feit dat hij 
zelfs wist te melden dat minder 
stemmen verloren zouden gaan bij 
een verhoging van de kiesdrempel. 
Nu gaan stemmen verloren doordat 
mensen niet gekozen worden. Bij een 
hogere kiesdrempel zou dat volgens 
de heer Van Otterloo in mindere 
mate het geval zijn. Dat lijkt mij 

gewoon onzin. Evident is, dat meer 
stemmen verloren gaan als meer 
lijsten de kiesdrempel niet halen, 
omdat de kiesdrempel nu eenmaal 
hoger is. Ja, zo zegt de heer Van 
Otterloo, dan moeten de kleine 
partijen, bij voorbeeld het GPV, de 
SGP, de RPF, de PSP, de CPN en de 
PPR, maar samenwerken. 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Apart! 

Mevrouw Van Es (PSP): Toch nog 
apart? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Het 
GPV, de SGP, de RPF, de PSP, de 
CPN en de PPR, ieder apart. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dus niet 
met z'n zessen? Dat is misschien een 
volgende stap. 

Voorzitter! Waar bemoeit de heer 
Van Otterloo zich mee? Sinds 
wanneer vallen dat soort overwegin-
gen onder de taak van de wetgever? 
Sinds wanneer zijn actuele partijpoli-
tieke verhoudingen en ontwikkelin-
gen en keuzen van partijen op welke 
wijze zij willen deelnemen aan de 
lokale verkiezingen criteria om 
wetgeving op te baseren? 

Dan kom ik te spreken over het 
door de heer Van Otterloo in de 
stukken genoemde argument: de 
bestuurskracht zou worden vergroot. 
Daarover kan ik slechts honen. De 
heer Schutte wees al fijntjes op het 
voorbeeld van Den Haag. Ik kom zelf 
uit Amsterdam. Daar is zo langza-
merhand sprake van een verstikken-
de technocratische bureaucratie, 
veroorzaakt door bijna een meerder-
heid van de Partij van de Arbeid in 
deze stad die langzaam maar zeker 
wegglijdt in een volslagen gebrek aan 
inspirerende bestuurskracht. En daar, 
mijnheer Van Otterloo, is er één 
gemeenschappelijke fractie van CPN, 
PSP en PPR. 

De uniformiteit zou ermee gediend 
zijn. Mijn voor de hand liggende 
vraag is dan waarom de kiesdrempel 
van de Kamer niet wordt verlaagd 
naar 0,75%. Dat is toch een 
eenvoudiger wijziging dan de nu 
voorgestelde wijziging? Zij komt toch 
meer tegemoet aan overwegingen 
van democratische aard? Ik over-
weeg dan ook, een amendement van 
die strekking in te dienen. Ik zou op 
dit punt in elk geval de reactie van de 
staatssecretaris en overigens ook die 
van de heer Van Otterloo willen 
horen. 
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Aan het begin van mijn betoog zei 
ik dat het algemene kiesrecht de 
bereidheid veronderstelt, dit 
maximaal tot gelding te brengen. Het 
afschaffen van iedere kiesdrempel 
zou wat mij betreft in dat licht 
vanzelfsprekend zijn. Het verhogen 
van de kiesdrempel, en daar draait 
het om, is daarmee regelrecht in 
strijd. Het is in strijd met democrati-
sche eisen ten aanzien van de 
mogelijkheid van het kiezen van een 
volksvertegenwoordiging. In 
combinatie met het voorstel van de 
PvdA om de mogelijkheid van 
lijstverbinding te laten vervallen, kan 
ik alleen maar concluderen dat de 
PvdA deze wetswijziging aangrijpt 
om er electoraal zelf beter van te 
worden. Ik haal PvdA-voorzitter Sint 
aan die vanavond in NRC Handels-
blad stelt dat het beter is, de eigen 
politiek aan te passen teneinde 
stemmen te winnen, dan om het 
kiessysteem zodanig te veranderen 
dat kleine partijen minder kans 
maken op een gemeenteraadszetel. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
voorzitter! De voorliggende integrale 
herziening van de Kieswet heeft een 
voornamelijk technische achtergrond. 
Het doel is te komen tot een zo 
helder en eenvoudig mogelijk 
geformuleerd geheel van bepalingen 
omtrent de gang van zaken bij 
verkiezingen voor binnenlandse 
bestuursorganen. Dit heeft geleid tot 
een zekere deregulering en moderni-
sering van het taalgebruik in de 
wettekst. Voor de wijze waarop dit na 
een langdurige voorbereiding is 
gerealiseerd past een woord van 
waardering voor alle betrokkenen. In 
het bijzonder denk ik aan de Kiesraad 
en aan andere geraadpleegde 
instanties, alsmede aan de staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken en 
haar staf. 

Er zijn inmiddels enkele scherpe 
kantjes van het wetsvoorstel 
afgeslepen. Ik denk aan het handha-
ven van de huidige regeling voor 
gemachtigden en aan de nieuw 
voorgestelde centrale afhandeling 
van stemmen van Nederlanders in 
het buitenland. De fractie van de RPF 
hoopt dat ook na dit debat mag 
worden geconstateerd dat de 
kwaliteit van de Kieswet nog verder 
is verbeterd. Maar ik heb daar op dit 
moment mijn twijfels over. 

Ik heb overigens niet de illusie dat 
dit voor langere tijd de laatste 

wijziging van de Kieswet zal zijn. De 
recente wetsgeschiedenis met haar 
talrijke wijzigingen heeft dit al 
aangegeven. Ik acht het van wezen-
lijk belang dat ons kiesstelsel in 
essentie gelijk blijft. Ik vind dit een 
goede zaak en met een enkel woord 
wil ik in het vervolg van mijn betoog 
de reden daarvoor aangeven. 
Overigens zal ik globaal de volgorde 
van de onderwerpen aangehouden 
zoals die in de schriftelijke voorberei-
ding gehanteerd is. 

Eerst wil ik een opmerking maken 
over de beoogde datum van inwer-
kingtreding van het wetsvoorstel en 
de kwesties die daarmee samenhan-
gen. De staatssecretaris hoopt op 
publikatie in het Staatsblad op of 
voor 1 oktober van dit jaar. De 
zorgvuldigheid dient echter voorop te 
staan, zeker bij een zaak als de 
Kieswet. Kan de staatssecretaris 
inzicht geven in de mate waarin de 
technische aanpassingen die uit het 
wetsvoorstel voortvloeien tijdig 
gereed zijn voor het opstarten van de 
eerste fase van de verkiezingsproce-
dure? Bij de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken 
heeft mijn fractie om een tijdpad 
gevraagd. Ik heb toen keurig 
antwoord gekregen, maar het is goed 
om nu ook het vervolg te vernemen. 
Zal er voldoende tijd overblijven voor 
voorlichting aan politieke partijen en 
de kiezers, om over het ambtelijk 
apparaat nog maar te zwijgen? 

Het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, zoals wij dat in 
ons land kennen, is het meest 
democratische. Zo is bij voorbeeld 
een erkende plaats ingeruimd voor 
minderheidsgroeperingen, leder die 
de kiesdeler haalt, verwerft een of 
meer zetels. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen kan in een gemeente 
met minder dan 19 raadszetels naar 
mijn mening terecht met 75% van de 
kiesdeler een restzetel worden 
verworven. De raad is immers het 
bestuur van de gemeente en neemt 
een andere plaats in het politieke 
bestel in dan in bij voorbeeld de 
Tweede Kamer. Het is van belang dat 
met name in de kleinere gemeenten 
het draagvlak van het bestuur zo 
breed mogelijk is. Maar er gaan 
geruchten — sterker, het is inmiddels 
in een amendement neergelegd — 
dat de PvdA en het CDA samen de 
75%-regeling willen laten vervallen. 

Wie het kleine niet eert, is het 
grote niet weerd. Dit is een bekend 
spreekwoord dat ik de heer Van 
Otterloo wil toevoegen, daar waar 

het erom gaat de kleine politieke 
partijen in de kleine gemeenten 
minder kansen te geven. De grote 
partijen die een dergelijk voorstel 
realiseren, gedragen zich als de rijke 
koning David in het grijze verleden. 
Bekend is dat hij op een gegeven 
moment handelde als een hereboer 
die een lam pikte van iemand die 
maar één lam had. Dat is hem slecht 
bekomen. 

Het voorstel om in de kleinste 
gemeenten de 75%-regeling bij de 
verdeling van de restzetels op te 
heffen kan niet anders dan in het 
eigen belang van de grote partijen 
worden geduid. En dat noem ik dan 
arrogantie van de macht. Een meer 
dan 50 jaar geleden ingevoerde 
maatregel, waardoor met name de 
lokale democratie wordt gediend en 
niet geschaad - zoals de PvdA- en 
de CDA-fractie nu doen voorkomen 
— wordt om zeep geholpen. En dan 
te weten dat mede door het optreden 
van de PvdA het aantal kleine 
gemeenten waar de 75%-regeling 
nog kan worden toegepast, drastisch 
daalt als gevolg van de gemeentelijke 
herindeling. Ik vraag de heer Van 
Otterloo en de zijnen om bij nader 
inzien op dat voornemen terug te 
komen. De staatssecretaris wil ik 
vragen of zij ons duidelijk kan maken 
wat de effecten zullen zijn, in de 
praktijk gemeten naar de situatie die 
in 1986 ontstond. Was de schatting 
in de Volkskrant van gisteren dat het 
om 150 zetels zou gaan, reëel? Het is 
van belang, dit te weten, mede 
vanwege de vrij luchthartige wijze 
waarop mevrouw Tegelaar gisteren 
via de radio liet weten dat het effect 
niet groot zou zijn. Ik denk dat zij zich 
dan vergist. 

Ik zeg dit te meer omdat de 
remedie die de heer Van Otterloo via 
de media en hier heeft aangedragen, 
niet of niet altijd werkt. Het gaat mij 
dan om de mogelijkheid van samen-
werking tussen geestverwante 
politieke partijen. Ik zeg heel 
uitdrukkelij dat de RPF er op zichzelf 
geen tegenstander van is. Sterker: 
wij zoeken die mogelijkheden. Maar 
soms zijn die mogelijkheden niet 
aanwezig vanwege de spreiding in 
het land. Niet in alle regio's van ons 
land zijn de drie kleine christelijke 
partijen vertegenwoordigd. En dat 
beperkt dus de mogelijkheden. 
Bovendien — ik zeg dat in aansluiting 
op mijn interruptie op het betoog van 
de heer Van Otterloo — doen zich 
situaties voor waarbij samenwerking 
al nodig is om een restzetel te 
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veroveren. Ik neem aan dat de heer 
Van Otterloo en zijn politieke 
vrienden mij zullen toegeven dat de 
vertegenwoordigers van de kleine 
christelijke politieke partijen in 
gemeenteraden met een geheel 
eigen geluid komen. Het zou een 
gemis zijn als in die kleine lokale 
democratie die stem niet meer zou 
worden gehoord. Ik ga dan ook af op 
de reacties die tot op dit moment 
gegeven zijn, zowel in het parlement 
als ook buiten het parlement, en 
neem aan dat zowel in de fractie van 
het CDA als in de fractie van de PvdA 
ongetwijfeld nog zal worden 
nagedacht of het wijs is om dit 
amendement te handhaven en straks 
in stemming te laten brengen. 

Mijnheer de voorzitter! Dit 
wetsvoorstel bevat een aantal 
bepalingen die hogere eisen stellen 
aan met name nieuwe partijen. Te 
denken valt aan de betaling van een 
waarborgsom die ook voor deelname 
aan verkiezingen van de gemeentera-
den en de provinciale staten gaat 
gelden, alsmede minimale onder-
steuning van de kandidatenlijsten. De 
motieven erachter lopen uiteen van 
het voorkomen van misbruik van 
goede trouw van kiezers tot het 
beperken van het aantal niet-serieuze 
deelnemers aan verkiezingen. Op 
zichzelf zijn dit wellicht respectabele 
motieven; zij dienen evenwel geen 
aanleiding te vormen om in de 
toekomst op die weg verder te gaan, 
waardoor de deelname van kleine 
politieke partijen als zodanig aan het 
politieke gebeuren moeilijker zou 
worden gemaakt. Ik neem aan dat de 
regering zich wil blijven inzetten om 
dit laatste te voorkomen. Is die 
verondersteling juist? Een ondubbel-
zinn ge uitspraak lijkt mij in dit 
verband van belang, mede met het 
oog op de uitlatingen in de schriftelij-
ke voorbereiding ter zake van de 
artikelen 53, eerste lid, en 129, 
tweede lid, van de Grondwet. Heb ik 
in dat verband de staatssecretaris 
goed begrepen, namelijk dat het 
functioneren van kleine politieke 
partijen in de politieke arena als het 
erop aankomt toch slechts een gunst 
zou zijn? 

In samenhang met een ander 
hoofdpunt van dit wetsvoorstel 
spreekt die vraag nog meer. Het 
wetsvoorstel kent namelijk gevestig-
de politieke partijen ten opzichte van 
nieuwe groeperingen verschillende 
rechten toe. Ook hier geldt dat elk 
van die zaken afzonderlijk een eigen 
argumentatie heeft. Toch dient naar 

mijn mening onder ogen gezien te 
worden of het totale pakket niet te 
hoge drempels voor nieuwkomers 
opwerpt dan wel te veel rechten aan 
zittinghebbende partijen toekent. Ik 
zou het op prijs stellen als de 
staatssecretaris bij dit onderwerp 
eens wat uitgebreider zou willen 
stilstaan dan in de schriftelijke 
voorbereiding is gebeurd. Is zij het 
met mij eens dat op dit punt alertheid 
geboden is? De Kieswet kan niet 
neutraal genoemd worden. Wordt via 
de herziening van de Kieswet 
impliciet well icht niet gestreefd naar 
een drie- of vierstromenland? Dat 
zou naar mijn opvatting te weinig 
recht doen aan de door de regering 
veel geprezen pluriformiteit van de 
samenleving. Op velerlei punten van 
het beleid dat de regering voert, 
wordt dit naar voren gebracht. En het 
zou de uitwerking van het beginsel 
van evenredige vertegenwoordiging 
sterk versmallen. 

Mijnheer de voorzitter! In 1985 
heeft mijn fractie zich in beginsel 
positief opgesteld ten aanzien van 
het toekennen van kiesgerechtigd* 
heid aan Nederlanders die in het 
buitenland wonen. De belangstelling 
bleek bij de Tweede-Kamerverkiezin-
gen van 1986 gering. Ik ben 
benieuwd hoe het in 1990 zal gaan. 
Voor het geval die belangstelling 
andermaal gering is, wil ik de 
staatssecretaris vragen of zij bereid 
is om na een volgende verkiezing een 
enquête te laten verrichten, bij 
voorbeeld onder emigranten in 
Canada, de Verenigde Staten en/of 
Australië, om na te gaan wat nu 
precies de reden is dat men de kans 
om te stemmen op een politieke 
partij in Nederland niet heeft 
aangegrepen. 

Mede met het oog op het lage 
deelnamepercentage en andere 
gerezen uitvoeringsproblemen stelt 
de staatssecretaris thans een andere 
procedure voor de zogenaamde 
buitenlandstemmers voor. Met de 
hoofdlijnen daarvan gaat mijn fractie 
akkoord. Door een meer centrale 
opzet in de gemeente 's-Gravenhage 
kan wellicht meer eenvormigheid in 
de uitvoering worden bevorderd en 
kunnen gebleken uitvoeringsproble-
men wellicht worden voorkomen. 
Toch stel ik nog enkele vragen en 
maak ik nog een paar opmerkingen. 

Een kernpunt van discussie in de 
stukken vormde het al dan niet 
ongevraagd toesturen van registra-
tieformulieren. De staatssecretaris 
wil daarvan afzien, gelet op de 

geringe belangstelling, de kosten en 
het hoge percentage — 10% — 
onbestelbare brieven. Ik kan daar 
begrip voor opbrengen. De vraag is 
of het alternatief, namelijk volstaan 
met een voorlichtingscampagne, ten 
minste een zelfde resultaat zal 
opleveren. Hoe zal die voorlichtings-
campagne dan in haar werk gaan? 
Worden in verschillende landen 
TV-spots uitgezonden? Beleggen de 
ambassades en consulaten voorlich-
tingsavonden? Of wordt volstaan met 
een publikatie in de diverse emigran-
tenbladen? Graag heb ik wat meer 
helderheid op dit punt. Overigens 
gaat mijn voorkeur ernaar uit, 
nogmaals — voor de laatste keer, als 
het inderdaad slecht uitpakt — 
ongevraagd de registratieformulieren 
toe te sturen. Men moet er immers 
een keertje aan wennen dat die 
mogelijkheid er is voor Nederlanders 
die in het buitenland wonen. Met 
name zou ik het op prijs stellen als 
ongevraagd formulieren werden 
toegestuurd aan degenen die zich bij 
de vorige verkiezingen hebben laten 
registreren. Hun namen en adressen 
zijn uiteraard bekend. 

Een ander punt betreft de gevolgen 
van onvoldoende frankeren van de 
bescheiden door de kiesgerechtigde. 
De enveloppe met het stembiljet blijft 
dan ongeopend. Is de staatssecreta-
ris bereid, in de toelichting op het 
registratieformulier en het stembiljet 
te wijzen op de absolute noodzaak 
van voldoende frankering? 

Wat de kiezers in Zwitserland 
betreft ben ik van mening dat de 
regering zich voldoende heeft 
ingespannen. De kwalificatie door de 
Zwitserse regering dat het stemmen 
per brief overheidshandelen is, dient 
te worden gerespecteerd. Voor de 
kiezers die in Zwitserland verblijven, 
is er altijd nog de mogelijkheid van 
het stemmen bij volmacht. 

Ten slotte nog een vraag over de 
technische organisatie van de 
centrale opzet. Kan aangegeven 
worden of er na de parlementaire 
behandeling voldoende tijd resteert 
voor de gemeente Den Haag om de 
technische kant van de centrale 
opzet gereed te krijgen voor de 
verkiezingen van 1990? 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot 
de kwestie van het tijdstip van de 
verkiezingen. Rond de data voor de 
periodieke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer en de gemeenteraden 
in 1990 is rust gekomen na het 
verschijnen van de derde nota van 
wijziging. In artikel Z 4b is bepaald 
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dat de huidige volgorde wordt 
gehandhaafd in 1990. Dat laat 
onverlet dat de staatssecretaris haar 
voorstel handhaaft tot vervroeging 
van de periodieke Tweede-Kamerver-
kiezingen, tot een tijdstip begin 
maart. Op zichzelf kan enige waarde 
aan de argumentatie daarvoor niet 
worden ontzegd. Vervroeging doet 
de kans toenemen dat een nieuw 
kabinet nog wezenlijk invloed kan 
uitoefenen op de eerste rijksbegro-
ting die zij in het parlement moet 
verdedigen. Dat is een groot goed. 
Een nadeel is evenwel dat, als in 
hetzelfde jaar ook gemeenteraads-
verkiezingen worden gehouden, de 
laatste verkiezingen moeten worden 
verschoven naar mei, om het door 
elkaar heen lopen van de verkiezings-
campagnes en overbelasting van de 
gemeentesecretarieën te voorkomen. 
Dat brengt eigen problemen met 
zich. Immers, in 1985 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen ver-
vroegd tot medio maart. Feitelijk lag 
daaraan een soortgelijke argumenta-
tie ten grondslag als aan het voorstel 
van de staatssecretaris om de 
kamerverkiezingen te vervroegen. 
Het nieuwe college van burgemees-
ter en wethouders krijgt bij stemmin-
gen voor de gemeenteraden in maart 
meer tijd om nog wezenlijke invloed 
op de komende begroting uit te 
oefenen. Dat is van belang voor de 
lokale democratie. De staatssecreta-
ris laat nu het tijdselement op 
landelijk niveau het zwaarst wegen. 
Wat daarvan ook zij, mijn fractie zal 
zich niet verzetten tegen het naar 
maart vervroegen van het tijdstip van 
de periodieke Tweede-Kamerverkie-
zingen. Het hoofdargument daarvoor 
vormt het feit dat in de huidige 
constellatie de landspolitiek te veel 
de verkiezingscampagne voor de 
lokale en provinciale organen 
overschaduwt. Als de Tweede-Ka-
merverkiezingen eenmaal zijn 
gepasseerd, is de kans groot dat de 
graadmeterfunctie minder sterk 
gevoeld zal worden. In wezen zijn de 
kaarten dan immers geschud. 

Het behoeft verder geen betoog 
dat ik de variant afwijs om de 
kamerverkiezingen te vervroegen 
naar januari. De nadelen van deze 
variant zijn evident. Ik noem de 
weersgesteldheid en het in december 
moeten starten van de campagnes. 

Wel zou ik graag wat uitgebreider 
van de staatssecretaris vernemen 
waarom zij vervroeging van het 
tijdstip van de eerste samenkomst 
van de gemeenteraad — van medio 

juni naar eind mei — afwijst. Dit 
voorstel zou het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders meer 
tijd geven om zich op de begroting 
voor te bereiden. Neemt ondanks de 
nieuwe procedure voor de wethou-
dersverkiezing de collegevorming 
nog zoveel tijd in beslag dat de 
beschikbare tijd voor de collegevor-
ming in de knel zou komen? 

Overigens vraag ik mij af waarom 
in artikel I 1 is opgenomen dat de 
stemming mogelijkerwijze op de 
45ste dag na de kandidaatstelling 
plaatsvindt, als de 43ste dag na de 
kandidaatstelling de dag voor 
Hemelvaart is. Is de consequentie dat 
de stemming dan op vrijdag wordt 
gehouden, wel zo gelukkig? Boven-
dien zou de bepaling toch ongewij-
zigd blijven, waardoor de stemming 
op dinsdag zou plaatsvinden. Is dit 
een drukfout of meent de staatsse-
cretaris het? Ik vind de vrijdag tussen 
Hemelvaartsdag en het weekeinde 
erg ongelukkig. 

De wijzigingen inzake een afzon-
derlijk kiezersregister en het vervallen 
van de mogelijkheid van groepsgewij-
ze inlichtingen hebben de instem-
ming van mijn fractie. Het privacy-ar-
gument en het geringe gebruik van 
deze mogelijkheid rechtvaardigen dit 
standpunt. 

Bij de registratie van kiesgerechtig-
de gehuwde vrouwen en weduwen 
onder hun geslachtsnaam dan wel 
onder de naam van hun al dan niet 
overleden echtgenoot staat de 
staatssecretaris een grotere vrijheid 
in het gebruik van de geslachtsnaam 
van gehuwde vrouwen voor. 
Wanneer vrouwen hiertoe zelf de 
wens te kennen geven, heeft mijn 
fractie geen bezwaar. Anders wordt 
het, waneer in de GBA-wet hiertoe 
een verplichting voor de gemeente-
besturen wordt opgenomen. Hetgeen 
nu regel is, wordt dan uitzondering. 
Er blijft enige vrijheid voor gemeente-
besturen om op de huidige voet door 
te gaan, maar de vraag is hoever 
deze vrijheid strekt. Kan de gemeen-
teraad straks bepalen welk systeem 
zal worden gevolgd, waardoor het 
gebruik van de naam van de al dan 
niet overleden echtgenoot door de 
gehuwde vrouw of de weduwe 
wellicht mede bepaald wordt door de 
politieke kleur van de meerderheid in 
een gemeenteraad? 

De schriftelijke voorbereiding heeft 
ter zake van de onderwerpen van 
deelneming door politieke groeperin-
gen aan verkiezingen en van de 
nieuw voorgestelde registratierege-

ling verheldering gebracht. Toch heb 
ik nog een paar vragen. Er zou geen 
inhoudelijke toetsing door de 
centrale stembureaus van het 
karakter van de te registreren 
groepering moeten plaatsvinden. Het 
centrale stembureau zal zich tot een 
beoordeling van de aanduiding als 
zodanig moeten beperken, aldus de 
memorie van antwoord. Is het 
voldoende dat de wetshistorie dit 
vermeldt of is het beter, dit expliciet 
in de wetstekst te bepalen? De 
neiging tot inhoudelijke beoordeling 
kan zich vooral op gemeentelijk 
niveau voordoen, mede omdat daar 
geen eis van volledige rechtsper-
soonlijkheid wordt gesteld. Is de 
staatssecretaris het hierover met mij 
eens? 

Vooralsnog wordt de eis van 
volledige rechtspersoonlijkheid op 
gemeentelijk niveau niet aan een 
politieke groepering gesteld, al wil de 
PvdA dit bij amendement wel 
bereiken. Wat is echter het gevolg 
van het wel stellen van deze eis? Dit 
kan uiteraard als commentaar op het 
amendement worden gegeven. Zal in 
dat geval de doorwerking van een 
centrale registratie voorkomen dat de 
plaatselijke afdelingen van een 
landelijke politieke groepering elk 
afzonderlijk aan die eis moeten 
voldoen? 

Hierbij memoreer ik, geen bezwaar 
te hebben tegen het vervallen van de 
huidige naamregisters op landelijk en 
provinciaal niveau. Het kan geen 
kwaad, bij een nieuwe regeling met 
een schone lei te beginnen. Voor de 
geschiedschrijving vermeld ik dat 
hiermee het Nationaal evangelisch 
verband (NEV) als voorloper van de 
RPF als geregistreerde naam uit het 
register verdwijnt. Kan de staatsse-
cretaris aangeven of en, zo ja, hoe in 
het geval dat dit wetsvoorstel op de 
verkiezingen van 1990 van toepas-
sing zal zijn, de na de verkiezingen 
van 1986 al geregistreerde groepe-
ringen over het nieuwe stelsel zullen 
worden ingelicht? Kan ook aangege-
ven worden in hoeveel gevallen op 
provinciaal niveau opnieuw zal 
moeten worden geregistreerd? 

Problemen rondom de ondersteu-
ning van de kandidatenlijsten, 
klaarblijkelijk lichtvaardige kandidaat-
stelling door kiezers of groeperingen 
en het streven naar deregulering 
vormen de belangrijkste motieven 
voor een nieuwe opzet van de 
kandidaatstelling. De mogelijkheid 
van centrale kandidaatstelling en het 
indienen van friestalige kandidaten-
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lijsten voor provinciale en gemeente-
lijke verkiezingen in Friesland hebben 
de instemming van mijn fractie. Over 
andere elementen van de nieuwe 
opzet is in de stukken flink gestoeid 
en is nog geen eindoordeel te geven. 
Wanneer het stembiljet overzichtelijk 
blijft, heb ik op zich zelf geen 
bezwaar tegen selectieve uitbreiding 
van het aantal kandidaten op één lijst 
boven het behalen van een zeker 
aantal zetels. Of zich hierbij geen 
problemen met de te geringe 
capaciteit van stemmachines zullen 
voordoen, is niet geheel zeker. De 
mogelijkheid dat meer dan elf niet 
zitting hebbende partijen aan 
verkiezingen deelnemen, blijft 
immers bestaan. 

Naast de vaste waarborgsom bij 
Tweede-Kamer- en statenverkiezin-
gen wordt een variabele waarborg-
som bij gemeenteraadsverkiezingen 
ingevoerd, tenzij het amendement 
van de heer Wiebenga wordt 
aangenomen om hiervoor één bedrag 
in te vullen. Wordt hiermee en ook 
met het amendement van de heer 
Wiebenga niet een te hoge drempel 
voor nieuwe groeperingen opgewor 
pen? Ik geef een voorbeeld. Wanneer 
een groepering in de helft van het 
aantal gemeenten aan de verkiezin-
gen wenst deel te nemen, moet een 
waarborgsom van ten minste een ton 
worden betaald in het geval dat men 
niet eerder een of meer zetels in die 
plaatsen heeft behaald. Dit lijkt mijn 
fractie een te sterke belemmering 
van de deelneming aan verkiezingen 
op plaatselijk niveau, ook voor kleine, 
landelijke politieke partijen. Waarom 
wordt de lijn van een maximale 
waarborgsom niet naar de gemeen-
teraadsverkiezingen doorgetrokken? 
Dit stelt de heer Wieben* 3 voor, 
maar ik vind het bedrag aan de hoge 
kant. Het tegenargument zal zijn dat 
de lokale situatie bepalend is. Wij 
leven echter in een gedecentraliseer-
de eenheidsstaat. Ik zou daarom 
willen aandringen op mitigering van 
de maximale waarborgsom bij 
gemeenteraadsverkiezingen. Nog 
belangrijker vind ik het wanneer het 
vereiste van de waarborgsom niet 
zou gelden voor landelijke groeperin-
gen die in de Eerste en of Tweede 
Kamer zijn vertegenwoordigd. Zij 
hebben immers bewezen over een 
kiezerspotentieel te beschikken, 
waarbij gemeenteraadsverkiezingen 
hun de mogelijkheid bieden, hun 
kiezerskorps vast te houden. Is de 
staatssecretaris alsnog bereid deze 
gedachte in overweging te nemen. 

en uiteraard liefst nog door te 
voeren? Ik vind de argumentatie die 
zij in de schriftelijke voorbereiding 
heeft gegeven niet overtuigend. 

Een lijstcombinatie biedt kleinere 
groeperingen meer kans op een 
restzetel en vergroot ook de kans dat 
de reststemmen van de gecombi-
neerde lijsten in de verwante groep 
vallen in plaats van in het grote 
geheel. Voorgesteld wordt lijsten-
combinaties ook bij de gemeente-
raadsverkiezingen mogelijk te maken, 
waarbij de lijn wordt doorgetrokken 
van de regel die bij de Tweede-Ka-
merverkiezingen geldt, namelijk dat 
elk van de lijsten dan zelfstandig een 
zetel moet behalen. Voor kleine 
gemeenten werkt hierbij dan de 
75%-regel. Eerder in mijn bijdrage 
heb ik al afkeuring laten blijken over 
het voorstel om die regel te laten 
vervallen. Als dit voorstel zou worden 
aangenomen, betekent dit eerder 
voordeel voor grotere partijen dan 
voor kleinere partijen, in verband met 
het beperktere aantal reststemmen. 
Het wetsvoorstel kan op dit punt dus 
beter ongewijzigd blijven. Ik heb er 
waardering voor dat de staatssecre-
taris op pagina 68 van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag de 
voorkeur van de fractie van de Partij 
van de Arbeid afwijst voor het 
hanteren van een stelsel van de 
grootste gemiddelden bij de verde-
ling van restzetels bij de lijstencombi-
naties. Het effect zou zijn dat een 
lijstencombinatie in nog meer 
gevallen eerder een nadeel dan een 
voordeel voor de kleinere partijen 
oplevert. 

In de stukken zijn uitvoerige 
beschouwingen gewijd aan de 
stelsels van restzetelverdeling. Het 
systeem-AZ en het systeem-Webster 
zijn nader op hun werking onder-
zocht. De staatssecretaris meent 
evenwel, met de meerderheid van de 
Kiesraad, dat nu zich geen proble-
men voordoen met de stelsel van 
grootste gemiddelden en de grootste 
overschotten, geen veranderingen 
noodzakelijk zijn. Het systeem-Web-
ster geeft volgens het advies van de 
Kiesraad van september 1988 echter 
een nauwkeuriger uitwerking aan het 
beginsel van evenredige vertegen-
woordiging. Toch wordt ook dat 
systeem afgewezen. Argumenten 
zoals de besluitvaardigheid van het 
te kiezen orgaan en de lichte 
bevoordeling van grote partijen bij 
het stelsel van de grote gemiddelden 
geven de doorslag. Ik stel met spijt 
vast dat op dit punt het streven naar 

uniformiteit en eenvoud geen groter 
gewicht in de schaal hebben gelegd. 
Mijn voorkeur zou uitgaan naar een 
verandering van het stelsel van 
restzetelverdeling volgens het 
systeem- Webster. 

Ten slotte vermeld ik dat ik met de 
nieuwe regeling inzake de voorkeur-
stem kan instemmen. 

Wij hebben geen problemen met 
de voorstellen inzake de verkiezingen 
voor de Eerste Kamer, dus dat 
onderdeel kan ik verder laten voor 
wat het is. 

Nog één opmerking over de 
suggestie van de Partij van de Arbeid 
om ook in Nederland het stemmen 
op zondag mogelijk te maken. Dat 
voorstel kan niet onbesproken 
blijven. Ik denk dat de vraag die 
gesteld werd, meteen ook werd 
beantwoord. De Partij van de Arbeid 
had beter kunnen weten. Het is een 
groot goed dat er in Nederland geen 
verkiezingen op zondag plaatsvinden. 
Terecht wijst de regering het 
aangevoerde argument ook vanwege 
de zondagsheiliging van de hand. Ik 
vraag de staatssecretaris zelfs of zij 
bereid is het standpunt dat wij hier 
uitdragen, over te brengen en haar 
Europese collega's aan te zetten, in 
dezen het Nederlandse voorbeeld te 
volgen. 

Mijnheer de voorzitter! Het gehele 
wijzigingsvoorstel overziend, kom ik 
tot de conclusie dat voor zitting 
hebbende partijen de formaliteiten 
om deel te nemen aan verkiezingen 
aanmerkelijk zullen verminderen. Dat 
is winst. Daar staat tegenover dat 
hier en daar tendensen zichtbaar zijn 
die, op zichzelf misschien begrijpelijk 
vanuit de grote partijen geredeneerd, 
drempels kunnen opwerpen voor 
nieuwe groeperingen. Ik waardeer 
het dat is afgezien van een verhoging 
van directe kiesdrempels. Toch is 
alertheid geboden, zoals ik reeds heb 
verwoord. 

Overigens bevat het voorstel vele 
wijzigingen die mijn fractie steunt en 
waardeert. Een volledig oordeel over 
het wetsvoorstel kan uiteraard pas 
worden gegeven als de amendemen-
ten zijn besproken en als stemming 
daarover heeft plaatsgevonden. 

De vergadering wordt van 18.00 uur 
tot 1 9.30 uur geschorst. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! De nieuwe Kieswet is 
een modernisering, althans zo is het 
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bedoeld, van de huidige Kieswet die 
dateert van 1951. Deze is ruim dertig 
maal gewijzigd en begint op een 
lappendeken te lijken. Met de 
grondgedachte van modernisering 
stemt mijn fractie in. 

Het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging is in het kader 
van de recente algehele grondwets-
wijziging diepgaand in discussie 
geweest. Daarbij is overwogen over 
te gaan op een ander stelsel: het 
districtenstelsel dan wel een 
tussenvorm. Bij de discussies over de 
Nota inzake het grondwetsherzie-
ningsbeleid - 1974/1975 — werd 
invoering van een beperkt districten-
stelsel door de voorstanders daarvan 
gekoppeld aan verkiezing van de 
kabinetsformateur. Toen daarvoor 
geen meerderheid te vinden was, 
heeft de regering afgezien van 
wijziging van het kiesstelsel. Daarom 
gaat de Grondwet uit van evenredige 
vertegenwoordiging. Terecht blijft de 
nieuwe Kieswet dan ook binnen dit 
raam. 

Voorzitter! De evenredige verte-
genwoordiging is in ons land 
ingevoerd in 1917 in combinatie met 
de onderwijspacificatie. De majeure 
grondwetswijziging 1917 is een grote 
verdienste van de liberale minister-
president Cort van der Linden. Hij is 
al eerder in dit debat genoemd. De 
evenredige vertegenwoordiging werd 
door hem en zijn tijdgenoten gezien 
als een rechtvaardige wijze om te 
komen tot een volksvertegenwoordi-
ging die de meningen van de 
bevolking goed weergeeft; die beter 
paste bij het algemeen kiesrecht dan 
het districtenstelsel dat tot 1917 
gold. Cort van der Linden was er 
vooral voor, omdat dit stelsel gunstig 
werkte voor politieke minderheden. 
In die zin past ook nu dit stelsel nog 
heel wel bij onze geschakeerde 
bevolking. Dat ook deze nieuwe 
Kieswet van het eind van de twintig-
ste eeuw gebaseerd is op de 
Grondwet 1919 moet worden 
beschouwd als een eerbewijs voor 
deze wel eens wat onderschatte 
grote liberale staatsman. 

Mijnheer de voorzitterl Tot nu toe 
heeft de Tweede Kamer een, voor 
een grote en belangrijke wet als 
deze, degelijke maar vrij snelle 
procedure gevolgd nadat de regering 
ongeveer twaalf jaar voor de 
voorbereiding had genomen, 
1975-1987. Niettemin is het nog 
onzeker of de nieuwe wet al in 1 990 
kan worden toegepast. Terecht is 
recent vastgesteld dat op twee 

onderdelen niet langer onzekerheid 
mocht bestaan, namelijk het tijdstip 
van de verkiezingen in 1 990 en de 
indeling van de kieskringen tot en 
met dat jaar. Terecht dus ook heeft 
de Tweede Kamer door middel van 
een motie-Tegelaar c.s. en een 
motie-Wiebenga c.s. bepaald dat op 
deze twee terreinen in 1990 geen 
wijzigingen zouden plaatsvinden. 
Anderzijds bevat de nieuwe Kieswet 
op andere onderdelen verbeteringen, 
waarvan de werking in 1990 wel 
wenselijk zou zijn. Hoe ziet de 
staatssecretaris het verdere tijdsche-
ma, met name in verband met de 
behandeling aan de overzijde van het 
Binnenhof? 

Voorzitter! In 1985 is het aantal 
kiesgerechtigden uitgebreid met 
twee groepen, te weten de buiten-
landse ingezetenen voor de verkiezin-
gen van de gemeenteraad en de 
Nederlanders in den vreemde voor 
de verkiezingen voor Tweede Kamer 
en Europarlement. De VVD kon 
hiermee instemmen. Terecht is 
overigens in de Grondwet vastge-
legd, dat niet-Nederlanders geen 
kiesrecht hebben op landelijk niveau 
en de Nederlanders in den vreemde 
hebben dat niet voor het plaatselijk 
niveau. 

Toen de Nederlanders in het 
buitenland in 1986 voor het eerst bij 
de Tweede-Kamerverkiezingen 
mochten meestemmen, bleek de 
procedure omslachtig te zijn. Mede 
daardoor was de deelname uit deze 
groep laag. De nieuwe Kieswet 
brengt op dat punt verbetering. Met 
de centrale kiezersregistratie, de 
centralisatie van het stemmen per 
brief binnen de kieskring Den Haag, 
een grotere inschakeling van de 
Nederlandse diplomatieke vertegen-
woordigingen in het buitenland, de 
verzending van formulieren via de 
diplomatieke post en de eerdere 
toezending van de stembiljetten als 
gevolg van sneller lopende beroeps-
procedures kan mijn fractie 
instemmen. Daarnaast is de voortzet-
ting noodzakelijk van de ongevraagde 
toezending van de benodigde 
formulieren aan alle kiezers in het 
buitenland. Mijn fractie is van mening 
dat dat ook bij de volgende Tweede-
Kamerverkiezingen zal moeten 
gebeuren. De tegenvallende opkomst 
van de Nederlanders in den vreemde 
bij de vorige Tweede-Kamerverkie-
zing is een argument te meer om 
alles in het werk te stellen om hierin 
verbetering te brengen. Dat kan 

alleen — althans in onze ogen — 
door een combinatie van vereenvou-
diging van de procedures, een goede 
voorlichtingscampagne en de 
algemene toezending van de 
formulieren aan de betrokken kiezers. 
Wij zijn van mening dat de regering 
hiervoor ook tijdig de benodigde 
gelden moet opnemen in de begro-
ting voor het dienstjaar 1990 en wij 
hebben het voornemen, eventueel 
daarover een uitspraak aan de Kamer 
voor te leggen. 

Voorzitter! De onwil van de 
Zwitserse regering om medewerking 
te verlenen aan het stemmen per 
brief is onzes inziens verbijsterend. 
Wij gaan er dan ook van uit dat de 
formulieren gewoon aan de aldaar 
wonende Nederlanders worden 
toegezonden. Gebeurt dat ook? 

In het algemeen kan de VVD-frac-
tie instemmen met het voorstel, de 
periodieke Tweede-Kamerverkiezin-
gen te vervroegen van mei naar 
maart. Dit voorstel van de Staats-
commissie kiezers-beleidsvorming 
kan ertoe bijdragen dat een nieuw 
kabinet de volgende rijksbegroting 
nog zelf voor zijn verantwoording kan 
nemen en ook aan de voorbereiding 
daarvan het nodige kan bijdragen. 
Zoals ook andere sprekers al gezegd 
hebben, zijn er wel problemen te 
verwachten bij mogelijke samenval 
van de periodieke Tweede-Kamerver-
kiezing met gemeenteraads- of 
provinciale-statenverkiezingen in 
hetzelfde jaar. Het voorstel van de 
regering om alsdan de gemeente-
raads- of de provinciale-statenverkie-
zing te verschuiven van maart naar 
mei heeft het voordeel dat deze 
verkiezingen dan wellicht — maar 
ook dat is niet helemaal zeker — 
minder in het teken zullen staan van 
de Tweede-Kamerverkiezing. Er zijn 
ook nadelen aan verbonden. Voor de 
gemeenten en provincies geldt 
immers evenzeer dat de nieuwe 
bestuurscolleges zelf betrokken 
willen zijn bij de opstelling van de 
volgende begroting. In provincie- en 
gemeentekring — ik denk aan het 
Interprovinciaal overleg en aan de 
Vereniging van Nederlandse 
gemeenten — heeft men bezwaar 
dat bij samenval van periodieke 
Tweede-Kamerverkiezingen en 
provinciale-staten- dan wel gemeen-
teraadsverkiezingen, ruim 700 
gemeentebesturen, respectievelijk 12 
provinciebesturen, moeten wijken 
voor de Tweede-Kamerverkiezing. 
Ook de Kiesraad heeft dit bezwaar en 
wijst er terecht op dat bij verschui-
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ving van de provinciale-statenverkie-
zing naar mei de Eerste-Kamerverkie-
zing op een ongelukkig tijdstip moet 
plaatsvinden, te weten midden in de 
zomer. Uit de schriftelijke voorberei-
ding en ook uit datgene wat wij hier 
tot nu toe gehoord hebben — voor 
de CDA-fractie vermoed ik dat op 
grond van de schriftelijke voorberei-
ding - blijkt dat de PvdA- en de 
CDA-fracties een voorkeur hebben 
voor het handhaven van de gemeen-
teraads- en provinciale-statenverkie-
zingen bij samenval in maart. Mijn 
fractie waardeert het voordeel van 
het regeringsvoorstel maar erkent de 
door de Kiesraad, de VNG, het IPO 
en andere fracties aangevoerde 
bezwaren. Teneinde een definitieve 
afweging te kunnen maken, vraag ik 
de regering diepgaand op de 
aangevoerde bezwaren die ik zojuist 
heb weergegeven, in te gaan. 

Mijnheer de voorzitter! Met het 
oog op het terugdringen van de 
invloed van de landelijke politiek op 
de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
burgemeester Scholten van Soest, 
later aangevuld door professor 
Elzinga uit Groningen, het voorstel 
gedaan om deze gemeenteraadsver-
kiezingen te spreiden per regio, zodat 
elk jaar in ongeveer een kwart van 
het land gemeenteraadsverkiezingen 
zullen worden gehouden. Mijn fractie 
is het met de doelstelling van de 
heren Scholten en Elzinga eens. De 
kernvraag is of deze doelstelling met 
zijn voorstel wordt bereikt. 

Mijn fractie acht niet alle bezwaren 
van de regering even steekhoudend. 
Wel moet erkend worden dat in het 
voorstel-Scholten, als ik het zo mag 
noemen, elke keer een kwart van de 
raadsverkiezingen zal samenvallen 
met Tweede-Kamerverkiezingen. Het 
is bovendien de vraag of bij regionale 
spreiding landelijke politici minder of 
juist meer gelegenheid krijgen of 
gelegenheid nemen voor "ondersteu-
n ing" van hun partij in de regio. De 
praktijk bij tussentijdse herindelings-
verkiezingen blijkt te wijzen in de 
laatste richting. Ik zou er graag een 
reactie op willen hebben van de 
staatssecretaris. Met de regering is 
mijn fractie het overigens eens, dat 
vooral de politieke partijen zelf een 
taak hebben bij het terugdringen van 
de invloed van de landelijke politiek 
op de gemeenteraadsverkiezingen. 

Mijn fractie vindt het met de 
regering principieel onjuist indien de 
centrale stembureaus doelstellingen 
of activiteiten van politieke partijen 
inhoudelijk moeten beoordelen. Een 

verbod van een politieke partij, bij 
voorbeeld vanwege een anti-demo-
cratisch of een racistisch streven, 
mag alleen door de rechter worden 
uitgesproken. Maar primair moet het 
oordeel over de gewenstheid of 
ongewenstheid van een politieke 
partij in een democratie naar onze 
mening worden gegeven door de 
kiezers. Deze zijn daartoe in het 
algemeen heel goed in staat. 

Desalniettemin stel ik vast dat de 
huidige voorschriften waar politieke 
partijen in de ruime zin des woords 
mee te maken hebben over verschil-
lende wettelijke regelingen verspreid 
zijn. Ik wil daarbij uiteraard wijzen op 
de Kieswet, waarbij ik het heb over 
de partijregistratie. Ik wijs op het 
Burgerlijk Wetboek, waarbij ik het 
heb over een verbod van rechtsper-
sonen, onder andere politieke 
partijen. Ik wijs op de aparte wet 
partijsubsidies, die op het ogenblik 
bij de Eerste Kamer ligt. Die gaat de 
subsidiëring van de wetenschappelij-
ke instituten en de vormingsinstitu-
ten regelen. Ik wijs op de regeling 
van het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur inzake 
de subsidiëring van de politieke 
jongerenorganisaties. Ik denk ook 
nog aan de mediawetgeving op het 
punt van de zendtijdverdeling. 
Daarenboven wordt hier en daar 
aangedrongen op grotere duidelijk-
heid op andere terreinen, zoals de 
financiële steunverlening door het 
bedrijfsleven aan partijen. Deze 
versnippering over allerlei regelingen 
en wetten roept de vraag op of 
langzamerhand niet eens zou moeten 
worden nagedacht over een meer 
samenhangende regelgeving in 
verband met de positie van politieke 
partijen. Vindt de regering het zinvol 
daarover advies te vragen aan de 
Kiesraad, uiteraard niet meer in 
verband met het afwerken van deze 
wetgeving — die gaat straks naar de 
Eerste Kamer — maar met het oog 
op de toekomst? 

Mijn fractie kan zich in grote lijnen 
verenigen met de voorstellen van de 
regering voor een nieuwe registratie-
regeling, inhoudende dat voor de 
naamsregistratie van een politieke 
groepering een volledige rechtsbe-
voegdheid en een waarborgsom 
vereist worden. Zo wordt al te 
lichtvaardige registratie zonder al te 
hoge drempels voorkomen. Wij 
vragen ons wel af waarom de 
bovengenoemde vereisten bij 
gemeenteraadsverkiezingen maar 
voor een deel zijn overgenomen. Dat 

wil ik met name toespitsen op een 
gelijke regeling wat de volledige 
rechtsbevoegdheid betreft. Dat heeft 
onze voorkeur. Het desbetreffende 
amendement zullen wij dan ook 
steunen, uiteraard afhankelijk van het 
gemeen overleg dat hier verder 
gevoerd zal worden. Wij zijn ook van 
mening dat een gelijke waarborgsom 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
meer duidelijkheid schept. Ik zou 
daarop graag een reactie van de 
regering willen hebben. Ik heb 
daartoe een amendement ingediend. 

Mijn fractie acht de invoering van 
de mogelijkheid van centrale 
kandidaatstelling een enorme 
verbetering, ook in het kader van de 
deregulering: vermindering van 
rompslomp. Maar deze verbetering 
wordt voor een deel te niet gedaan, 
doordat de regering vasthoudt aan 
het vereiste van volledig gelijkluiden-
de lijsten. Daarom vindt mijn fractie 
dat overwogen moet worden, te 
bepalen dat centrale kandidaatstel-
ling ook kan indien maximaal de 
laatste vijf plaatsen van de lijsten 
verschillen. Wij zijn van mening, dat 
het meerwerk voor het centraal 
stembureau dan is te overzien. Op 
dat punt heb ik vandaag een 
amendement ingediend. Graag een 
reactie van de staatssecretaris 
hierop. Mijn partij hecht zeer aan het 
verschaffen van de mogelijkheid die 
door het amendement wordt 
geschapen. Dat wil ik wel zeggen. 

De VVD-fractie is ook erg ingeno-
men met de overneming van haar 
voorstel om de regeling van het 
r. aximaal aantal namen per lijst aan 
te doen sluiten bij de thans geldende 
regeling voor gemeenteraads- en 
provinciale-statenverkiezingen. 
Hierdoor wordt h?t maximum aantal 
namen 30, dan wel tweemaal het 
huidige aantal zetels met een 
maximum van 80. Daardoor komt de 
mogelijkheid van centrale kandidaat-
stelling, ook voor een partij als de 
onze, in het vizier. Wij vinden, dat dit 
een majeure verbetering ten opzichte 
van de oude Kieswet is. Overigens, 
met behoud van alle vrijheid voor 
welke politieke partij dan ook — ik 
kijk even naar de "overzi jde" van dit 
huis — om decentraal te blijven 
opereren op dit punt. Uiteraard 
hebben wij daar niet de minste 
reserves over. In onze systematiek is 
dit een daadwerkelijk grote verbete-
ring, mits althans de mogelijkheid 
wordt geschapen om de laatste vijf 
plaatsen per lijst te laten verschillen. 

Met het voorstel om de ondersteu-
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ningsverklaring voortaan ten 
gemeentehuize te ondertekenen, is 
mijn fractie akkoord. Het ronselen 
van handtekeningen/bedrog wordt 
daardoor belemmerd. De verlaging 
van het aantal handtekeningen van 
25 tot 10 roept overigens wel een 
vraag op. Kan de staatssecretaris 
nog eens uitleggen, waarom zij op 
dat getal van tien handtekeningen is 
gaan zitten? Waarom heeft zij die 
keuze gemaakt? 

Wij kunnen ons verenigen met het 
vaststellen van een vaste waarborg-
som a raison van ƒ 25.000 voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen, alsmede 
het instellen van een waarborgsom 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
De differentiatie van de gemeentelij-
ke waarborgsommen vinden wij wel 
arbitrair. Een bedrag van ƒ 250 voor 
een kleine gemeente kan op zichzelf 
toch nauwelijks een waarborg zijn 
tegen lichtvaardige kandidaatstelling. 
Wij pleiten daarom voor een 
vereenvoudiging op dit punt tot een 
gelijke waarborgsom voor elke 
gemeente. Daarover heb ik het 
amendement op stuk nr. 26 inge-
diend. Ook daarop graag een reactie 
van de staatssecretaris. 

De VVD-fractie geeft er de 
voorkeur aan om het gebruik van de 
rode kleur bij de stemmingen wel 
voor te schrijven, hoewel het duidelijk 
zal zijn — wat dat betreft spreek ik 
van onverdachte politieke komaf — 
dat die kleur ons, buiten het rode 
schrijfmateriaal bij de verkiezingen, in 
politieke zin maar in zeer geringe 
mate aanspreekt. Wij praten hier 
echter over de uitvoering van de 
Kieswet en dan moet je over dit soort 
verhinderingen heen kunnen stappen. 
Waarom geven wij er de voorkeur 
aan om deze rode kleur wel voor te 
schrijven? Het publiek is hiervan in 
het algemeen goed op de hoogte. 
Het tellen van de stemmen met een 
verandering van de huidige regeling 
door het toelaten van verschillende 
andere kleuren wekt in onze ogen 
verwarring. Daarbij doet de vraag 
zich voor welke kleur nog opvallend 
is en welke niet. Overigens zeg ik er 
wel bij, dat mijn fractie uit technisch 
oogpunt geen bezwaar heeft tegen 
ander schrijfmateriaal dan het 
potlood. Er is een beroepszaak 
geweest van diverse kieskringen in 
Kampen, waar was gestemd met 
rode, van gemeentewege verstrekte 
ballpoints. Op grond daarvan moest 
er herstemming in die kiesdistricten 
plaatsvinden. Zo ver wil mijn fractie 

niet gaan. Wij hechten wel aan de 
rode kleur. 

Dan de openstelling van de 
stembureaus. Wij steunen de 
bepaling inzake de toegankelijkheid 
van de stemlokalen voor gehandicap-
ten. Hoe houdt de regering oog op 
de uitvoering ervan? De mogelijke 
combinatie van een kieswettelijke 
stemming met een andere stemming, 
voor een deelgemeenteraad of een 
lokaal referendum, ontmoet in de 
ogen van mijn fractie geen bezwaar. 
Aan langere openstelling van de 
stembureaus, bij voorbeeld tot 8 uur 
des avonds, heeft mijn fractie geen 
behoefte. Daardoor komen de 
uitslagen later binnen, hetgeen 
bezwaarlijk is voor zowel de omroep-
media en de kranten als ook voor de 
bezetting van de leden van de 
stembureaus, aangezien het voor hen 
dan wel een buitengewoon lange dag 
zou worden. Ook aan het stemmen 
op zondag heeft mijn fractie geen 
behoefte. Doordat er mensen in het 
weekend op uit trekken, zou de 
opkomst wel eens lager kunnen zijn. 
Bovendien is het ons uiteraard 
bekend, dat een deel van onze 
bevolking er godsdienstige bezwaren 
tegen heeft. Daar komt nog bij dat de 
mogelijkheid bestaat van hogere 
kosten in verband met overuren. 
Zolang een dergelijke noodzaak zich 
niet voordoet, menen wij niet dat 
daartoe behoeft te worden overge-
gaan. 

Een belangrijk motief bij de 
invoering van de mogelijkheid van 
lijstencombinaties in 1973 was 
bevordering van de samenbundeling 
van bestaande partijen. Dit doel is 
nauwelijks verwezenlijkt. Veeleer is 
de lijstencombinatie benut voor het 
verwerven van een extra zetel. Het is 
op die manier voorgekomen, dat een 
partij met minder stemmen dan een 
andere partij toch een zetel meer 
verkreeg. De regeling is bovendien 
erg ingewikkeld. Uit het oogpunt van 
deregulering verdient het derhalve 
aanbeveling te overwegen haar te 
schrappen. Ik merk er nog wel bij op, 
dat voor het geval de mogelijkheid 
wel gehandhaafd wordt, het dan 
consequent is haar ook in te voeren 
bij gemeenteraadsverkiezingen. 

Met belangstelling heeft mijn 
fractie de discussie met de regering 
gevolgd over het D66-voorstel inzake 
de restzetelverdeling, de hier al 
eerder aan de orde gestelde 
methode-Webster. Die methode 
komt op het volgende neer: de 
restzetels worden achtereenvolgens 

toegewezen aan de lijsten die na 
toewijzing van een halve zetel het 
grootste gemiddelde aantal stemmen 
per toegewezen zetel hebben. Ik kijk 
nu even naar de heer Kohnstamm om 
na te gaan of ik hetgeen hem in zijn 
amendement voor ogen staat, goed 
heb verwoord. Ik constateer dat dit 
het geval is. Ook ik constateer dat de 
regering heeft erkend, dat dit 
systeem goed, eenvoudig en 
hanteerbaar is. Het huidige stelsel 
van restzetelverdeling daarentegen is 
ingewikkeld. Dat is deels de metho-
de-Hagenbach/Bischof die uitgaat 
van de grootste gemiddelden en 
deels de methode-Roget die uitgaat 
van de grootste overschotten. De 
methode-Webster is toepasbaar voor 
zowel de Tweede Kamer als voor 
provinciale staten en gemeentera-
den, hetgeen een grote vereenvoudi-
ging zou betekenen. Ik vraag de 
regering vooral op het argument van 
de grotere eenvormigheid en 
vereenvoudiging in te gaan. Datzelf-
de speelt ook een rol bij de argumen-
tatie zoals ik die heb beluisterd in de 
woorden van de geachte afgevaar 
digde de heer Van Otterloo omtrent 
de ondergrens die moet gelden voor 
het verdelen van de restzetels. Uit 
een oogpunt van deregulering, 
eenvoud van de Kieswet, is er wel 
wat voor te zeggen om het systeem 
dat voor de Tweede Kamer geldt ook 
voor de andere verkiezingen van 
toepassing te laten zijn. Als de PvdA 
en de CDA — uit de media heb ik al 
wat opgevangen van het standpunt 
van laatstgenoemde partij — 
eenvormigheid op dit punt van 
belang vinden, waarom dan niet ook 
bij het systeem van restzetelverde-
ling? Dat zou in onze ogen hun 
redenering aanzienlijk meer kracht 
geven. 

De VVD-fractie stelt vast, dat de 
handhaving van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging een 
grote waarborg is voor de deelname 
van minderheden en kleine partijen 
aan de volksvertegenwoordiging. Wij 
hebben destijds dan ook bezwaar 
gemaakt tegen het initiatiefwetsvoor-
stel Kolfschoten om de kiesdrempel 
te stellen op drie maal de kiesdeler. 
Dat bezwaar geldt nu minder, zij het 
wellicht wel weer wat meer voor de 
kleinste gemeenteraden. Ik verzoek 
de staatssecretaris vooral in te gaan 
op de gevoelde wenselijkheid om in 
de Kieswet een eenduidig en 
doorzichtig stelsel in te voeren op 
beide punten. 

Voorzitter! De regering maakt een 
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helder onderscheid tussen twee 
elementen, te weten: de technische 
verbetering en de verlaging van de 
voorkeursdrempel. De technische 
verbetering behelst het voorstel om 
alle stemmen die op een kandidaat 
zijn uitgebracht, ook bij niet gelijklui-
dende lijsten, bijeen te tellen. 
Daardoor wordt de mogelijkheid om 
met voorkeurstemmen gekozen te 
worden, behoorlijk verruimd. 
Daarnaast is een verdere verlaging 
van de huidige voorkeursdrempel tot 
50% van de kiesdeler in onze ogen 
een te grote verstoring van de 
evenwichtige opzet, die kan leiden 
tot onrust binnen de politieke 
partijen. Mijn fractie kan zich 
derhalve met het regeringsvoorstel 
verenigen en acht dit een verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie. 

Met de regering menen wij dat het 
ronselen van volmachtstemmen 
krachtig moet worden bestreden. 
Niet door het huidige aantal van twee 
onderhandse volmachten te vermin-
deren of de volmacht geheel af te 
schaffen, maar wel door preventieve 
en repressieve maatregelen. De 
circulaire van minister Van Thijn uit 
1 982 lijkt voldoende preventieve 
maatregelen te bevatten. Strafbaar-
stelling van de ronselaaj^vinden wij 
daarop een goede aanvulling. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
het briefstemrecht. Nu er enerzijds in 
ons land weinig behoefte is aan deze 
vorm van stemrecht en er anderzijds 
een aanmerkelijk risico van verkie-
zingsfraude bestaat — ik denk aan 
inrichtingen en tehuizen — vindt mijn 
fractie het redelijk deze stemvorm 
niet uit te breiden, maar uiteraard 
wel te handhaven voor de Nederlan-
ders in den vreemde. Mijn fractie 
betreurt het overigens dat de 
staatssecretaris onze suggestie 
afwijst, om ten behoeve van de 
kiezers in den vreemde een aantal 
ambassades en consulaten aan te 
wijzen als briefstembureaus. De kans 
dat briefstemmen daar tijdig 
arriveren is groter dan bij de huidige 
gang van zaken. Ik heb geen 
amendement op dit punt voorbereid, 
omdat de consequenties niet 
helemaal te overzien zijn. Ik vraag de 
regering echter wel of zij bereid is 
alsnog de Kiesraad advies te vragen 
over de rol van ambassades en 
consulaten bij het verbeteren van de 
procedures voor de Nederlandse 
kiezers in den vreemde. 

Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie 
stelt nog eens vast dat interne 
partijregelingen niet in rechten 

afdwingbaar zijn. Te allen tijde kan 
een kandidaat een gegeven volmacht 
intrekken, meen ik althans. Een met 
voorkeurstemmen gekozen kandidaat 
kan evenmin gedwongen worden zijn 
mandaat in te leveren. Ik verneem 
hierop graag een duidelijke reactie 
van de staatssecretaris. 

Voorzitter! Hoezeer ook bij ons de 
wens leeft om te komen tot een 
kortere termijn tussen het besluit tot 
ontbinding van de Tweede Kamer en 
de verkiezingsdatum, toch moeten 
wij erkennen dat in ons huidige 
kiesstelsel deze termijn - op het 
ogenblik bedraagt deze 70 dagen — 
zelfs door het nemen van ingrijpende 
maatregelen slechts beperkt verkort 
kan worden. Dit komt vooral omdat 
bij een veel kortere termijn Neder-
landse kiezers in het buitenland hun 
stemrecht niet meer daadwerkelijk 
kunnen uitoefenen en daar hebben 
wij zo lang voor gestreden. Dit zou 
uitermate betreurenswaardig zijn, 
vooral ook omdat ontbindingsverkie-
zingen nogal eens voorkomen. 

Deze termijn van 70 dagen is nog 
kort vergeleken bij de vertraging die 
het optreden van een interimkabinet 
oplevert. Wij hebben dit de laatste 
tientallen jaren nogal eens meege-
maakt. Daarom zeg ik namens mijn 
fractie nog eens met nadruk dat: 
a. bij een kabinetscrisis niet altijd 
noodzakelijkerwijs kamerontbinding 
hoeft te volgen; 
b. indien kamerontbinding wel 
wenselijk geoordeeld wordt, niet 
altijd een interimkabinet behoeft op 
te treden. 

Juist wanneer de Tweede Kamer 
zelf in meerderheid een tussentijdse 
verkiezing wenst, kan in onze ogen 
het demissionaire kabinet het 
ontbindingsbesluit nemen. Terecht 
schrijft de regering in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat 
daar staatsrechtelijk geen bezwaar 
tegen bestaat. Door het, indien 
mogelijk, vermijden van interimkabi-
netten en door het demissionaire 
kabinet desnoods het ontbindingsbe-
sluit te laten nemen, kan aanzienlijke 
tijdwinst geboekt worden. Ik verneem 
graag de reactie van de staatssecre-
taris op deze stelling. 

Voorzitter! Hoewel mijn fractie zich 
kan voorstellen dat de voorkeurs-
drempel bij de Eerste Kamer hoger is 
dan bij de Tweede Kamer, doordat bij 
de huidige gang van zaken reeds 
enkele statenleden — misschien 
soms zelfs wel één - de partijvolgor-
de kunnen doorbreken, hebben wij 
toch uit een oogpunt van de ook door 

ons gewenste grotere uniformiteit 
geen behoefte aan een wijzigings-
voorstel ter zake. Ik heb dat dan ook 
niet ingediend. 

Ik kom nu op de kieskringindeling. 
Het is mijn fractie gebleken, dat er 
buiten onze kring hoegenaamd geen 
behoefte is aan het afschaffen dan 
wel verminderen van het aantal 
rijkskieskringen, terwijl aan de andere 
kant sommige partijen — ik ben daar 
zijdelings al op ingegaan — daaraan 
in verband met een decentrale 
kandidaatstellingsprocedure juist wel 
grote behoefte hebben. Daarom kan 
ik niet anders dan constateren dat 
deze rijkskieskringen voorlopig zeker 
zullen blijven bestaan. Mijn fractie is 
ingenomen met het voorstel van de 
regering om de indeling in staten-
kieskringen over te laten aan de 
provinciale staten. 

Wij achten het eveneens verstan-
dig dat de rijkskieskringen de 
provinciegrenzen niet zullen over-
schrijden. Dat zou de politieke 
partijen — althans de onze, maar ik 
denk ook andere — zeker voor 
organisatorische problemen stellen. 
Mijn fractie gaat ook akkoord met het 
handhaven van de drie grootste 
steden als afzonderlijke kieskring. 
Maar wij hebben bezwaar tegen de 
verdere wijziging van kieskringinde-
ling, met name daar waar die 
behoefte niet wordt gevoeld, zoals in 
Noord-Holland en Zuid-Holland. Met 
vele anderen, onder andere de Raad 
voor het binnenlands bestuur, zijn wij 
van mening dat de kieskringindeling 
niet moet worden gebaseerd op de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, 
maar op de functie van de kieskrin-
gen ten behoeve van het kiesrecht. 
Daarenboven wil ik nog eens 
onderstrepen dat wijziging ook 
organisatorische bezwaren heeft. 
Daarom hebben wij het daartoe 
strekkende amendement, met als 
eerste ondertekenaar mevrouw 
Tegelaar-Boonacker, mede onderte-
kend. 

Voorzitter! Het ligt voor de hand 
om ook de regeling voor de Europese 
verkiezingen in deze wet op te 
nemen. Wanneer wil de regering dat 
bevorderen? Deelgemeenteraadsver-
kiezingen daarentegen kunnen veel 
beter in de Gemeentewet worden 
geregeld, omdat het hier een 
autonome bevoegdheid van gemeen-
tebesturen betreft, die niet op het 
hele land - en zelfs maar op een 
klein aantal gemeenten — van 
toepassing is. 

Ik rond af met een enkele opmer-
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king over de toekomst van het 
kiesbestel. De ontwikkelingen op het 
technische vlak gaan snel. Na 
handmatige kiesadministratie kwam 
mechanisering en vervolgens 
automatisering. Wij hebben dat 
allemaal van nabij kunnen volgen. 
Denkbaar is nu al de totstandkoming 
van een geïntegreerd verkiezingssys-
teem, ingepast in een interbestuurlijk 
netwerk. Voorstelbaar is ook een 
zodanige toepassing van datacom-
municatiesystemen, waarbij de 
kiezers te zijner tijd well icht thuis of 
elders hun stem kunnen uitbrengen. 
Mijn fractie vraagt de regering, de 
ontwikkelingen actief te onderzoe-
ken, overleg te plegen met het 
bedrijfsleven, met andere overheden 
en organisaties en ook met name de 
blik op dit punt naar het buitenland te 
richten, bij voorbeeld naar de 
Verenigde Staten van Amerika en ten 
slotte het parlement over deze 
nieuwe technologische ontwikkelim 
gen goed te informeren. 

Mijnheer de voorzitter! Ik sluit af 
met het uitspreken van mijn lof voor 
het omvangrijke werk dat onder 
leiding van de staatssecretaris is 
verricht door ambtenaren, door de 
Kiesraad en door vele anderen. 

D 
Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Ook 
de fractie van het CDA zal met twee 
personen aan dit debat deelnemen. 
Daaruit moge blijken dat ook wij 
bijzonder veel belang hechten aan 
een goede bespreking van deze 
Kieswet, die naar onze mening zeer 
zorgvuldig is voorbereid. Misschien 
lijkt het er door het aantal wijzigingen 
en verbeteringen op dat hieraan 
vooraf niet de nodige zorg is 
besteed. Ik mag er echter van 
uitgaan dat vooral de verbeteringen 
zijn ontstaan nadat de Kamer op dit 
wetsvoorstel heeft gereageerd. En 
dat was toch ook de bedoeling. 

Het is al meer dan dertig jaar 
geleden dat het eindrapport ver-
scheen van de Staatscommissie van 
advies inzake het kiesstelsel en 
wettelijke regeling der politieke 
partijen, in de wandeling de commis-
sie-Donner genoemd. Ik roep dit in 
herinnering omdat lezing van dit 
rapport mij althans tot nadenken 
heeft gestemd over de betrekkelijk-
heid van wijzigingen in het kiesrecht 
zoals wij die vandaag bespreken. 
Mag ik enkele voorbeelden geven? 

De commissie heeft zich indertijd 

onder meer beziggehouden met de 
vraag of het aanbeveling verdient, de 
mogelijkheid om bij de gemeente-
raadsverkiezingen de lijsten binnen 
een kieskring te verbinden weer in te 
voeren. Genoemde mogelijkheid tot 
verbinding van lijsten bestond voor 
1923. Bij wet van 23 juni 1923 is 
deze mogelijkheid echter komen te 
vervallen. Er werd toen een verbod 
van lijstverbinding ingevoerd voor de 
verkiezingen van de staten, van de 
Kamer en, via amendering, van de 
gemeenteraden. Een van mijn 
geestverwante voorgangers op dit 
spreekgestoelte, de heer Snoeck 
Henkemans, argumenteerde dit 
verbod door te wijzen op het gevaar 
dat heterogene groepen hun lijsten 
zouden verbinden. De commissie-
Donner oordeelde vijfendertig jaar 
laten in meerderheid dat het geen 
aanbeveling verdiende, op de 
toenmalige beslissing van de 
wetgever terug te komen. Nu, 65 jaar 
later, denkt de regering er anders 
over want als zij haar zin krijgt, zal de 
toestand van voor 1923 worden 
hersteld. Zo zijn er veel dingen 
betrekkelijk, in ieder geval voor wat 
betreft het kiesrecht. 

Het ging mij er niet alleen om een 
stukje parlementaire geschiedenis in 
herinnering te roepen. Ik moet toch 
ook nog even iets anders vermelden 
uit het rapport van de staatscommis-
sie, die in 1953 werd ingesteld en in 
1958 rapporteerde. 

De commissie heeft zich diep-
gaand beziggehouden met de vraag 
of wij in Nederland in de richting van 
een partijenstaat moeten gaan. De 
staatscommissie tot herziening van 
de Grondwet van 1950 had namelijk 
aanbevolen, in de Grondwet een 
artikel op te nemen volgens welk 
artikel de wet, in het belang van een 
zuivere politieke wilsvorming, regels 
zou kunnen stellen omtrent politieke 
partijen. De commissie-Donner 
verwierp deze gedachte. Zij wees 
iedere inmenging van de wetgever in 
de interne organisatie van de partijen 
af en naar ik meen wees zij ook de 
eis van de verenigingsvorm af. Met 
deze vorm hebben wij nu geen 
moeite meer. De commissie gaf 
overigens toe dat het beeld dat men 
zich uit de bestaande regeling van de 
huidige situatie kan vormen al zeer 
weinig in overeenstemming is met de 
werkelijkheid. Leest men de Kieswet, 
dan kan men menen, zo zegt de 
commissie, dat de kandidaatstelling 
wordt bepaald door willekeurige 
groepen kiezers, die dan via een 

gemachtigde allerlei manipulaties 
kunnen verrichten, waarvan de zin 
echter juist in het bestaan van 
partijen is gelegen. De commissie 
vroeg zich af of de wettelijke regeling 
de werkelijkheid niet meer zou 
kunnen benaderen. In haar interim-
rapport had de commissie reeds 
voorgesteld, de mogelijkheid te 
openen dat op de stembiljetten 
boven de kandidatenlijsten de 
aanduiding wordt gegeven van de 
partijen waarvan zij uitgaan. Bij wet 
van 8 februari 1956 werd deze 
mogelijkheid ingevoerd. De commis-
sie vermeldt ook de toen kort 
geleden ingevoerde praktijk om in de 
Handelingen achter de naam van de 
sprekers de aanduiding te plaatsen 
van de partij waartoe zij behoren. 
Verder wilde de commissie niet gaan. 
Zij verwierp met name de mogelijk-
heid van rechtstreekse kandidaatstel-
ling door de geregistreerde partijen. 

Mijnheer de voorzitter! Wij zijn 
inmiddels een heel eind verder 
gekomen op de weg van de erken-
ning van het politieke partijenstelsel 
in het positieve recht. Verschillende 
voorstellen die wij vandaag behande-
len duiden daarop. De fractie van het 
CDA stond dat voor ogen toen zij in 
het voorlopig verslag ervoor waar-
schuwde, niet te dicht te komen in de 
buurt van regelgeving ten aanzien 
van politieke partijen. Het doet mijn 
fractie genoegen dat de regering bij 
monde van de staatssecretaris in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag dit standpunt nog eens 
duidelijk tot het hare heeft gemaakt. 

Hoewel de nieuwe bepalingen 
inzake het kiesrecht en de verkiezin-
gen, zoals de officiële aanduiding van 
wetsvoorstel 20264 luidt, een 
voornamelijk technisch en opscho-
nend karakter hebben, zijn in de loop 
van de schriftelijke voorbereiding 
verschillende punten naar voren 
gekomen die wat controversieel 
blijken te zijn. Op een enkel punt is 
tijdens de uitwisseling van de stukken 
toenadering tussen regering en 
Kamer tot stand gekomen, maar er is 
nog een aantal verschillen van inzicht 
overgebleven. 

Als eerste punt noem ik het 
kiesrecht van Nederlanders in het 
buitenland. Ook de heer Wiebenga is 
daarop uitvoerig ingegaan. Mijn 
fractie heeft met voldoening 
geconstateerd dat onze suggestie is 
gevolgd inzake Nederlanders in het 
buitenland die hun kiesgerechtigd-
heid wensen te laten registreren. 
Deze registratie zal voortaan in de 
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gemeente Den Haag plaatsvinden, 
dus op één centraal punt. Daarmee is 
het probleem van de gemeente van 
laatste inwoning gelukkig uit de 
wereld geholpen. 

Wij vinden het jammer dat de 
staatssecretaris nog niet helemaal 
toe is aan het ongevraagd blijven 
toezenden van registratieformulieren 
aan Nederlanders in het buitenland 
bij de eerstkomende Tweede-Kamer-
verkiezingen. Zij wil eerst nog eens 
bezien hoe een en ander loopt bij de 
komende Europese verkiezingen. Dat 
lijkt mij op zich juist, maar nog 
onvoldoende. Er zal naar ons idee 
eerst sprake moeten zijn van een 
zekere gewenning. Het is om die 
reden dat wij overwegen een motie 
mede te ondertekenen om nog 
eenmaal extra die ongevraagde 
toezending te verzorgen. De 
staatssecretaris moet dit maar zien 
als een steuntje in de rug. Met haar 
zijn wij van mening dat een opkomst 
beneden 10% teleurstellend is. 

Over het tijdstip van de verkiezin-
gen is meer te zeggen. In 1985 is 
door een wijziging van de Kieswet 
het tijdstip van de verkiezingen voor 
raden en staten vervroegd van de 
maand mei naar de maand maart. Bij 
de mondelinge behandeling is toen 
de vraag aan de orde geweest of zo'n 
vervroeging ook niet voor de 
kamerverkiezingen zou moeten 
gelden. Op de complicaties die dat 
laatste kan opleveren indien in enig 
jaar kamerverkiezingen zouden 
samenvallen met die voor raden en 
staten is toen niet uitvoerig inge-
gaan. Nu is het vraagstuk volop aan 
de orde, mede waarschijnlijk doordat 
zo'n situatie zich volgend jaar kan 
voordoen. 

De regering neemt het standpunt 
in dat in zo'n geval raads- of 
statenverkiezingen maar weer 
moeten worden verschoven naar mei. 
De CDA-fractie is een andere mening 
toegedaan. Zij is het er wel mee eens 
dat als normale regel zal gelden dat 
ook de kamerverkiezingen in maart 
worden gehouden. De voordelen 
daarvan zijn duidelijk: meer tijd voor 
de voorbereiding op de begroting 
door een nieuw kabinet. 

In hoeverre dit voordeel in de 
praktijk zal gelden, hangt natuurlijk af 
van de duur van de kabinetsformatie. 
Mijn fractie is zich ervan bewust dat 
deze normale regel in de praktijk 
misschien niet zo vaak tot toepassing 
zal komen. In een jaar van samenval-
len van kamerverkiezingen met die 
voor raden of staten, zullen de 

kamerverkiezingen naar de mening 
van mijn fractie moeten uitwijken 
naar mei. De kans van samenvallen is 
natuurlijk vrij groot. Aan de andere 
kant zit niet ieder kabinet de volle 
vier jaar uit, waardoor het patroon 
van de kamerverkiezingen onregel-
matig is. Niemand kan van tevoren 
zeggen of de verkiezingen vaak zullen 
samenvallen of niet. Bovendien 
kunnen kamerverkiezingen in het 
najaar worden gehouden indien het 
tijdstip van de kabinetscrisis daartoe 
aanleiding geeft. 

Mijn fractie is van oordeel dat in 
geval van samenvallen, kamerverkie-
zingen moeten wijken en niet de 
raads- of statenverkiezingen. Zij heeft 
daarvoor twee argumenten. Het 
tijdstip van de raads- of statenverkie-
zingen is pas kort geleden verscho-
ven van mei naar maart. Het is erg 
onaantrekkelijk om daarin weer 
verandering te brengen. Dit geldt te 
meer omdat de oorzaak van een 
eventueel samenvallen ligt in het 
onregelmatige ritme van de kamer-
verkiezingen. Het is dus redelijk en 
billijk dat daarom de kamerverkiezin-
gen de uitwijkende partij zullen zijn. 
Een amendement van deze strekking 
heb ik u reeds aangeboden. 

Ik wil daar graag de volgende 
toelichting op geven. Mijn fractie 
heeft ervoor gekozen, door een 
verschuiving van veertien dagen van 
het tijdstip van raads- en statenver-
kiezingen die wel in de maand maart 
blijven vallen, een uniforme datum 
voor alle drie de verkiezingen 
mogelijk te maken. Het lijkt ons een 
belangrijk voordeel indien wij in de 
toekomst een vaste datum hebben, 
uiteraard met uitzondering van 
gevallen van samenvallen, voor 
kandidaatstelling en verkiezing van 
leden van de Kamer, raden en staten. 
Als de door mijn fractie voorgestelde 
oplossing zou worden aanvaard, 
mogen wij tenminste ook hopen dat 
deze enige tijd in stand zal blijven. 

Er zijn nog een aantal andere 
voordelen aan de door ons gesugge-
reerde oplossing verbonden. In het 
door ons gekozen systeem kunnen 
verkiezingen van gemeenteraden en 
provinciale staten niet meer in de 
week voorafgaande aan Pasen vallen, 
zodat de voorziening in artikel F 3, 
tweede lid, overbodig wordt. Deze 
voorziening houdt in dat in het hier 
bedoelde geval de kandidaatstelling 
en de verkiezing een week worden 
vervroegd. Dat hoeft dus niet meer. 
Een volgend voordeel is dat als de 
kamerverkiezingen in 1994 bij 

voorbeeld moeten worden verscho-
ven naar een woensdag in de periode 
tussen 4 en 10 mei, zoals ons 
voorstel is, er meer tijd komt tussen 
de kamerverkiezingen en de Europe-
se verkiezingen. Ten slotte noem ik 
nog als voordeel van de door ons 
gekozen constructie dat de verkiezin-
gen voor de Eerste Kamer niet in de 
zomer behoeven te worden gehou-
den. Dat zou namelijk het geval zijn 
als de statenverkiezingen naar mei 
zouden moeten uitwijken. 

Verder zijn natuurlijk speculaties 
mogelijk over de vraag of de 
verkiezingen voor de staten en 
daarmee indirect die voor de Eerste 
Kamer nu meer worden beïnvloed 
door de Tweede-Kamerverkiezingen 
als zij voorafgaand aan de kamerver-
kiezingen worden gehouden of juist 
als zij daarop volgen. Voor beide 
stellingen is iets te zeggen. Mijn 
fractie houdt er rekening mee dat als 
de statenverkiezingen plaatsvinden 
na kamerverkiezingen, deze waar-
schijnlijk samenvallen met de 
kabinetsformatie, hetgeen invloed 
kan hebben op de samenstelling van 
de Eerste Kamer. Deze zou zelfs een 
samenstelling kunnen krijgen waarin 
de in de Tweede Kamer bestaande 
meerderheid van de regeringspartijen 
niet meer wordt weerspiegeld. De 
nieuwe werkwijze bij de verkiezing 
van de Eerste Kamer maakt die kans 
groter. Over de vraag of zulk een 
situatie wenselijk is, kan natuurlijk 
verschillend worden geoordeeld. Dat 
zal misschien ook van het concrete 
geval afhangen. Maar, zoals ik al zei, 
het zijn allemaal maar speculaties. 

Wat ook speculatief is, maar 
waarin wij toch wel moeten voorzien, 
is het probleem van verkiezingen die 
rond 5 mei of vlak voor Hemelvaarts-
dag zouden vallen. De regering stelt 
voor, de verkiezingen die op de 
woensdag voor Hemelvaartsdag of 
op 4 mei zouden vallen, niet meer te 
verschuiven naar de dinsdag ervoor, 
maar naar de vrijdag erna. Mijn 
fractie vindt dat geen verstandige 
wijziging. De vrijdag na Hemelvaarts-
dag wordt vaak als een vrije dag 
opgenomen voor een korte vakantie. 
De opkomst zou daardoor zeer 
geschaad kunnen worden. Mijn 
fractie stelt voor, de verkiezingen in 
zo'n geval wel op de dinsdag ervoor 
te houden, zoals ook in 1990 het 
geval zal zijn volgens de huidige 
regeling. Een complicatie kan zich 
voordoen als 5 mei of 6 mei tevens 
de dag voor Hemelvaartsdag is. In 
die gevallen zou volgens de ene 
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regeling, die voor Hemelvaartsdag, 
de verkiezing verschuiven naar de 
dinsdag, maar volgens een andere 
regeling, die voor zon- en feestda-
gen, genoemd in artikel Z 1, zou de 
verkiezing verschuiven naar de 
volgende werkdag, dus toch weer de 
vrijdag erna. In die uitzonderlijke 
gevallen waarin ook niet naar de 
dinsdag kan worden uitgeweken 
vanwege de datum van 4 mei of 5 
mei wordt onzerzijds voorgesteld de 
verkiezingen één week op te 
schuiven, dus de 50ste dag na de 
kandidaatstelling in plaats van de 
43ste dag. Een desbetreffend 
amendement heb ik reeds overhan-
digd. 

Mijnheer de voorzitter! Namens de 
CDA-fractie wil ik graag enkele 
opmerkingen maken over de centrale 
kandidaatstelling. De CDA-fractie zou 
graag zien dat de Kieswet ook aan 
grotere partijen een reële mogelijk-
heid biedt tot centrale kandidaatstel-
ling. Wij willen vooralsnog niet 
morrelen aan het maximum van 80 
kandidaten per lijst, omdat men dan 
in moeilijkheden kan komen wat de 
stemmachines betreft. Maar voor een 
fractie met meer dan 50 zetels die 
aan de regering deelneemt en die 
daarnaast rekening moet houden met 
een normaal verloop, is 30 reserveze-
tels echt onvoldoende. Daarom heeft 
mijn fractie gezocht naar een 
oplossing die zoveel mogelijk blijft 
binnen de door de staatssecretaris 
gestelde randvoorwaarden, dus bij 
voorbeeld niet te veel extra werk 
voor het hoofdstembureau, en 
binnen die 80 kandidaten. Wij 
hebben gemeend, dat te kunnen 
vinden in het variëren van de laatste 
E namen op de lijsten die voor de 19 
kieskringen worden ingediend. De 
eerste 75 namen zijn dus in alle 
kieskringen gelijk en staan ook in 
gelijke volgorde. Deze methode 
levert ons 19 maal 5 "staartl i jsten" 
op. Dat betekent dat 95 kandidaten 
worden gevoegd bij de eerste 75, 
hetgeen een ruimschoots voldoende 
aantal van 170 kandidaten oplevert. 
Een evenuteel bijkomend voordeel is 
dat per kieskring een staartje van 
regionale kandidaten kan worden 
opgevoerd, zoals de heer Wiebenga 
al zei. Om dit bijkomende voordeel is 
het ons echter niet in de eerste 
plaats te doen. Het gaat ons erom, 
het risico van uitputting van de 
kandidatenlijsten uit te sluiten. 

De heer Wiebenga (VVD): Voor 
deze doelstelling kan ik uiteraard 

begrip en respect opbrengen. Nu 
datgene wat mevrouw Tegelaar 
beoogt erg dicht in de buurt komt 
van datgene wat mijn fractie beoogt, 
vraag ik haar, het amendement dat 
bijna gelijkluidend is, doch dat niet 
beperkt is tot de twee allergrootste 
lijsten die de 80 halen, nog eens 
welwil lend te bekijken. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): De heer Wiebenga bepleit 
invoering van een algemeen systeem 
van staartlijsten. Dat zou weliswaar 
gelden voor lijsten met meer dan 30 
kandidaten, maar ook voor partijen 
die geen ruimteproblemen hoeven te 
vrezen binnen de 80. Het lijkt ons dat 
dit de randvoorwaarden overschrijdt 
die de staatssecretaris heeft gesteld. 
Daar moet de staatssecretaris echter 
zelf maar iets over zeggen, want het 
zou wellicht veel extra werk voor het 
Centraal stembureau met zich 
brengen. 

De heer Wiebenga (VVD): Het is 
maar één lijst extra. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Ja, het zijn maar 5 keer 19 
namen extra. In het voorstel dat wij 
in eerste instantie hebben gedaan, 
zagen wij dat wat ruimer. Toen was 
het een argument om dit af te wijzen. 
Vooralsnog geven wij de voorkeur 
aan ons eigen amendement, omdat 
het dichter in de buurt van centrale 
kandidaatstelling blijft. Wij onder-
schrijven de centrale kandidaatstel-
ling, maar die kan voor de grote 
partijen problemen opleveren. Een 
amendement hierover heb ik reeds 
ingediend. 

Een heel ander punt betreft de 
combinatie van stemmingen. Dit is 
ook door de heer Van den Berg 
genoemd. Bij de behandeling van de 
vorige wijziging van de Kieswet is 
een CDA-amendement aanvaard om 
in plaats van "s temmingen" in artikel 
I 6 te spreken van "verkiezingen". 
Wij waren van mening dat de 
strekking van dit artikel beperkt 
moest blijven tot de mogelijkheid van 
combinatie van verkiezingen voor 
deelgemeenteraden met andere 
verkiezingen. Bij de vorige wijziging 
ging het om de combinatie met de 
verkiezingen voor provinciale staten. 
Door het amendement werd 
combinatie van verkiezingen voor 
Kamer, raad of staten met een 
raadplegend lokaal referendum 
uitgesloten. De staatssecretaris 
stelde in de stukken dat bij de 

parlementaire behandeling van het 
huidige artikel I 6 is gebleken dat de 
wetgever het algemene begrip 
"s temming" ruim interpreteert en 
daaronder ook "stemmen over 
zaken" wil verstaan. Dat is in zoverre 
juist dat de wetgever in artikel I 6 het 
beperktere begrip "verkiezing" 
hanteert om de gevolgen van ruime 
interpretatie van het begrip "stem-
ming" in het algemeen te ontgaan. 
Het is echter wel een beetje een 
woordenspel waar de wetgever op 
deze wijze toe wordt gedwongen. 
Om deze reden meent mijn fractie 
dat we de zaken nu maar wat 
principiëler moeten stellen, door aan 
te geven dat waar in de Kieswet 
wordt gesproken van "s temming" , 
gedoeld wordt op een stemming in 
het kader van verkiezing van leden 
van een vertegenwoordigend 
lichaam. Dan wordt de mogelijkheid 
van een te ruime interpretatie in 
ieder geval uitgesloten. Ik heb de eer 
gehad, mede namens de heer Van 
den Berg van de SGP een amende-
ment van die strekking in te dienen. 

Ten slotte enige kanttekeningen bij 
de indeling in kieskringen. Daarover 
is al het nodige gezegd en geschre-
ven, maar niet omdat het voor de 
burgers van groot belang is. De 
indeling in kieskringen is vooral een 
technische zaak om tot een even-
wichtig spreiding van werkzaamhe-
den rond de verkiezingen te komen. 
Dat de indeling in statenkieskringen 
voortaan door provinciale staten kan 
worden bepaald, vinden wij een grote 
vooruitgang. Wij zijn de staatssecre-
taris erkentelijk voor het overnemen 
van dit voorstel van het CDA, dat 
goed past in de gedachte van 
deregulering en decentralisatie. 

Dan rest de indeling in kamerkies-
kringen. Vele partijen hebben hun 
interne partijorganisatie gebaseerd 
op de huidige indeling in kamerkies-
kringen. Voor de acht provincies 
waar slechts één kamerkieskring is, 
ontstaan geen problemen. Voor de 
overige vier provincies met meer dan 
een kamerkieskring kunnen wij 
onderscheid maken tussen provincies 
met en provincies zonder grote 
steden met een aparte kamerkiesk-
ring. Juist in de laatste categorie, dus 
Noord-Holland en Zuid-Holland, zijn 
de voorgestelde wijzigingen naar de 
mening van de fractie van het CDA 
geen verbeteringen, omdat de 
omvang nu juist meer gaat uiteen-
lopen. In de kieskringen Dordrecht en 
Leiden bevinden zich nu 47 respec-
tievelijk 42 gemeenten, maar door 
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het wetsvoorstel verandert dit in 38 
respectievelijk 51 gemeenten. Ook 
het aantal inwoners vertoont een 
dergelijk beeld, namelijk nu 1,15 
miljoen respectievelijk 1 miljoen en in 
het wetsvoorstel 0,9 miljoen 
respectievelijk 1,25 miljoen. Dit vindt 
de fractie van het CDA geen 
verbetering. 

Geografisch ligt de overgang van 
het Westland, Delft en Rijswijk naar 
de kieskring Leiden niet erg voor de 
hand. Het Westland heeft een 
duidelijke sociaal-economische 
samenhang met het noordelijke deel 
van het Waterweggebied. De fractie 
van het CDA vindt dit geen kleine 
aanpassingen, zoals de staatssecre-
taris in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag schrijft. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Wat 
is echter de ratio van het volledig 
vasthouden aan de oude indeling? 
Aan een van de argumenten van de 
staatssecretaris, namelijk om de 
indeling volgens de WGR te volgen, 
wordt hiermee niet tegemoetgeko-
men. Ik lees dat Rijswijk tot een 
andere kieskring blijft behoren. In 
deze situatie behoren twee aan 
elkaar gebouwde gemeenten tot 
twee verschillende kieskringen, 
terwijl 's-Gravenhage de derde 
kieskring in de rij is. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Het is erg aardig dat de heer 
Van Otterloo juist Rijswijk als 
voorbeeld neemt, omdat ik daarover 
met enige kennis van zaken kan 
spreken. In het aanvankelijke voorstel 
van de staatssecretaris werden 
Rijswijk en Voorburg binnen de Wet 
gemeenschappelijke regelingen in 
samenhang met Den Haag bekeken. 
Dit leek ons een goede regeling. 
Voor Amsterdam werd tegelijkertijd 
een zo grote verandering voorge-
steld, dat wij toch van mening zijn 
dat de voorstellen voor de grote 
steden terecht zijn teruggedraaid. Je 
kunt dan bekijken hoever je alsnog 
wilt gaan. Moet je alle gemeenten die 
tot een gewest behoren, tot de 
kamerkring van een stad beperken? 
Dit is een mogelijkheid. Kies je 
hiervoor niet, zoals de staatssecreta-
ris in tweede instantie heeft gedaan, 
dan is er naar onze mening geen 
reden om gemeenten die ten zuiden 
van een grote stad liggen, over te 
brengen naar een kamerkring ten 
noorden van die stad. Rijswijk heeft 
wel grote bindingen binnen het 
gewest 's-Gravenhage, maar door de 

jarenlange traditie van werken in de 
statenkieskring Delft en de kamerk-
ring Dordrecht heeft er al een grote 
gewenning plaatsgehad, terwijl het 
tuinbouwgebied van Rijswijk weer 
een sterke relatie met het Westland 
heeft. Dit is er vooral de oorzaak van 
dat het Westland zich goed op zijn 
plaats voelt. Zoals ik heb aange-
toond, verschuiven de aantallen 
gemeenten en inwoners door het 
voorstel en raken zij uit hun even-
wicht. Daarom pleit ik ervoor, de 
huidige indeling te handhaven, ook 
omdat de huidige situatie nu 
eenmaal binnen de partijorganisaties 
is gegroeid. Het argument dat de 
burgers er geen last van hebben, 
speelt ook een rol. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Dit 
moet dan ook voor Uitgeest en 
Castricum gelden. Daar gaat het ook 
niet om majeure grenswijzigingen en 
zeker niet om grote aantallen kiezers 
die van de ene naar de andere 
kieskring verhuizen. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Dat klopt. Ik denk dat het ook 
van belang is hoe de mensen in de 
streek zelf over deze zaak denken, te 
meer omdat het natuurlijk geen echt 
belangrijke zaak is. Wij hebben 
gemerkt dat deze wijziging zeer 
ingrijpend is voor degenen die actief 
bij de partijorganisatie betrokken zijn. 
En omdat er met de wijziging ook 
geen algemeen belang is gediend, 
stellen wij voor de huidige situatie te 
handhaven. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Maar 
hoe komt het dan dat in dit amende-
ment verder niet wordt gesproken 
over Noord-Brabant, waar werkelijk 
zeer grote verplaatsingen plaatsvin-
den van de ene kieskring naar de 
andere kieskring en waarover de 
meest ingrijpende voorstellen zijn 
gedaan? 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Dat geldt zowel voor Noord-
Brabant als voor Gelderland. 
Misschien heeft dit te maken met het 
in beide provincies sterk levende 
gevoelen, één provincie te zijn. Het 
werken in één provincie wordt daar 
belangrijker gevonden dan het 
werken in kamerkieskringen. Ik kan 
mij dat wel enigszins voorstellen. In 
Noord-Brabant voelt men zich 
Brabander en ook in Gelderland, 
waar ikzelf woon, heeft men meer 
het gevoel in een provincie te wonen. 

Al de jaren dat ik in Noord-Holland 
respectievelijk in Zuid-Holland 
woonde, was dat gevoel mij volstrekt 
vreemd. Ik denk dat dat er toch wel 
mee samenhangt. 

In haar advies over deze zaak zegt 
de Raad voor het binnenlands 
bestuur: "De kieskringen hebben in 
de eerste plaats een functie ten 
behoeve van de uitvoering van de 
Kieswet en de uitoefening van het 
kiesrecht. De indeling van het land in 
kieskringen moet dan ook primair op 
die functies zijn gericht." 

Ik voeg hieraan toe dat de zaak van 
belang is voor de politieke partijen. 
Als die in Noord-Holland en in 
Zuid-Holland met dit wetsvoorstel 
problemen hebben en er een grote 
mate van onevenwichtigheid 
optreedt, is dat de aanleiding 
geweest voor de indiening van ons 
amendement op dit punt. Niet 
vanwege bloedgroeptwisten of 
partijcultuur, zoals collega Rienks 
suggereerde in zijn interview in De 
Nederlandse Gemeente. Ik zou 
werkelijk niet weten waarop dat zou 
slaan. Het amendement is ingediend 
op grond van de argumenten die mijn 
fractie heeft genoemd, met de 
bedoeling tot een meer evenwichtige 
situatie te komen. 

Met de aankondiging van dit vijfde 
amendement, mede ondertekend 
door collega Wiebenga, beëindig ik 
mijn bijdrage aan de eerste termijn. 

D 
De heer Koetje (CDA): Voorzitter! 
De herziene Kieswet heeft in de vorm 
die de staatssecretaris ons heeft 
voorgelegd vooral tot doel de 
regelgeving te mod jrniseren, te 
verduidelijken en overzichtelijker te 
maken. Niet alleen voor degenen die 
er beroepsmatig mee moeten 
werken, maar ook voor de kiezer. Het 
fundamentele recht, dat het kiesrecht 
is, verdient het duidelijk en overzich-
telijk in de wet te staan. Zoals uit de 
schriftelijke voorbereiding al moge 
zijn gebleken, is de CDA-fractie in 
grote lijnen positief gestemd ten 
aanzien van de doelstellingen en 
motieven die de regering had bij het 
indienen van deze herziene Kieswet. 
Het karakter van het kiesrecht en dus 
de Kieswet brengt met zich dat her 
en der gedetailleerde regelgeving 
gewenst is. Onvermijdelijk en vaak 
wenselijk. 

Bij de schriftelijke voorbereiding 
zijn ook door ons een aantal pogin-
gen gedaan om nog verder te 
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dereguleren. Op goede gronden was 
dat echter niet altijd mogelijk. 
Gelukkig is de regering erin geslaagd 
een redelijk evenwicht aan te 
brengen tussen de wet en het 
Kiesbesluit, waarin de meeste 
detailregels nu een plaats hebben 
gevonden. In de loop van de middag 
werd ons het advies van de Kiesraad 
over het ontwerp-besluit overhan-
digd. Hoe gaat de staatssecretaris de 
opmerkingen verwerken die in dit 
advies zijn gemaakt? Want één van 
de opmerkingen had betrekking op 
de zeer gedetailleerde omschrijvin-
gen in het Kiesbesluit over bij 
voorbeeld het al dan niet rond 
moeten zijn van de stembus en het al 
dan niet sluitbaar zijn van de deksel 
daarop. Ik vond dat daarmee aardig 
werd aangegeven hoe gedetailleerd 
de regelgeving soms moet zijn. Maar 
kennelijk kan het minder en als dat zo 
is, sta ik daar erg positief tegenover. 

De modernisering is echter niet zo 
ver voortgeschreden dat een 
anomalie als de wel zeer bijzonder 
nummering van de artikelen van de 
Kieswet is verdwenen. In dat opzicht 
blijft de Kieswet ook uniek. In — als 
ik goed heb geteld — 311 artikelen is 
het kiesrecht van A tot Z in de wet 
vastgelegd. In mijn bijdrage zal ik niet 
alle letters langsgaan. Het eerste 
punt dat ik aan de orde wil stellen, 
betreft het een na laatste artikel van 
de wet en dan zitten wij al bij de 
letter Z. Dat artikel betreft de 
ingangsdatum. 

Hoewel we nog niet zo ver zijn, wil 
ik toch een paar opmerkingen ter 
zake maken. De staatssecretaris 
heeft laten weten, de herziene wet 
voor de komende reguliere verkiezin-
gen van gemeenteraden en Tweede 
Kamer in werking te willen hebben. 
Dat betekent, dat de parlementaire 
behandeling zo moet zijn, dat de wet 
per begin november aanstaande in 
het Staatsblad zal staan. De fractie 
van het CDA steunt dat streven en 
wat deze Kamer betreft zal dat ook 
niet in gevaar komen, zo mag men 
aannemen. Ervan uitgaande dat het 
allemaal zal lukken — en waarom 
niet na zo'n gedegen voorbereiding? 
— wijs ik de staatssecretaris toch op 
een probleem dat zich kan voordoen. 
Als de Kieswet begin november in 
werking moet treden, zullen, als ik 
het goed zie, gemeenteraadsverkie-
zingen die wellicht in november van 
dit jaar her en der gehouden moeten 
worden in verband met de mogelijke 
inwerkingtreding van gemeentelijke 
herindelingsvoorstellen, onder het 

regime van de wet die wij vandaag 
bespreken gehouden worden. Dat 
zou in ieder geval gelden voor de 
hoofdstukken die betrekking hebben 
op de stemming zelf en de vaststel-
ling van de uitslag. En dat terwijl de 
voorbereiding van die verkiezingen 
gebeurt onder het regime van de 
huidige Kieswet en de wet ARGI. Dat 
is te midden van alle heisa die een 
herindeling met zich brengt geen 
overzichtelijke en te verkiezen 
situatie. Artikel Z 6 voorziet niet in de 
mogelijkheid om delen van de wet 
niet op hetzelfde tijdstip in te laten 
gaan. 

De fractie van het CDA meent dat 
het goed is, de desbetreffende 
gemeenten van dit type onduidelijk-
heden te vrijwaren en het tijdstip van 
inwerkingtreding zo te kiezen, dat het 
zonneklaar is dat de nieuwe wet in 
het geheel niet van toepassing is op 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
dit kalenderjaar. Nu kan dat mis-
schien problemen opleveren voor de 
reguliere verkiezingen volgend jaar. 
Als dat zo is, is het wellicht mogelijk 
de herindelingswet zo te wijzigen, dat 
het duidelijk is dat de bestaande 
Kieswet integraal van toepassing is. 
Ik verneem graag of de staatssecre-
taris zich dit punt heeft gerealiseerd, 
hoe zij dit denkt op te lossen en aan 
welke mogelijkheden zij de voorkeur 
geeft. 

De heer Rienks (PvdA): Nu de heer 
Koetje zo uitgebreid deze kwestie 
aanroert, mag ik hem dan een andere 
vraag stellen? De heer Koetje spreekt 
niet over het bestaan van een 
bestuursakkoord met de VNG, waarin 
staat, dat nieuwe wetgeving in het 
algemeen drie maanden krijgt voor 
invoering. Als dat nu eens vertaald 
wordt naar de invoering van de 
nieuwe Kieswet, waar komt de heer 
Koetje dan uit? De kandidaatstellin-
gen voor die gemeenteraadsverkie-
zingen moeten snel plaatsvinden. 
Waar blijft dan die periode van drie 
maanden? 

De heer Koetje (CDA): Ik had daar 
niet expliciet aan gedacht. Ik denk 
echter dat de heer Rienks terecht 
opmerkt., dat er rekening gehouden 
moet worden met het bestuursak-
koord. Er moet in ieder geval overleg 
gepleegd worden met de VNG over 
het tijdpad van invoering. Als dat niet 
kan zonder daarmee uit te lokken dat 
een deel van de verkiezingen in 
verband met de herindelingen ook 
onder dit regime valt, is er de 

mogelijkheid in de herindelingsvoor-
stellen zélf te bepalen, dat voor die 
verkiezingen deze wet niet geldt en 
dat er dus onder het volledige regime 
van de thans bestaande Kieswet 
gewerkt kan worden, tot en met de 
vaststelling van de uitslag van de 
verkiezingen. Er moet geen schizofre-
ne situatie ontstaan. Mocht er op tijd 
een eindbeslissing vallen, dan zou 
het bestuursakkoord een argument 
kunnen zijn om deze wet dan nog 
niet te doen gelden. Het punt is tot 
nu toe nog niet in de discussie naar 
voren gekomen. Het leek mij echter 
voldoende belangrijk om de visie van 
de staatssecretaris ter zake te 
vernemen. 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Voor een goed begrip, opdat wij niet 
langs elkaar heen praten, het 
volgende. Mijn interruptie sloeg niet 
zozeer op die herindeling, waarbij 
een bestuursakkoord natuurlijk ook 
van waarde is, als wel op de algeme-
ne benadering van de heer Koetje, 
namelijk: halen wij die rit? Als het 1 
september wordt dan spelen die drie 
maanden dus ook nog een rol. Ik 
hoor graag van hem hoe hij dat ziet. 

De heer Koetje (CDA): Ik heb 
impliciet gezegd dat de staatssecre-
taris, ook al mocht het niet naar de 
letter van het bestuursakkoord 
kloppen, zeer wel in staat is om met 
de VNG overleg te voeren of, in dit 
geval, een algemeen wenselijk 
geachte invoering bij de gemeente-
raadsverkiezingen en alles wat 
daarvoor nodig is, gerealiseerd te 
krijgen. De VNG zal, gezien de 
opvatting die men daar zelf over 
heeft, best bereid zijn om een 
afwijking van het bestuursakkoord te 
accepteren. Maar wij zijn geen partij 
bij dat akkoord. Ik laat het graag aan 
de partijen die regelmatig over de 
uitvoering van dat akkoord praten 
over om daarover iets te zeggen. Als 
ik mij goed herinner, wordt er zelfs in 
een van de akkoorden ook expliciet 
gesproken over een tijdige invoering 
maar ik kan dat mis hebben. 

Voorzitter! Het kiesrecht is een 
individueel recht van burgers. De 
systematiek van de Kieswet is daar 
voor een groot deel op gebaseerd. 
Sterker nog, de Kieswet is ervan 
doortrokken en vermijdt de term 
"polit ieke parti j". De term "polit ieke 
groepering" wordt als synoniem 
gehanteerd. Daar waar de politieke 
partijen in beeld komen als groep van 
georganiseerde kiezers, krijgt de wet 
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iets krampachtigs Hoofdlijn blijft de 
kiezer die in de gelegenheid moet zijn 
aan verkiezingen deel te nemen en 
kandidaten te stellen met anderen. In 
de stukken wordt af en toe geïllu-
streerd dat dit toch vaak een fictie in 
juridische zin is, omdat wij ook het 
fenomeen politieke partij kennen als 
een verzameling van georganiseerde 
individuen die deelnemen aan 
verkiezingen. De CDA-fractie 
waardeert het, dat de Kieswet in 
zeker opzicht een gemengd systeem 
herbergt. Terecht worden twee 
ingangen voor het deelnemen aan 
verkiezingen gehandhaafd, namelijk 
als individu of als politieke partij. Dat 
leidt tot wetgeving die alleen 
daardoor al gedetailleerde voor-
schriften heeft, ook wanneer het om 
politieke partijen gaat. Toch wat 
merkwaardig, dat omzichtige gebruik 
van de term "polit ieke groepering", 
maar dat is historisch verklaarbaar. 
Een meer bewuste acceptatie van 
politieke partijen in de Kieswet zou 
op onderdelen tot een verdere 
vereenvoudiging hebben kunnen 
leiden. Uit de schriftelijke gedachten-
wisseling blijkt dat het vanwege het 
gemengde systeem niet goed 
mogelijk is gebleken om bij voorbeeld 
de verklaring van bewilliging te 
vereenvoudigen. De systematiek leidt 
daartoe. Een vereenvoudiging die bij 
voorbeeld wel tot uitdrukking komt, 
is de mogelijkheid van centrale 
kandidaatstelling; in zeker opzicht 
een erkenning van de rol van 
politieke groeperingen. Een erken-
ning in de Kieswet voor werkzaamhe-
den, verbonden aan verkiezingen, is 
er in het huidige voorstel meer dan in 
de bestaande wetgeving. Met het 
voorschrijven bij voorbeeld van de 
vereniging met volledige rechtsbe-
voegdheid voor een groepering die 
zich wil laten registreren, wordt weer 
een stapje in die richting gezet. 

Voorzitter! In het wetsvoorstel 
wordt om pragmatische redenen een 
aantal maatregelen voorgesteld om 
lichtvaardige registratie van partijen 
tegen te gaan. Diverse sprekers voor 
mij hebben hier ook al over gespro-
ken. Ik zal de maatregelen daarom 
niet herhalen. In de schriftelijke 
voorbereiding is naar de mening van 
de CDA-fractie voldoende gebleken 
dat de regering met de term "niet 
serieuze groepering" niet voorhad 
om een oordeel uit te spreken over 
de inhoud van een zich aandienende 
partij. Dat is niet de taak van de 
overheid bij de uitvoering van de 
Kieswet. En terecht is het ook niet 

het oogmerk om een zo beperkt 
mogelijke deelname aan verkiezingen 
te bewerkstelligen. Ook dat past niet. 
De nieuwe voorstellen zijn voor ons 
over het algemeen aanvaardbaar. Dat 
geldt, zoals gezegd, bij voorbeeld 
voor de eis van volledige rechtsbe-
voegdheid voor politieke groeperin-
gen die zich landelijk en provinciaal 
willen laten registreren. Deze eis 
wordt echter niet gesteld aan 
groeperingen die aan gemeente-
raadsverkiezingen deelnemen. Voor 
gemeenten kiest de regering een 
andere lijn. Dan wordt de waarborg-
som voldoende geacht om niet 
serieuze registratieverzoeken tegen 
te gaan. Reden om voor de gemeen-
teraadsverkiezingen niet de genoem-
de eis te stellen, lijkt "de wat andere 
politieke cultuur" te zijn in een aantal 
gemeenten. Wij gunnen elke 
gemeente een eigen politieke 
cultuur, maar het is de vraag of die 
cultuur, wat er dan ook precies mee 
bedoeld mag worden, onmogelijk 
wordt gemaakt als ook gemeentelijk 
de eis van rechtsbevoegdheid zal 
worden gesteld. Wij denken dat het 
niet zo is. Uit de nota naar aanleiding 
van het eindverslag blijkt dat de 
regering kennelijk ook geen funda-
mentele bezwaren ziet om de lijn 
door te trekken. De CDA-fractie zou 
zich daarom kunnen voorstellen dat 
mede uit het oogpunt van uniforme-
ring ook aan groeperingen op 
plaatselijk niveau de eis van volledige 
rechtsbevoegdheid wordt gesteld. 
Andere sprekers hebben al een 
aantal argumenten genoemd waar ik 
mij bij aansluit. Een bijkomend 
argument is dat er een zekere 
stimulans van uit kan gaan om de 
relatie kiezer-gekozene te verbeteren. 
Wij zijn dan ook voornemens een 
amendement te steunen om de 
volledige rechtsbevoegdheid uit te 
breiden tot plaatselijke groeperingen. 

Wat de indiening van de kandida-
tenlijsten betreft, zijn een paar 
verbeteringen aangebracht die bij 
mijn fractie goed zijn gevallen. Na 
alle problemen die er op dit punt zijn 
geweest zoals het ronselen van 
handtekeningen en het terugtrekken 
ervan is het een goede zaak dat de 
staatssecretaris nu een paar 
voorstellen heeft gedaan die ook bij 
de gemeenten op begrip kunnen 
rekenen. De verplichting om in 
persoon ter secretarie de handteke-
ning te zetten is een verzwaring, 
maar voorkomt naar onze verwach-
ting problemen zoals die zich enkele 

jaren terug her en der hebben 
voorgedaan. 

Naast deze verzwaring zit er enige 
verlichting in door het aantal te 
beperken tot tien. Voor nieuwe 
deelnemers aan verkiezingen, zowel 
persoonlijke lijsten als groeperingen, 
is dat toch geen drempel om voor 
terug te deinzen. Gevestigde partijen, 
dat wil zeggen zij die een zetel 
hebben in het orgaan waarvoor 
gekozen wordt, behoeven geen 
verklaringen ter ondersteuning meer 
in te dienen. De redenen die hiervoor 
worden gegeven, zijn dat deze 
groeperingen, omdat zij een zetel 
hebben behaald, overvoldoende 
aanhang blijken te beschikken, zodat 
de verplichting om opnieuw verkla-
ringen in te dienen wat overdreven is. 
Wij zijn het daarmee eens. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
de CDA-fractie op dit punt nog wat 
verder gegaan. Wij hebben het punt 
aan de orde gesteld of de ondersteu-
ningsverklaringen ook afgeschaft 
zouden kunnen worden voor 
groeperingen die geregistreerd staan 
èn aan vorige verkiezingen hebben 
deelgenomen. In het voorlopig 
verslag en in het eindverslag is 
wellicht de indruk gewekt dat het 
of-of zou zijn, maar van meet af aan 
stond ons voor ogen dat het en-en 
zou moeten zijn. Waarom die 
suggestie? In de eerste plaats is die 
toets voor de eerste deelname er al 
door middel van de nieuwe eisen 
voor ondersteuning en registratie. In 
feite komt de ondersteuning per 
ingedier.de lijst dan minimaal neer op 
zo'n twaalf personen. Voor kamerver-
kiezingen zou dat minimaal zo'n 192 
personen betreffen. Ten tweede 
moet toch uit hernieuwde deelname 
onder dezelfde geregistreerde naam 
afgeleid worden dat een groepering 
kennelijk bij de eerste verkiezingen 
de moed niet heeft verloren om een 
zetel te halen. Er zal dan ook sprake 
zijn van enig maatschappelijk 
draagvlak, want die is bij de voor-
gaande verkiezingen gebleken. 

De staatssecretaris wijst het 
gebruik van dit criterium af, omdat 
theoretisch de aanhang ook nage-
noeg nihil kan zijn. Praktisch lijkt mij 
dat wat overdreven. De aanhang zal 
toch zeker meer zijn dan bij de eerste 
indiening vereiste 190 verklaringen. 
Als dat gelijk is aan nihil, zou het 
consequent zijn om ook het aantal 
verklaringen te verhogen, maar dat 
aantal wordt juist verlaagd. Kortom, 
wij vragen, ook gegeven deze nadere 
toelichting, de staatssecretaris nog 
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eens op dit punt in te gaan en aan te 
geven welke dwingende redenen er 
zijn om de ondersteuningsverklarin-
gen ook te vragen van groeperingen 
die èn geregistreerd zijn èn bij de 
vorige verkiezingen in alle kieskrin-
gen hebben deelgenomen. 

Collega Tegelaar heeft al gespro-
ken over de consequenties die het 
maximaal toelaatbare aantal plaatsen 
per lijst bij kamerverkiezingen heeft 
voor grote politieke partijen in 
verband met de centrale kandidaat-
stelling. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag constateerde de 
staatssecretaris terecht dat het 
maximum aantal plaatsen op de lijst 
voor de kamerverkiezingen op 
zichzelf de instemming van de 
CDA-fractie heeft, omdat een 
heldere systematiek bij alle verkiezin-
gen nu in de Kieswet is opgenomen. 
De enige kanttekening die ik daarbij 
wil maken, is dat een doortrekking 
van de systematiek niet kan om 
redenen die te maken hebben met 
stemmachines. De problemen 
hadden dus uitsluitend te maken met 
de centrale kandidaatstelling. De 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag had op pagina 28 dan 
ook kunnen getuigen van minder 
verbazing over het nadere standpunt 
van de CDA-fractie. 

Een enkel woord over de lijstver-
binding of, in het jargon van de 
Kieswet, de lijstencombinatie. De 
term lijstencombinatie nemen wij 
maar voor lief, alhoewel die in de 
praktijk nooit wordt gebruikt. Er 
wordt altijd gesproken over lijstver-
binding. Daar zullen wij verder niet 
moeilijk over doen, maar ik gebruik 
wel de term lijstverbinding. Wij 
aanvaarden de lijstverbinding als een 
mogelijkheid voor partijen om een 
vorm van samenwerking aan te gaan 
bij de verkiezingen. Nieuw in het 
voorstel is de mogelijkheid tot 
lijstverbinding in gemeenten; een 
voorstei dat een voorman van één 
van de samenstellende delen van het 
CDA in een vrij ver verleden ook al 
eens heeft gedaan. De CDA-fractie 
ziet dit als een verdere uniformering 
van het systeem en zij steunt de 
introductie ervan. 

Een plezierig punt van deregulering 
is de lijstnummering. Deze wordt 
drastisch vereenvoudigd door voor 
bestaande partijen het stemmenaan-
tal bij de laatstgehouden verkiezing 
als uitgangspunt te nemen en voor 
nieuwe partijen de bestaande loting. 
Rond de lijstnummering doet zich 
nog een merkwaardig verschijnsel 

voor. Dat is de lijstnummering na 
herindelingsverkiezingen. Nu past het 
beter om de voorzieningen daarvoor 
te treffen in de wet ARGI, maar ik wil 
de staatssecretaris dit punt toch ook 
nu voorleggen. De vraag rijst 
namelijk, of eenzelfde systeem als nu 
in de Kieswet wordt opgenomen, ook 
niet gevolgd kan worden bij verkie-
zingen die na gemeentelijke herinde-
ling nodig zijn. De wonderlijke 
lijstnummering die dan na loting kan 
ontstaan, roept bij vele kiezers 
namelijk vragen op. Het is niet te 
begrijpen en ook niet logisch. De 
CDA-fractie doet daarom een 
suggestie die aansluit bij de praktijk 
om de grootste voormalige gemeen-
te met de organisatie van de 
verkiezingen te belasten. De sug-
gestie houdt in, dat de stemmen-
aantallen bij de laatstgehouden 
verkiezing in de gemeente die met de 
voorbereiding van de verkiezing is 
belast, als uitgangspunt voor de 
lijstnummering worden genomen. 
Dat zou naar onze mening een 
logischer lijstvolgorde opleveren dan 
wanneer het gebeurt door loting. Wij 
doen daarom een beroep op de 
staatssecretaris om een zodanige 
wijziging van de wet ARGI voor te 
bereiden, dat dit mogelijk wordt 
gemaakt. Tevens zou ik de staatsse-
cretaris willen uitnodigen, de in 
behandeling zijnde voorstellen voor 
herindeling in die zin aan te passen. 

Eén van de doelstellingen voor de 
herziening van de Kieswet is ook een 
betere toegankelijkheid en overzich-
telijkheid voor de burger. Een 
lofwaardig streven, maar een wet 
met ruim 300 artikelen is en wordt 
voor de kiezer waarschijnlijk geen 
boek dat lekker leest. Toch verande-
ren een aantal zaken die voor de 
kiezer van belang zijn. Meer en 
minder schokkende zaken, zoals het 
niet meer verplicht zijn van het rode 
potlood. Tegen de afschaffing 
daarvan hebben wij op zichzelf geen 
bezwaren. Well icht zullen die zaken 
voor onzekerheid kunnen zorgen. De 
CDA-fractie wil daarom nog eens 
beklemtonen, dat in de voorlichting 
over de herziening ook aan dat soort 
aspecten aandacht moet worden 
geschonken. Voorkomen moet 
worden, dat maatregelen die bij 
voorbeeld beogen om het aantal 
ongeldige stemmen te verkleinen en 
fouten van de kiezer te vermijden, 
niet het gewenste effect hebben. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag bleek dat de staatssecre-
taris kennelijk nog nader wilde 

overwegen, of in het Kiesbesluit nog 
iets moest worden opgenomen over 
de helderheid van het te gebruiken 
schrijfmateriaal. Uit het ontwerp-
Kiesbesluit dat wij hebben ontvan-
gen, maak ik op dat dit niet het geval 
is. Of heeft de staatssecretaris nog 
nadere aanpassingen op dit punt in 
petto? 

Naast het potlood of het schrijfma-
teriaal is het de gemeenten terecht 
toegestaan om gebruik te maken van 
elektronische stemmachines. De 
aantallen gemeenten die dat doen, 
zijn nog niet zo groot. Wat de 
regelgeving voor het gebruik van 
stemmachines betreft is in de wet 
gekozen voor een praktische 
benadering. De wet heeft een 
basisregel voor het gebruik ervan. De 
traditionele wijze van het uitbrengen 
van de stem wordt gedetailleerd 
geregeld in hoofdstuk I. 

Om praktische overwegingen 
wordt de regelgeving voor het 
stemmen door middel van machines 
gedelegeerd aan het Kiesbesluit. Op 
zichzelf stemmen wij daarmee in, 
omdat de ontwikkelingen van dien 
aard kunnen zijn, dat regelmatig 
wetswijziging noodzakelijk is. Ook de 
Kiesraad wijst daar in zijn advies op. 
Een basisregel voor de uitwerking is 
inderdaad praktisch. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag lees ik 
echter het volgende. "Ik meen dat 
voorlopig nog aan deze opzet de 
voorkeur moet worden gegeven. Ik 
sluit niet uit dat op den duur een 
situatie kan ontstaan waarin het 
stemmen met stemmachines op 
dezelfde wijze in de wet geregeld 
wordt als thans het stemmen met 
stembiljetten en dat eventueel zelfs 
deze laatste vorm van stemmen 
geheel afgeschaft kan worden. Dat is 
echter nog toekomstmuziek." Dat 
laatste lijkt mij zeker het geval. Uit dit 
citaat lijkt een voorkeur te spreken 
voor opneming van de regelgeving in 
de wet zelf, zo dat zou kunnen. Uit 
het oogpunt van systematiek is daar 
ook wel wat voor te zeggen, maar het 
is, zoals gezegd, niet praktisch. Toch 
kan deze regelgeving niet gelijk 
gesteld worden aan de overige 
bepalingen van het Kiesbesluit, 
waarin vooral detailpunten van 
administratieve en procedurele aard 
zijn opgenomen, zoals de staatsse-
cretaris zelf al aangeeft. Daarom en 
om de gelijkwaardigheid van de twee 
stemwijzen beter tot uitdrukking te 
brengen, wil de CDA-fractie de 
desbetreffende bepalingen van het 
Kiesbesluit een andere, iets zwaar-
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dere behandeling geven dan nu 
wordt voorgesteld. Een amendement 
dat daartoe strekt, zullen wij nog 
indienen. Het komt erop neer, dat wij 
willen voorstellen om een voorhang-
procedure voor een AMvB te 
hanteren. Op een technisch punt is 
nu nog wat nader onderzoek nodig, 
mede in verband met de invoering 
van het Kiesbesluit. Ik merk ove-
rigens op, dat de Kiesraad in zijn 
brief van 5 april inzake het Kiesbe-
sluit erop wijst, dat de bepalingen 
zoals ze nu zijn geformuleerd wellicht 
wel van toepassing kunnen zijn op de 
huidige machines, maar dat ze in de 
toekomst misschien vrij snel 
gewijzigd zullen moeten worden. Dat 
is mijns inziens een extra argument 
om op dit punt de vinger aan de pols 
te houden. 

De toekomst van het elektronisch 
stemmen interesseert mijn fractie. In 
de loop van de schriftelijke behande 
ling had de CDA-fractie daarover 
enige aarzeling, met name over de 
vraag of de staatssecretaris op dit 
onderdeel voldoende toekomstge-
richt zou zijn en ontwikkelingen zou 
willen volgen en, voor zover nodig en 
passend binnen de overheidstaak, 
zou willen stimuleren. Samenwerking 
en overleg met geïnteresseerd 
bedrijfsleven zijn daarbij van belang. 
Ik kan de staatssecretaris zeggen dat 
de CDA-fractie op zichzelf tevreden 
is over de nadere antwoorden op dit 
punt. Wij verwachten er ook wat van. 
Nieuwsgierig zijn wij naar de 
onderzoekingen naar de mogelijkhe-
den van nog geavanceerder vormen 
van elektronisch stemmen. Graag 
zouden wij daarover meer vernemen. 
Ik nodig de staatssecretaris uit ons, 
indien mogelijk, nog in dit debat 
hierover te informeren. 

Ergens in de toelichting wordt 
opgemerkt, dat automatisering in het 
licht van de Kieswet ook gezien 
wordt als een aanvaarde werkmetho-
de. Dat vinden wij ook. Op één 
onderdeel wil ik echter nader 
verkennen hoever de staatssecretaris 
hierin wil gaan. In de schriftelijke 
voorbereiding heeft mijn fractie een 
aantal keren gewezen op de admini-
stratieve uitvoeringsaspecten van de 
wet voor onder meer politieke 
partijen. De hoeveelheid formulieren 
die nodig blijft, de vele en vaak 
dezelfde gegevens die op meerdere 
formulieren nodig zijn, geven menig 
partijfunctionaris landelijk, provin-
cieaal en plaatselijk de nodige kop-
zorgen. Er zullen modellen worden 
voorgeschreven. Nu zegt de staats-

secretaris dat het gebruik van 
kopieermachines en dergelijke bij 
vermenigvuldiging toelaatbaar is en 
dat de hoofdstembureaus niet zullen 
eisen dat de modellen uitsluitend 
originele exemplaren zijn. Dan hoop 
ik maar, dat de ambtenaren die met 
de uitvoering van de Kieswet zijn 
belast, er ook zo over zullen gaan 
denken. Ik ken namelijk ook andere 
praktijkvoorbeelden van niet eens zo 
lang geleden. Ik denk aan parafen die 
door de inleveraar gezet moesten 
worden als er twee blaadjes aan 
elkaar geniet waren. Dit type 
problemen zou zich ook kunnen 
voordoen als degenen die met de 
uitvoering belast zijn, gebruik willen 
maken van een huiscomputer of PC. 
Ik kan mij een creatieveling voorstel-
len, die zelf formulieren program-
meert en handig gebruik maakt van 
een bestand. De inhoud zal dezelfde 
kunnen zijn als die van de voor te 
schrijven modellen. Wellicht zijn 
uitgeverijen bereid om met een 
diskette, vergelijkbaar met de 
belastingdiskette, te komen om het 
administratieve werk te verlichten. 
De CDA-fractie zou op dit punt de 
moderne werkmethoden alle kansen 
willen geven. Uit het gratis beschik-
baar stellen van modelformulieren 
mag naar onze mening niet worden 
afgeleid, dat deze slechts met 
uitsluiting van andere papieren 
gebruikt mogen worden. Wij vragen 
de staatssecretaris hoe zij hiermee 
om denkt te gaan en welke gedrags-
Iijn zij zich voorstelt. Wellicht is het 
nuttig in het Kiesbesluit hierover iets 
op te nemen. 

Voorzitter! Ik ga vervolgens in op 
de spreiding van de verkiezingen. 
Van verschillende kanten zijn 
daarvoor suggesties gedaan. Eén 
daarvan is te komen tot een twee-
jaarlijkse cyclus van raads- en 
statenverkiezingen. Door de vijfjaar-
lijkse verkiezingen voor het Europees 
Parlement en de mogelijke wisselen-
de periodiciteit van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer, is het naar 
onze mening nooit helemaal te 
vermijden dat kiezers in een tijdsbe-
stek van een jaar drie tot vier keer 
naar de stembus zullen moeten. En 
ook overigens zien wij geen dwingen-
de redenen om een cyclus van raads-
en statenverkiezingen in te voeren. 
Ook het herhaalde argument van het 
interprovinciaal overleg overtuigt ons 
niet. Wij hebben geen behoefte de 
suggestie van het IPO te volgen de 
huidige provinciale staten nog eens 
vijf jaar te laten zitten. 

In het voorlopig verslag wees de 
CDA-fractie al het voorstel-Scholten 
tot spreiding van de raadsverkiezin-
gen per regio af. Wij zien er de 
voordelen niet van. Ik wil in dit 
verband nog wel onderstrepen dat 
het vooral een zaak van politieke 
partijen zelf en de media is, bij 
gemeenteraadsverkiezingen de 
landelijke politiek zoveel mogelijk 
buiten de deur te houden. In het 
geval beide verkiezingen in hetzelfde 
jaar vallen, is extra beheersing 
noodzakelijk. Overigens, spreiding 
van gemeenteraadsverkiezingen — 
de heer Wiebenga heeft er ook op 
gewezen — komt bij uitzondering wel 
voor na de aanvaarding van herinde-
lingsvoorstellen. Deze gespreide 
verkiezingen geven naar mijn smaak 
weinig aanleiding te veronderstellen 
dat de voorstellen van Scholten beter 
zullen werken. 

Mijnheer de voorzitter! Andermaal 
sprekend over herindelingsverkiezin-
gen het volgende. Noch in de 
Kieswet, noch in de wet ARGI is een 
structurele regeling opgenomen voor 
het geval deze verkiezingen kort voor 
of na reguliere gemeenteraadsverkie-
zingen plaatsvinden. In die gevallen 
wordt voor noodwetgeving gekozen 
per geval of voor regeling bij het 
desbetreffende wetsvoorstel. In het 
kader van de voorbereidingen van dit 
wetsvoorstel hebben wij ons 
afgevraagd, of het niet beter is de 
ad-hoc-wetgeving af te schaffen en 
te kiezen voor een structurele 
regeling, die kan aansluiten bij de tot 
nu toe gevolgde praktijk: bij verkie-
zingen in het jaar voor de reguliere, 
zijn reguliere verkiezingen niet meer 
nodig en bij verkiezingen na de 
reguliere volgt verlenging van de 
zittingstermijn. De CDA-fractie heeft 
overwogen een amendement op dit 
punt voor te bereiden, maar bij nader 
inzien lijkt het uit het oogpunt van de 
systematiek beter deze materie te 
regelen in de wet ARGI. Nu vraag ik 
de staatssecretaris of zij het nut van 
zo'n regeling inziet en of zij mogelijk-
heden ziet om een zodanige wijziging 
voor te bereiden. 

Voorzitter! Er is nog een ander 
punt waarop wij zonodig zullen 
terugkomen. In de schriftelijke 
voorbereiding hebben wij een zekere 
voorkeur laten blijken voor het 
opnemen van de bepalingen voor de 
Europese verkiezingen in de Kieswet 
zelf in plaats van in een afzonderlijke 
wet. Daar is het een en ander voor te 
zeggen. Omdat nog een wijziging van 
deze wet onderweg is, die de 
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aanpassingen van de wet aan de nu 
voorgestelde Kieswet bevat, is daar 
op dit moment door ons van 
afgezien. Wij zullen daarop echter 
terugkomen. 

Nu ik het toch over Europa heb het 
volgende. Het heeft mijn fractie 
verbaasd, dat een ambtelijke 
werkgroep van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken kennelijk een 
relatie legt tussen de uitbreiding van 
het kiesrecht voor niet-Nederlandse 
ingezetenen naar andere niveaus dan 
de gemeenteraad en het fenomeen 
Europa 1992. Dit blijkt uit een bericht 
in het personeelsblad "Het Torentje" 
van maart 1989. Wij zien die relatie 
niet. 

Voorzitter! Ik stel nog enkele 
vragen over de relatie tussen het 
kiezersregister en de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie. Het gaat mij 
vooral om de bescherming van de 
privacy. De heren Kohnstamm en 
Van den Berg hebben hierover ook al 
gesproken. Op zichzelf stemt de 
fractie van het CDA in met de lijn dat 
de bescherming van het kiezersregis-
ter gebaseerd zal zijn op de GBA-
wet. Maar zoals wij allen helaas 
weten, moet die wet nog worden 
ingediend. Wat er in de tussentijd 
aan aanvullende bescherming wordt 
geboden, is mijn fractie nog niet 
geheel duidelijk geworden uit de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
Ik verneem graag van de staatssecre-
taris hoe dat precies zit. 

Een nadere uitleg krijg ik ook graag 
bij de toelichting op bladzijde 57 van 
diezelfde nota bij artikel D 9, waarin 
staat dat het wenselijk is eventueel 
nog nadere regels voor de registratie 
en met name voor de gegevens te 
stellen. Uit hoofdstuk D van het 
Kiesbesluit maak ik op dat het nu niet 
wenselijk is, maar in verband met de 
inrichting van het GBA is, denk ik, 
ook zeer grote terughoudendheid 
gewenst. Ik ga ervan uit dat de 
staatssecretaris dat onderschrijft. 

Voorzitter! Ten slotte dank ,,v in 
aansluiting op mevrouw Tegelaar de 
staatssecretaris namens mijn fractie 
voor de wijzigingen die naar aanlei-
ding van onze suggesties in het 
voorstel zijn verwerkt. Ik sluit mij nog 
aan bij de woorden die de heer Van 
den Berg heeft uitgesproken over het 
stemmen op zondag. Ook voor ons 
tellen principiële redenen meer dan 
andere argumenten. Hiermee besluit 
ik mijn bijdrage in eerste termijn en ik 
wens de staatssecretaris succes bij 
de beantwoording. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De voorzitter: De staatssecretaris 
zal donderdag antwoorden. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Regelen 

met betrekking tot de privatise-
ring van het Waarborgfonds 
Motorverkeer (20894) 

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

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Uitvoering 

van de Verordening nr. 2137 /85 
van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 25 juli 
1985 tot instelling van Europese 
economische samenwerkings-
verbanden (PbEG L 199/1) 
(20651) 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Vreugdenhil (CDA): 
Mijnheer de voorzitter! Niets is 
passender dan de dag af te sluiten 
met een juridisch onderwerp. Dat 
geeft een zekere limitering aan het 
denkpatroon en zet de gedachten 
voor het laatst weer wa* op scherp. 
Daarna is het altijd goed om een 
borrel te drinken en te rusten, zo is 
reeds mijn jarenlange ervaring. 

Aan de orde is een Europese 
rechtspersoon. Veel mensen vinden 
het erg aantrekkelijk om te kunnen 
zeggen dat personen hun kinderen 
zijn. Dat blijkt zelfs uit recente 
debatten hier in dit huis. En het 
schijnt ook zo te zijn dat rechtsperso-
nen het prettig vinden om kinderen te 
hebben. Welnu, de EG heeft nu ook 
een rechtspersoon ter wereld 
gebracht, namelijk het EESV. 

Hoe zal het het EESV in Nederland 
vergaan? In Frankrijk was het een 
onmiskenbaar succes. De GIE is 
groot geworden. Het Airbus-project 
is het meest in het oog springende 
voorbeeld. Franse, Duitse, Engelse en 
Spaanse ondernemingen nemen 
hieraan deel. Ook nu wordt het 
management van de fabricage van 
zoals het dan zo eenvoudig heet de 
"Panzerabwehrhubschrauber" via 

een EESV geleid. Ik gebruik het 
woord expres in het Duits, want ik 
ken het niet in het Frans. 

Minister Korthals Altes: Ik wilde 
net zeggen: er was geen woord Frans 
bij. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Nee, 
maar dat is nu juist het internationale 
karakter. Het is een Franse GIE, maar 
het gaat over het prachtige woord 
dat ik zojuist noemde. Well icht is het 
EESV dus juist voor typisch "h igh 
tech"-ontwikkelingen van belang. 
Misschien heeft men ook de 
gedachte dat het wat gemakkelijker 
zal zijn om Europese subsidies los te 
krijgen wanneer men iets in een 
dergelijke rechtsvorm giet. Wie zal 
het zeggen. Het is een voorbeeld van 
het Europa 1992. Wel moet worden 
opgemerkt dat in Frankrijk het 
enthousiasme voor de groupements 
d'intérêt économique de laatste tijd 
drastisch is verminderd. Een aantal 
samenwerkingsverbanden is zelfs 
ontbonden. 

Naar mijn mening zal in Nederland 
de strijd gaan tussen de gebruikelijke 
joint venture en het aardige systeem 
van een BV — ik noem het als 
voorbeeld — als beherende vennoot 
van een commanditaire vennoot-
schap. Het geeft de nodige flexibili-
teit, terwijl de juridische structuur 
toch duidelijk is. Indien het EESV een 
succes moet worden, zal het naar 
mijn oordeel en naar het oordeel van 
mijn fractie gewenst zijn dat er op tal 
van punten duidelijkheid is of wordt 
geschapen. Op zichzelf blijf ik het 
voor het EESV een bezwaar achten 
dat men afhankelijk is van Europees 
recht. Men zal wellicht aarzelen om 
een situatie te scheppen, waarin men 
een beroep moet doen op het 
Europese Hof. In de stukken ant-
woordt de regering hierop dat men 
waarschijnlijk arbitrage zal invoeren. 
Ook dan is well icht nog op een aantal 
punten Europees recht van toepas-
sing. Het lijkt mij, dat men zich beter 
redt met een onderliggend protocol, 
zoals men dat in Frankrijk pleegt te 
doen. Dat is wat makkelijker dan het 
treffen van voorzieningen in de 
rechtspersoon zelf. Het is overigens 
een handig systeem voor Nederland. 

Bij de fiscale problematiek speelt 
ook de duidelijkheid een rol. Heel 
vaak wordt in verband met de fiscale 
problematiek voor een bepaalde 
rechtspersoon gekozen. Op zichzelf 
is het heel aantrekkelijk dat de 
partners juist in het kader van het 
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EESV gerechtigd zijn tot een fiscale 
winst en daarvoor belast moeten 
worden. Ik meen dat het niet 
helemaal duidelijk is — ik verwijs 
naar de reactie in de memorie van 
antwoord — hoe een en ander met 
betrekking tot de toepassing van de 
verdragen uitwerkt. In de meeste 
verdragen wordt ervan uitgegaan dat 
van een rechtspersoon in de zin van 
het verdragsrecht — wat dient ter 
voorkoming van een dubbele 
belasting — slechts sprake is indien 
de rechtspersoon ook als rechtsper-
soon wordt belast. Deze precieze 
formulering komt echter niet in alle 
verdragen voor. In het verdrag met 
de Verenigde Staten treffen wij een 
dergelijke precisering namelijk niet 
aan. Een rechtspersoon is — het is 
hier eenvoudig — in de daarin 
voorkomende uitdrukking geen 
Nederlands lichaam, maar een 
vennootschap van een of andere 
organisatie of rechtskundige 
eenheid, al dan niet rechtspersoon-
lijkheid bezittende, die in Nederland 
of met Nederlands recht is opgericht. 
Het is dan wel de vraag of een 
dergelijke persoon genieter kan zijn 
van een dividend in de zin van het 
verdrag met de Verenigde Staten. 

Ook in het verdrag met België 
treffen wij iets bijzonders aan. In het 
verdrag met België wordt onder 
"vennootschap" verstaan: elke 
rechtspersoon of elke eenheid die in 
de staat waarvan zij inwoner is voor 
de belastingheffing als een rechts-
persoon wordt behandeld alsmede 
een maatschap, vennootschap onder 
f irma en commanditaire vennoot-
schap naar Nederlands recht. Welnu, 
daar valt het EESV niet onder. 

Wij hoeven de discussie over de 
precieze fiscale consequenties van 
alle verdragen vanavond absoluut 
niet te beëindigen. Dat zijn er immers 
nogal wat. Je moet alle verdragen 
precies nakijken om te weten te 
komen hoe ieder verdrag opgesteld 
is. Met name ten aanzien van de wat 
oudere verdragen heeft dit wel eens 
wat eigenaardige gevolgen. Mijn 
wens is slechts dat het ministerie van 
Financiën door middel van een brief 
duidelijkheid schept omtrent de 
fiscale positie van deze nieuwe 
rechtspersoon. 

Het ministerie van Financiën heeft 
iets ondernomen wat in die lijn ligt 
ter zake van de Foreign Sales 
Company, een wat vreemde Ameri-
kaanse entiteit. Aanvankelijk meende 
men dat deze maatschappij zich hier 
zou nestelen, maar dat is niet 

gebeurd. Er is een omschrijving van 
de meeste fiscale aspecten gecre-
eerd, waardoor ook de investeerders 
duidelijkheid krijgen. Men zal sneller 
een EESV in een land oprichten dat 
daarover duidelijkheid verschaft. 
Duitsland en Frankrijk maken in een 
speciaal protocol duidelijk hoe de 
onderlinge verhoudingen liggen. Ik 
hoor graag van de bewindslieden dat 
de regering bereid is te bevorderen 
dat een overzicht van alle fiscale 
gevolgen wordt gepubliceerd. Dit kan 
niet bij wet worden geregeld, omdat 
dit moeilijkheden zal opleveren met 
de Europese organen. Een dergelijk 
op te richten lichaam zal grote 
internationale belangstelling 
genieten. Wij hoeven niet te ver-
wachten dat het in de plaats komt 
van de vele Nederlandse rechtsvor-
men. 

Mijn fractie acht het ook gewenst 
dat er in financieel opzicht duidelijk-
heid komt. In het kader van de 
Nederlandse vennootschap onder 
firma kent de wet geen specifieke 
voorschriften ter zake van de 
samenstelling van een jaarrekening, 
hoewel men die in het algemeen wel 
toepast. Nederlandse accountants 
plegen de Wet op de jaarrekening bij 
analogie toe te passen. Dit is niet 
noodzakelijk, maar vennootschappen 
onder firma zijn vaak van een 
dermate kleine omvang dat allerlei 
afwijkingen optreden. Bij het EESV 
gaat het niet om een zuiver Neder-
landse zaak. Er zullen altijd meer 
partijen J jn die mede buiten de EG 
gevestigd zijn. Het lijkt ons daarom 
nodig dat het duidelijk wordt wat de 
winst of het voordeel is dat ieder der 
partners toekomt. Het is niet nodig 
dat er allerlei bepalingen uit het 
jaarrekeningenrecht worden overge-
nomen. Vele zijn te zeer geënt op de 
BV/NV-situatie. Het zwaartepunt van 
onze jaarverslagwetgeving kunnen 
wij materieel doorvoeren. Ik wijs op 
de grondprincipes, de getrouwheid, 
enz. Ook de publikatieplicht achten 
wij overbodig, maar wij zijn van 
oordeel dat wat wij vragen essentieel 
is voor een dergelijke vennootschap 
opdat een duidelijke structuur 
ontstaat en partijen weten waar zij 
aan toe zijn. Er kan gewerkt worden 
met een registeraccountant of een 
andere deskundige, als bedoeld in 
artikel 393, lid 1. Een buitenlandse 
deskundige lijkt ons een voordeel 
omdat die op de hoogte is van de 
situatie aldaar. 

Ook vanuit fiscale overwegingen is 
dit gewenst. Wanneer er een 

systeem is waarmee een Nederland-
se deskundige kan leven, is het 
gemakkelijker voor de Nederlandse 
fiscus om dit te vertalen naar het 
Nederlandse fiscale recht. Het lijkt 
ons namelijk van groot belang dat 
veel van deze EESV's in Nederland 
worden gevestigd, indien men tot 
een dergelijke structuur besluit. Dit 
lijkt ons een goede zaak voor de 
economie. Wij hebben een laag tarief 
voor de vennootschapsbelasting. 
Daarom is het ook mogelijk dat veel 
buitenlandse partners geïnteresseerd 
zijn in deelname in een dergelijke 
EESV, wanneer ook duidelijk is dat 
men in Nederland belastingplichtig 
is. In het Duits-Franse protocol is 
met zoveel woorden ook afgespro-
ken, dat een partner in een vergelijk-
bare GIE in Frankrijk en in de 
vergelijkbare Duitse rechtspersoon 
voor het aandeel in zijn winst 
respectievelijk in Frankrijk of in 
West-Duitsland belast is. Gelet op 
een arrest van de Hoge Raad van 
1979 ben ik van oordeel dat dit ook 
voor Nederland het geval zal zijn, 
indien men partner is in een EESV en 
deze beschikt over vermogen in 
Nederland. Via de gerechtigdheid tot 
het vermogen wordt men dan ook 
geacht, als het ware bij fictie, een 
vaste inrichting in Nederland te 
hebben. Welnu, dat maakt het alleen 
maar aantrekkelijk. Die aantrekkelijk-
heid wordt naar ons oordeel 
vergroot, doordat ook de jaarreke-
ning volgens vaste lijnen die geba-
seerd zijn op het Nederlandse recht, 
wordt ingericht. Dat zou ik ter 
toelichting van het amendement 
willen opmerken. 

Verder hoop ik dat het EESV een 
grote toekomst is beschoren. 

De heer Van Rey (VVD): Wetend dat 
de heer Vreugdenhil er respect voor 
kan opbrengen dat er nog collega's 
zijn die vanavond naar hem zijn 
komen luisteren, wil ik hem toch een 
aantal vragen stellen over dat 
amendement. 

De kern van het amendement is de 
deskundige genoemd in artikel 393. 
Ik beperk mij dan even tot de 
Nederlandse situatie. Dat betreft de 
registeraccountant. Het geldt voor 
meer deskundigen, maar ik beperk 
mij nu tot de registeraccountant. U 
bent van de CDA-fractie, als ik het 
mij goed herinner. Dat klopt toch? 

De heer Vreugdenhil (CDA): Deze 
vraag hoef ik toch niet te beantwoor-
den. 
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De heer Van Rey (VVD): De laatste 
week voor het kerstreces heeft uw 
collega Schartman op dinsdag beide 
bewindslieden uitgenodigd om naar 
de Kamer te komen, omdat de 
bewindslieden de vierde EG-richtlijn 
opvolgden, waarbij met name iets 
werd gedaan aan de klantenkring van 
de accountant-administratieconsu-
lenten. Begrijp ik nu uit dit amende-
ment goed, dat u van mening bent 
dat die administratie-accountants-
consulenten niet deskundig genoeg 
zijn? 

De heer Vreugdenhil (CDA): 
Bedoelt u administratie-accountants-
consulenten of accountant-admini-
stratieconsulenten? 

De heer Van Rey (VVD): Bedoelt u 
dat zij niet deskundig genoeg zijn? 

De heer Vreugdenhil (CDA): Het 
gaat niet om de deskundigheid. Het 
gaat om het volgende. Wij moeten 
iets hebben wat in dit kader alge-
meen internationale erkenning heeft. 
Dat zijn de registeraccountants en de 
accountants die als deskundigen zijn 
toegelaten. Je zou kunnen zeggen: 
buitenlandse registeraccountants. 
Die zijn verbonden aan de kantoren 
die internationaal werkzaam zijn. Wij 
kunnen ervan uitgaan dat alleen 
kantoren die internationaal werkzaam 
zijn, die over internationale ervaring 
beschikken, gevraagd zullen worden 
om ter zake als deskundige of als 
accountant op te treden. Wanneer de 
heer Schartman van oordeel is dat er 
op een gegeven moment een zekere 
uitbreiding moet komen van de 
registeraccountants en als ook in het 
Europese recht een aantal anderen 
zullen worden toegelaten, komt dit 
punt automatisch weer aan de orde. 
Vooralsnog, gezien de internationale 
context, geven wij hieraan de 
voorkeur. 

De heer Van Rey (VVD): Dus het 
pleidooi dat de heer Schartman heeft 
gehouden op dinsdag 13 december, 
geldt niet voor u? Ik doel dan op het 
pleidooi met betrekking tot de 
belangenbehartiging van het midden-
en kleinbedrijf door de accountant-
administratieconsulenten. Er wordt 
ook wel eens gezegd: administratie-
accountantsconsulenten. Maar u had 
gelijk, het is accountant-administra-
tieconsulenten. Dat pleidooi onder-
schrijft u dus niet? 

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik wil 
dat absoluut niet beweren. 

De heer Van Rey (VVD): Maar door 
het amendement dat u indient... 

De heer Vreugdenhil (CDA): U had 
het over het midden- en kleinbedrijf. 

De heer Van Rey (VVD): Ja, u heeft 
er de Airbus bijgehaald. Zover wil ik 
niet gaan, maar als het gaat om de 
samenwerking op het gebied van het 
midden- en kleinbedrijf... 

De heer Vreugdenhil (CDA): Het 
gaat nu vooral om internationale 
verbanden. Bij dit soort zaken moet u 
niet denken aan een inkoopcombina-
tie of iets dergelijks. Het gaat in het 
groot en het gaat praktisch altijd over 
de grenzen heen. Dat is het geval en 
daarom moeten wij er rekening mee 
houden dat er in het kader van de 
accountantswetgeving op een 
gegeven moment een herschikking 
komt van accountants. Ik laat dit nu 
open, want wij krijgen hierover nog 
een rapport. Er is immers een 
adviescommissie voor ingesteld. Dit 
is dus een punt van later zorg. 

Staatssecretaris Evenhuis: U 
bedoelt de commissie-Geelhoed? 

De heer Vreugdenhil (CDA): Er 
komt een rapport en aan de hand 
daarvan vindt een herbezinning 
plaats. Ik begrijp best dat het voor de 
heer Van Rey aantrekkelijk is om een 
kloof tussen de heer Schartman en 
mij te scheppen, maar daarvan is 
absoluut geen sprake. 

De heer Van Rey (VVD): We hadden 
het over duidelijkheid. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Wij 
wensen de duidelijkheid te scheppen 
dat wij de rechtspersoon een zo goed 
mogelijke start toewensen. Wij weten 
dat deze rechtspersoon voornamelijk 
door grotere bedrijven zal worden 
gebruikt in internationaal kader. Het 
wordt internationaal ook zonder enig 
debat erkend dat de beroepsgroep 
toegang moet hebben om advies uit 
te brengen en verklaringen af te 
geven over de jaarrekening. Als in 
een EESV die in Nederland is 
gevestigd, bij voorbeeld een Ameri-
kaanse partner deelneemt, dan wordt 
het aanzienlijk moeilijker om uit te 
leggen dat het toch de goede gang 
van zaken is ten aanzien van 
Amerika. Buitenlandse bedrijven 

zoeken altijd contact. Ik heb daar 
enige ervaring mee. 

De heer Van Rey (VVD): Dat is het 
gevaar, denk ik. 

De heer Vreugdenhil (CDA): 
Ervaring is nooit een gevaar. Ervaring 
is altijd een goede zaak. Als men 
vanuit het buitenland activiteiten in 
Nederland verricht, dan wil men zijn 
belangen ook behartigd zien — ook 
in de jaarrekening — en wel door een 
herkenbare organisatie. Men moet 
dan weten: dat is het contact van ons 
kantoor in de Verenigde Staten. Ik 
ken alle namen wel, maar ik zal geen 
reclame maken. Alle Nederlandse 
registeraccountantsfirma's van enige 
omvang zijn verbonden met buiten-
landse kantoren. De markt zal zo 
uitwerken dat deze de opdrachten 
verkrijgen. Dit lijkt mij ook gewenst in 
verband met de groei. Dit kan 
volslagen los staan van een debat 
over de manier waarop de bevoegd-
heden van de administratie-accoun-
tantsconsulent geregeld moeten 
worden. Het is een heel andere zaak 
of het om ondernemingen met 200 
of 300 man personeel moet gaan en 
of AA's via aanvullende studies gelijk 
kunnen worden gesteld met de 
registeraccountants. 

De heer Van Rey (VVD): Het CDA 
heeft zelf een motie ingediend over 
het stroomlijnen van -'.e accountancy-
wetgeving. Daarbij is afgesproken 
dat in de tussenliggende periode op 
dit terrein zo weinig mogelijk 
definitief moet worden vastgesteld. 
De heer Schartman roept binnen en 
buiten dit huis dat hieraan vastge-
houden moet worden. Is de heer 
Vreugdenhil dan niet van mening dat 
hij zijn amendement moet aanhouden 
tot het moment dat de commissie-
Geelhoed heeft gerapporteerd? 

De heer Vreugdenhil (CDA): Nee. 
Het EESV moet nu zo goed mogelijk 
van start gaan. Na het rapport van de 
commissie-Geelhoed kunnen wij 
altijd weer zien hoe wij moeten 
handelen. 

D 
Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
Ik ben de heer Vreugdenhil erkente-
lijk dat hij een interessant betoog 
heeft willen houden bij deze openba-
re behandeling van het wetsvoorstel 
waarin de regering uitvoering geeft 
aan de Verordening nr. 2137/85 van 
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de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 25 juli 1985 tot 
instelling van Europese economische 
samenwerkingsverbanden. Ik heb 
vanavond het genoegen, namens het 
economische samenwerkingsverband 
met de staatssecretaris van Economi-
sche Zaken en de staatssecretaris 
van Financiën het woord te voeren. 

De heer Vreugdenhil heeft enige 
interessante beschouwingen 
gehouden en hierbij de vraag gesteld 
of het aannemelijk is dat, wanneer 
geschillen beslecht moeten worden, 
hiertoe onderliggende protocollen 
zullen worden opgesteld, mede in 
verband met de vraag of, als 
Europees recht toepasselijk is, dit tot 
rechtspraak bij het Hof van de 
Gemeenschappen kan leiden. Ik 
meen dat de heer Vreugdenhil zelf 
ook ervan uitgaat dat er in vele 
gevallen arbitrage zal zijn. Wij mogen 
aannemen dat de arbiters eerst zelf 
een poging zullen doen, Europees 
recht toe te passen. 

De aardigheid van het Europese 
economische samenwerkingsverband 
is dat de vorm waarin deze verban-
den opereren, buitengewoon vrij is 
gelaten. Ik heb bij de voorbereiding 
van dit wetsvoorstel een tijd lang 
gemeend dat het uit een oogpunt van 
uniformiteit en herkenbaarheid nuttig 
is, bij bepalingen in ons vennoot-
schapsrecht aan te sluiten. Zo heb ik 
enige tijd met de gedachte gespeeld 
dat de totstandkoming van een 
dergelijk samenwerkingsverband 
misschien bij notariële akte moest 
geschieden. Raadpleging van 
deskundigen en van Brussel heeft mij 
echter geleerd dat deze gedachte 
strijdig is met de vrijheid van vormen 
die men zich in Brussel had voorge-
steld bij het in het leven roepen van 
dit samenwerkingsmodel. Ik kom 
hierop terug, wanneer ik het 
amendement van de heer Vreugden-
hil kom te bespreken. 

Eerst geef ik antwoord op een 
concrete vraag die de heer Vreug-
denhil eigenlijk aan het adres van de 
staatssecretaris van Financiën heeft 
gesteld. Ik ben ertoe gemachtigd, 
deze vraag namens hem te beant-
woorden. Hij is inderdaad bereid, een 
aanschrijving tot de belastingdienst 
te richten waarin de fiscale aspecten 
op basis van de tijdens deze behan-
deling gerezen fiscale vraagpunten 
worden uiteengezet. Aan de vraag 
van de heer Vreugdenhil in dit 
opzicht kan dus volledig worden 
tegemoetgekomen. 

Ik kom bij het amendement. Met 

de verordening inzake de Europese 
economische samenwerkingsverban-
den wordt beoogd, een eenvoudige 
vorm van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen ondernemin-
gen te scheppen. Partijen, dus 
naamloze vennootschappen, 
besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid, vennoot-
schappen onder firma of natuurlijke 
personen, kunnen bij onderhandse 
overeenkomst een dergelijk samen-
werkingsverband oprichten. De 
verordening geeft slechts enkele 
summiere bepalingen over de inhoud 
van deze overeenkomst. De partijen 
worden dus, zoals ik zojuist al 
opmerkte, grotendeels vrijgelaten. 

Het is bovendien van belang dat de 
winst van een Europees economisch 
samenwerkingsverband aan zijn 
leden wordt toegerekend — de heer 
Vreugdenhil wees er al op — en dat 
de leden aansprakelijk zijn voor de 
schulden van het samenwerkingsver-
band. Als nu, zoals in het amende-
ment van de heer Vreugdenhil wordt 
voorgesteld, wordt voorgeschreven 
dat een jaarrekening moet worden 
opgesteld die vervolgens door een 
accountant moet worden onderzocht, 
moet hierover dus verslag aan de 
leden van het samenwerkingsver-
band worden uitgebracht. Het is nu 
de vraag of deze gedachte niet 
evenzeer als mijn gedachte van 
destijds om voor de oprichtingsvoor-
schriften bij het vennootschapsrecht 
aan te knopen, in strijd met de geest 
van de Europese verordening moet 
worden geacht. Want die verorde-
ning beoogt nu juist, de leden zoveel 
mogelijk vrij te laten in hun samen-
werking. Moet dan de wetgever 
voorschrijven op welke wijze aan de 
leden van het verband verslag moet 
worden gedaan over de financiële 
toestand van het verband voor welke 
schulden zij aansprakelijk zijn? Ik 
meen dat de geest van de verorde-
ning met zich brengt, dat wij het aan 
de leden zelf moeten overlaten te 
bepalen op welke wijze zij geïnfor-
meerd willen worden over de gang 
van zaken rond het samenwerkings-
verband. 

De heer Vreugdenhil heeft 
gewezen op wensen die wellicht 
leven bij Amerikaanse handelspart-
ners of anderen die met het samen-
werkingsverband zaken willen doen. 
Welnu, als die situatie zich voordoet, 
dan is het in het belang van het 
samenwerkingsverband zelf om in de 
overkomst of bij nadere overeen-
komst zodanige afspraken over de 

jaarverslaggeving te maken, dat 
daarmee naar buiten toe die 
geloofwaardigheid wordt opgewekt 
die het samenwerkingsverband voor 
het eigen welzijn dienstig acht. 

Ik kan dus niet zeggen, zoals de 
heer Vreugdenhil misschien gehoopt 
had, dat de regering dit amendement 
gaarne voor haar rekening zou willen 
nemen. 

Dan speelt daarbij bovendien nog 
de kwestie die de heer Van Rey bij 
interruptie al even heeft aangeroerd 
en waarover de staatssecretaris van 
Economische Zaken, als hoeder van 
de accountantswetgeving en in het 
bijzonder van de AA-accountants, 
zich wellicht nog even wil uitlaten. 

D 
Staatssecretaris Evenhuis: Heel 
kort, voorzitter, want ik was hier 
gekomen om over het handelsregis-
ter te spreken. Dan nu maar even 
over de accountants. Ik moet 
aanname van het amendement-
Vreugdenhil ernstig ontraden. Het 
EESV is in feite een juridische 
rechtsvorm waarin de boogde 
doelstelling niet is winst te maken. 
De winst gaat naar de afzonderlijke 
partners toe, die trouwens hoofdelijk 
aansprakelijk zijn. Daardoor vallen ze 
onder het vennootschapsrecht, zoals 
dat in de afzonderlijke lidstaten geldt. 

Het EESV zal niet alleen voor 
omvangrijke ondernemingen gaan 
functioneren. Het is bij voorbeeld 
zeker mogelijk dat twee detailhan-
delszaken aan weerskanten van een 
grens een dergelijk samenwerkings-
verband aangaan, of twee artsen of 
twee apothekers, duidelijke voorbeel-
den van kleine ondernemingsvormen, 
die eigenlijk tot het midden- en 
kleinbedrijf behoren. Het wil er bij mij 
niet in dat de zware constructie van 
de RA's daarop moet worden 
losgelaten. 

Daarbij komt nog dat in Nederland 
op ruime schaal wordt gediscus-
sieerd over kansen en bedreigingen 
in relatie tot 1992. Dit is nu zo'n 
onderwerp dat daarmee te maken 
heeft. Uitgaande van de ontwikkelin-
gen op dit terrein kan gezegd worden 
dat het in zekere zin mogelijk is dat 
via de band van het parlement een 
bepaalde categorie in een kansrijke 
positie wordt gebracht, terwijl op 
hetzelfde moment een andere 
categorie in een ongunstiger positie 
komt te verkeren. Juist omdat 
daarvoor al verschillende malen is 
gewaarschuwd, ook vanuit de Kamer, 
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zal ik daarop extra alert zijn. Mocht 
zich iets dergelijks voordoen, dan zal 
ik dat zeker aan de Kamer melden. Ik 
denk echter dat het in deze fase niet 
nodig is om deze bevoegdheid van 
de registeraccountants speciaal te 
regelen, juist tegen de achtergrond 
van de kansen en bedreigingen in de 
open markt. Juist omdat de partners 
in een EESV hoofdelijk aansprakelijk 
zijn, is het niet nodig dit te regelen. 
De controle op bedrijven die in een 
EESV participeren, kan uitgeoefend 
worden via de geëigende kanalen van 
de reguliere wetgeving in de 
afzonderlijke lidstaten. Dit houdt in 
dat de bevoegdheid van de register-
accountants in feite niet tot haar 
recht kan komen bij een kleiner 
bedrijf dat in een EESV participeert. 
Kortom, dat betekent dat wij 
aanvaarding van het amendement 
ernstig moeten ontraden. Wij hebben 
een- en andermaal in de Kamer 
discussies gevoerd over de accoun-
tancy en de stroomlijning daarvan. 
Naar aanleiding daarvan heb ik de 
commissie-Geelhoed ingesteld. De 
commissie-Geelhoed zal haar 
werkzaamheden waarschijnlijk in mei 
aanstaande afronden. Ik stel daarom 
voor, deze zaak niet in de wetgeving 
de regelen. Europa vraagt het niet. 
Het is een toegevoegde waarde, nota 
bene vanuit het Nederlandse 
parlement dat op een andere titel de 
stroomlijning heeft gevraagd. Mocht 
alsnog naar verloop van tijd blijken, 
dat iets dergelijks als bedoeld in het 
amendement van de heer Vreugden-
hil voor het EESV moet worden 
geregeld, dan kan dat alsnog 
gebeuren. Het is mogelijk in de 
toekomst met een wetswijziging te 
komen als de praktijk dit vraagt. 
Echter met het oog op de discussie 
die op dit moment in Nederland 
gaande is, meen ik te moeten 
concluderen dat het amendement 
van de heer Vreugdenhil voorbarig is. 
Het alternatief zou zijn — dan draai ik 
echter de bladzijde helemaal om — 
dat ook de AA's de bevoegdheid 
krijgen die de heer Vreugdenhil in zijn 
amendement aan de RA's toekent. 
Als hij dat in zijn amendement 
onderbrengt, dan ontstaat er een 
praktijk waarmee wij zouden kunnen 
leven. Als hij dat niet doet, ontstaat 
er een vrij ernstige situatie. Mocht de 
Kamer het amendement onverhoopt 
aannemen, dan zullen wij alsnog met 
een nota van wijziging komen. Het 
beste is echter als de heer Vreugden-
hil zijn amendement intrekt. De next 
best solution is dat, mocht de heer 

Vreugdenhil zijn amendement 
handhaven, de Kamer het amende-
ment verwerpt. 

De voorzitter: Voor alle zekerheid 
merk ik op, dat, wanneer een 
amendement is aangenomen, er 
geen nota van wijziging meer kan 
worden ingediend. 

Staatssecretaris Evenhuis: Daar is 
dus een probleem. 

De voorzitter: Wat u dan doet, dat 
ziet u dan maar. Ik heb dit voor de 
goede orde even opgemerkt. 

Staatssecretaris Evenhuis: Ik heb 
willen aangeven, voor welk dilemma 
wij dan komen te staan. 

De voorzitter: U hebt dus niet de 
mogelijkheid, een nota van wijziging 
in te dienen. U kunt ermee leven of u 
trekt alsnog het wetsvoorstel in. 

Staatssecretaris Evenhuis: Ik begrijp 
dat er vanavond niet gestemd wordt. 
Dat gebeurt op zijn vroegst volgende 
week. Wij hebben dus nog een paar 
dagen de tijd. 

De voorzitter: Ja, voor de stem-
ming. 

D 
De heer Vreugdenhil (CDA): 
Voorzitter! Ik begrijp eigenlijk niet zo 
goed de woorden van staatssecreta-
ris Evenhuis. Hij is zo bezorgd voor 
de achterstelling van de AA-accoun-
tants, die juist bij onze fractie altijd 
een gewillig oor krijgen, dat hij zegt, 
dat hij mijn amendement aanvaard-
baar vindt wanneer ik de AA's 
toevoeg. Hij heeft echter eerst 
gezegd, niets voor het amendement 
te voelen. 

Staatssecretaris Evenhuis: Ik ben 
altijd geneigd overmatig te luisteren 
naar hetgeen uw fractie zegt. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Het 
komt erop neer, dat de staatssecreta-
ris zegt: ik vind dat u niet naar 
Groningen moet gaan, maar als u nu 
toch naar Groningen gaat, moet u 
ook naar Leeuwarden gaan. Dat vind 
ik een beetje eigenaardige gang van 
zaken. U moet of concreet zeggen: 
wanneer u de AA's toevoegt, steunen 
wij het amendement. Of u zegt: wij 
hebben zoveel principiële bezwaren, 
dat ook wanneer u de AA's toevoegt, 

wij nog steeds aanvaarding van het 
amendement ontraden. Dat is een 
duidelijke situatie. Ik geloof dat het 
weinig zin heeft, over deze in dit 
verband vrij mineure kwestie erg lang 
het woord te voeren. Ik blijf erop 
wijzen, dat dit iets moet zijn dat in 
internationaal verband algemene 
erkenning behoeft. Wanneer wij via 
de wijziging in de accountantswetge-
ving duidelijk maken dat AA-accoun-
tants in het algemeen of bepaalde 
groepen in het bijzonder — ik wacht 
het rapport van de commissie-Geel-
hoed wel af — gelijkgesteld worden, 
ook voor internationale zaken, met de 
registeraccountants, dan is het vrij 
eenvoudig uw nota van wijziging op 
dit punt in te dienen. Dat is toch een 
vrij simpele zaak. U kunt natuurlijk 
ook de volgende dag met een nieuwe 
wetswijziging komen waarin dit 
wordt bewerkstelligd. Ik heb daar 
verder geen moeite mee. Ik hoor het 
wel van u of die accountants moeten 
worden toegevoegd en of u bereid 
bent het amendement over te nemen 
of te steunen. Ik denk echter niet dat 
u daartoe zult overgaan. 

Voorzitter! Het gaat hier niet om 
Europees recht, zoals de minister 
heeft gezegd. Neen, het gaat hier om 
het inwendig bestel van het samen-
werkingsverband en daarvan is de 
jaarrekening nu een typisch onder-
deel. Ik heb niet het idee dat wij hier 
enige beperking aanbrengen in het 
Europese recht. 

Staatssecretaris Evenhuis: De 
jaarrekening geeft in dit geval geen 
inzicht in de financiële positie van het 
EESV. Waarom niet? Omdat een en 
ander tot uitdrukking komt bij de 
afzonderlijke partners. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Neen, 
dan moet u die verordening maar 
eens goed lezen! Er staat slechts: " is 
belastbaar". Het is niet zo dat er 
geen winsten zullen zijn. Ik zeg 
uitdrukkelijk neen. Ik vind het erg 
prettig dat u aan fiscale zaken zoveel 
waarde toekent maar er is nog een 
verschil tussen de woorden "econo-
misch" en " f iscaal" . In de verorde-
ning wordt uitdrukkelijk gezegd dat 
de winsten slechts belastbaar zullen 
zijn. Hierin wordt niet gezegd dat de 
winsten ipso facto zullen gaan 
behoren tot het vermogen van iedere 
partner. Dat is niet zo en dat staat er 
ook niet! Bij zo'n Airbus-project gaat 
dat ook niet op. Men moet zich 
voorstellen dat een ieder zijn kosten 
in dat project inbrengt. Misschien 
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wordt er geen winst gemaakt en 
misschien ook wel. Het kan ook 
mogelijk zijn dat er bij bepaalde 
licenties van zo'n "h igh tech"-pro-
ject, bij voorbeeld door ontvangen 
royalty's, wel winst wordt gemaakt. 

Staatssecretaris Evenhuis: Die 
winsten gaan dan naar de partners. 

De heer Vreugdenhil (CDA): 
Natuurlijk, maar dat is ook het geval 
bij een vennootschap onder firma. 

Staatssecretaris Evenhuis (CDA): 
Daarbij komt de fiscaliteit tot 
uitdrukking. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Zeker. 
Ik ben jaren lang partner geweest 
van een maatschap van 2500 
personen. Daar gold een jaarrekening 
en de winst werd niet opgedeeld in 
2500 partjes. U moet zich verdiepen 
in de jaarrekening van een maat-
schap. Ook bij een vennootschap 
onder firma is er een jaarrekening, 
alhoewel de winsten aan de partners 
toekomen. Alle partners zijn afzon-
derlijke ondernemers. Dat geldt ook 
ten aanzien van het EESV, maar dat 
sluit niet in dat er commercieel 
gezien geen balans of verlies- en 
winstrekening is van de vennoot-
schap onder firma. Zo gaat het ook 
bij deze zaak. Mijn argument voor het 
amendement is het volgende. 
Wanneer wij deze zaak internationaal 
een goede start wil len geven dan 
moeten wij een en ander niet eerst 
betrekken in onze discussies over de 
bevoegdheden van de accountants. 
Wij moeten die accountants toewij-
zen die nu zonder enig probleem 
internationaal algemeen erkend zijn. 
Daarbij kan later natuurlijk de positie 
van de AA-accountants ook geregeld 
worden. 

Staatssecretaris Evenhuis: Waarom 
denkt u dat Brussel dat niet vraagt en 
u dit wilt regelen? 

De heer Vreugdenhil (CDA): Omdat 
dit tot het interne bestel hoort. 

Staatssecretaris Evenhuis: Bij het 
opstellen van de verordening is dit 
natuurlijk punt van discussie 
geweest. Wat u zegt, is overwogen 
maar niettemin is het de conclusie 
van de toenmalige Europese 
Commissie en de ministerraad 
geweest om deze weg niet te volgen. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Wij 
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staan hier voor Nederlandse 
belangen. Wij voerden in Nederland 
ook het enquêterecht in. Ook dat is 
niet door iedereen gewild. Heeft 
Brussel gesproken over het invoeren 
van een enquêterecht? Is dat 
overwogen? Ik denk het niet. 

Staatssecretaris Evenhuis: Als u 
zegt dat wij hier staan voor het 
Nederlandse belang en wij schuiven 
Brussel even terzijde dan is de 
Nederlandse situatie de volgende. 
Met volle instemming van deze 
Kamer en ook vanwege het Neder-
landse belang is de commissie-Geel-
hoed ingesteld. U fietst met uw 
argument dwars door alles heen. 

De heer Vreugdenhil (CDA): De 
accountantswetgeving is een, het 
EESV is twee. Dat is een aparte zaak. 
Wij zien het vanzelf. Het komt vanzelf 
in de commissie-Geelhoed. Er komt 
een resultaat. Dat zal hier tot 
wetgeving leiden. Dat heeft op 
zichzelf niet direct te maken met het 
feit dat wij het EESV een zekere 
populariteit willen bezorgen in 
internationaal verband. 

Het enquêterecht heb ik toege-
voegd. Hoe wil de staatssecretaris nu 
ooit zeggen: nu moet je een enquête 
toepassen? Dan moet je eerst 
uitvinden naar welke vorm men een 
jaarrekening opstelt. Men kan zelfs 
de directie niet verwijten dat de 
jaarrekening in het ene jaar zus en in 
het andere jaar zo is opgesteld. Na 
dit debat zegt men uitdrukkelijk: de 
staatssecretaris van Economische 
Zaken heeft gezegd dat men het 
maar uitzoekt, dat men maar doet. 
Men doet maar zoals men het zelf 
wi l . Ik heb zelf wel eens jaarstukken 
gezien die niet op elkaar aansloten. 
Die zijn dan ook goed volgens de 
staatssecretaris, want men mag het 
zelf weten. Juist door die opstelling 
hier zal bevorderd worden dat het 
enquêterecht eigenlijk een loze letter 
is, omdat men eigenlijk niks kan 
verwijten, althans niet op het gebied 
van financiële verantwoording. Men 
kan de jaarstukken opstellen zoals 
men zelf wi l , juist door die negatieve 
opstelling, die ik niet van de staatsse-
cretaris had verwacht. Ik had juist 
verwacht dat de staatssecretaris een 
ordelijke behandeling van deze 
materie op prijs zou stellen en ook 
het EESV zou willen bevorderen. 

D 
Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
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Ik wil de heer Vreugdenhil graag 
toegeven dat wij een ordelijke 
behandeling willen en dat wij ook het 
EESV een goede toekomst toewen-
sen, maar dat moeten wij dan doen in 
de geest waarin die verordening in 
Brussel tot stand is gekomen. Die 
verordening gaat er niet van uit dat 
er een gedetailleerde nationale 
regelgeving komt. Dat zal natuurlijk 
de Nederlandse Tweede Kamer niet 
beletten om, wanneer zij daartoe 
wenst te besluiten, wel een aantal 
detailleringen aan te brengen. Maar 
de Kamer zou ook kunnen besluiten 
om dat aan de individuele EESV's 
over te laten. Dat laatste standpunt is 
het standpunt dat de regering in 
dezen inneemt. 

D 
Staatssecretaris Evenhuis: Mijnheer 
de voorzitter! De minister en ik zijn 
volstrekt complementair. In de eerste 
plaats: Brussel heeft niet gevraagd 
wat de heer Vreugdenhil wil regelen. 
In de tweede plaats: de commissie-
Geelhoed is juist ingesteld op grond 
van overwegingen van de Kamer. Er 
is een motie ingediend. Wij zijn 
daarmee bezig. Die adviezen komen 
in mei. In de derde plaats: het 
bedrijfsleven waar wij over spreken is 
zeer verschillend van schaal. Het 
gaat natuurlijk niet alleen om het 
grote project dat de heer Vreugden-
hil noemt, maar ook om heel kleine 
samenwerkingsverbanden. Het ga~t 
om alles. Daar spelen zowel de 
registeraccountants als de accoun-
tant-administratieconsulenten een 
eigen rol in. 

De heer Vreugdenhil (CDA): Geeft 
u nou een antwoord. Zegt u: wanneer 
u de AA's toevoegt, dan vinden wij 
het prachtig? Of zegt u: dan vind ik 
het nog niks? Daar komt het gewoon 
op neer. Dan heeft het ook geen zin 
om dat debat over de commissie-
Geelhoed hieraan toe te voegen. Dat 
is dan alleen voor de bühne. 

Staatssecretaris Evenhuis: Als u mij 
vraagt wat ik er in essentie van vind, 
dan zeg ik: eigenlijk vind ik het dan 
ook nog niks. Het punt is dat ik vind 
dat wij het niet op deze wijze moeten 
regelen. Dat is de hoofdlijn van ons 
betoog. In een andere situatie zou je 
iets anders kunnen opereren, maar 
dit is toch de eerste linie. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 
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De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag 
te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• de brieven inzake Namibië 

(21068, nrs. 1 t / m 3) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Wal lage (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! Troepen van de 
bevrijdingsbeweging SWAPO zijn de 
grens van Angola en Namibië 
overgetrokken. Het is onduidelijk 
waarom dat is gebeurd, maar het 
was zonder enige twijfel in strijd met 
de afspraken die Angola, Cuba en 
Zuid-Afrika hadden gemaakt. Nu kan 
men zeggen, dat de SWAPO geen 
partij was in dat akkoord en er dus 
ook niet aan was gebonden, maar dat 
doet niets af aan het feit dat onder 
het door derden gesloten akkoord 
grensoverschrijding niet behoorde 
plaats te vinden. De secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties geeft 
aan, dat er wellicht geen offensieve 
bedoelingen aan ten grondslag lagen 
en dat men SWAPO-kampen onder 
toezicht wilde stellen van de 
Verenigde Naties. Maar met welk 
motief dan ook, de SWAPO heeft de 
verantwoordelijkheid genomen voor 
het doorbreken van het akkoord en 
dat is ernstig. 

Omdat de VN-troepenmacht niet 
op sterkte was, kon men onvoldoen-
de op deze situatie reageren. Er 
vonden geen grenspatrouilles door 
de VN plaats. Het waren dan ook niet 
de waarnemers van de VN, maar de 
onder Zuidafrikaanse leiding staande 
Namibische politie die de grensover-
schrijding vaststelde. En zij deden dat 
op de hun bekende wijze: eerst 
schieten en dan vragen. Toen later 
bleek dat er zelfs SWAPO-strijders 
waren doodgeschoten, nadat zij zich 
hadden overgegeven, antwoordde de 
officier van het Koevoet-regiment: 
"Ze zijn van SWAPO en zij zijn dood 
en daar gaat het maar o m " . De 
Times schrijft op 7 april: "Het was 
geen vuurgevecht, het was een 
slachting". Ruim 200 SWAPO-men-
sen — het aantal ligt waarschijnlijk 
dichter bij de 300 dan bij de 200 -
vonden de dood. 

Het doet wrang aan, dat de 
Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken, als hij de Kamer 

rapporteert over deze gang van 
zaken, met geen woord rept over de 
gevoelens van de Nederlandse 
regering over hetgeen hier is 
gebeurd. De minister geeft geen 
oordeel over het feit, dat nog zo 
weinig VN-troepen feitelijk in het 
gebied aanwezig waren. Hij geeft ook 
geen oordeel over het inschakelen 
van de Namibische politie, met name 
die eenheden die dood en verderf 
hebben gezaaid tijdens de Zuidafri-
kaanse bezetting van Namibië. 

Hoe onverstandig en onjuist de 
grensoverschrijding van SWAPO-zij-
de ook is geweest, dat rechtvaardigt 
toch niet dat namens de Verenigde 
Naties wordt opgetreden op een 
wijze, zoals nu onder Zuidafrikaanse 
leiding is opgetreden? Wat had 
behoren te gebeuren, is dat grens-
overschrijdingen zouden worden 
gemeld, nadat ze waren vastgesteld 
en dat de VN-macht vervolgens had 
moeten besluiten wat met de 
grensoverschrijders te doen. Er zijn 
voor dit probleem in vergelijkbare 
situaties voldoende precedenten. Ik 
wijs op de gang van zaken bij de 
onafhankelijkheid van Rhodesië. In 
de LancasterHouse-overeenkomsten 
waren daarvoor voorzieningen 
getroffen. Men kan zich voorstellen, 
dat er dan internering was gevolgd, 
ontwapening van de betrokken 
strijders en dat er onderhandelingen 
met de SWAPO zouden zijn gevoerd 
om tot een oplossing te komen. Maar 
inschakeling van de terecht gehate 
Koevoet-militie moest wel leiden tot 
een bloedbad. 

De minister zwijgt over deze gang 
van zaken. Wij nodigen hem uit, 
ondubbelzinnig duidelijk te maken 
waar Nederland eigenlijk staat, als 
het gaat om de wijze waarop de 
VN-taak en door wie ter plaatse moet 
worden vervuld. Naast het menselijk 
leed voor zoveel Namibische 
gezinnen telt voor ons ook de 
effectiviteit van het optreden van de 
VN. Het vertrouwen in die VN onder 
de Namibische bevolking heeft een 
knauw gekregen. Een van de 
bisschoppen van Namibië zei: 
"Vroeger schoten de Koevoet-men-
sen namens Zuid-Afrika, nu schieten 
ze namens de V N " . De vrienden van 
de SWAPO hebben deze organisatie 
duidelijk gemaakt dat zij, ook al is het 
akkoord over hen, maar zonder hen 
gesloten, er goed aan zouden doen 
zich er toch aan te houden. Dat is 
ook onze opvatting. Maar nooit weer 
mag - ik hoop dat de minister dit wil 
onderschrijven - in dit proces 

VN-gezag worden uitgeoefend door 
de inzet van politie of militairen die 
feitelijk de bezettende Zuidafrikaanse 
partij vormen. 

De secretaris-generaal van de VN 
heeft in zijn brief van 23 januari over 
de uitvoering van resolutie 435 
nadrukkelijk de mogelijkheid 
opengehouden, de totale beoogde 
troepenmacht over te brengen, 
namelijk de volle 7500. Hij schrijft: 
als de omstandigheden dit noodzake-
lijk maken, vind ik dat dit moet 
gebeuren. Want het was uitsluitend 
om financiële redenen dat een deel 
van die troepenmacht niet is ingezet. 
De minister heeft dit ook zelf aan de 
Kamer medegedeeld. Dezelfde 
financiële redenen leiden er nu bij 
voorbeeld toe, dat de blauwe 
baretten met vliegtuigen van 
Zuid-Afrika worden rondgevlogen in 
Namibië. De bevolking is daar bang 
voor; en wie zou dat niet kunnen 
begrijpen. 

De Namibische raad van kerken 
had van tevoren een heel scherp 
inzicht in deze situatie. Deze schreef: 
"Wi j smeken u aandacht te geven 
aan de hoge prijs die het Namibische 
volk al heeft betaald in hun strijd om 
vrijheid. Een regeling op een koopje 
zou uiteindelijk voor deze regio wel 
eens buitengewoon kostbaar kunnen 
zi jn." Het lijkt dringend geboden, de 
VN-macht op de volle beoogde 
sterkte te brengen. Wij zien graag dat 
Nederland zich daarvoor internatio-
naal zal gaan inspannen. Ik hoop dat 
de minister bereid is in deze gedach-
tenwisseling de initiatieven daartoe 
aan te kondigen. 

D 
De heer Weisglas (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! De VVD-fractie acht 
het bijzonder positief dat met name 
ten gevolge van de toenadering 
tussen de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten, akkoorden zijn 
gesloten over de onafhankelijkheid 
van Namibië en over de terugtrekking 
van de Cubaanse troepen uit Angola. 
Wie had dat een jaar geleden, korter 
nog, kunnen denken? Daarom is het 
des te droeviger dat de zaak meteen 
na 1 april, de datum van de inwer-
kingtreding van de akkoorden, enorm 
uit de hand is gelopen ten gevolge 
van het binnenvallen van Namibië 
door SWAPO-eenheden, tegen de in 
de akkoorden gemaakte afspraken in. 
Een voor mij onbegrijpelijke actie van 
de kant van de SWAPO. Ik teken 
daarbij ogenblikkelijk aan, dat ik de 
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indruk heb en meer dan dat, dat dit 
te wijten is aan de veel te langzame 
start van het operationeel worden 
van de UNTAG. Met name noem ik 
dan het feit dat een veel te klein deel 
van de UNTAG-troepen meteen op 
en na 1 april operationeel en ter 
plaatse was, in het bijzonder in het 
noorden van Namibië. Het gevolg 
daarvan was inderdaad dat het 
helaas nodig was — ik zie geen 
andere weg — om militaire eenheden 
van Zuid-Afrika in te zetten na het 
binnenvallen van Namibië door de 
SWAPO-eenheden. 

Ik citeer uit de brief van de 
ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Defensie van 9 maart 1989: "Nu 
een staakt-het-vuren van kracht is 
geworden tussen de Zuidafrikaanse 
en de SWAPO-strijdkrachten, heeft 
de Veiligheidsraad, op aandringen 
van de permanente leden, teneinde 
kosten te besparen besloten de 
militaire component terug te brengen 
tot 4650 man onder het voorbehoud 
dat deze zonodig weer op de 
oorspronkelijk voorziene 7500 man 
gebracht zal kunnen worden." Er 
staat "zonodig" . De vraag is dan ook 
of die situatie is ingetreden. Is er 
inderdaad de noodzaak om het aantal 
van 4650 te verhogen tot 7500 of 
well icht een aantal daar tussenin? 
Die vraag werpt zich de afgelopen 
weken uiteraard op. Ik ben dat met 
collega Wallage eens. In eerste 
instantie w i ik die vraag voorleggen 
aan de minister van Buitenlandse 
Zaken. Wat is zijn mening hierover? 
Deelt hij mijn opvatt ing dat een 
aantal van 4650 man te weinig is 
voor het enorme grondgebied van 
Namibië? Tijdens de behandeling van 
de begroting van Buitenlandse Zaken 
enige weken geleden heb ik die 
opvatting namens de VVD-fractie ook 
al naar voren gebracht. 

Een tweede indruk die bestaat, is 
dat de afspraken in de akkoorden 
niet duidelijk waren — dat is 
misschien een understatement — en 
dat de precieze afspraken bij de 
meestbetrokkenen, bij UNTAG zelf, 
nota bene niet bekend waren. Is het 
waar dat op 1 april het Protocol van 
Genève nog niet eens bekend was bij 
UNTAG, bij de mensen die er mee 
moesten werken? Het Protocol van 
Genève bevat de afspraken over de 
terugtrekking van de SWAPO tot 
boven de zestiende breedtegraad in 
Angola. Graag krijg ik nadere 
informatie van de minister over dit 
punt. 

Het is overigens zeer te prijzen dat 

de betrokken landen, Zuid-Afrika, 
Cuba en Angola samen met de 
Verenigde Staten, met de Sovjet-
Unie en in nauw overleg met de 
Verenigde Naties, toch op vrij korte 
termijn na het uit de hand lopen van 
de zaak, ten tweeden male overeen-
stemming hebben bereikt. Thans 
wordt gewerkt aan de terugkeer van 
de SWAPO-troepen naar Angola, om 
als het ware voor de tweede keer te 
kunnen beginnen met de uitvoering 
van de akkoorden. 

Voorzitter! De fractie van de VVD 
is buitengewoon positief over het feit 
dat Nederland een bijdrage zal 
leveren aan de civiele component van 
UNTAG door middel van een 
contingent Koninklijke marechaus-
see. De mensen vertrekken dezer 
dagen. De afgelopen week heeft 
bewezen hoe nodig en nuttig hun 
aanwezigheid is, al ligt hun taak op 
het terrein van de civiele politietaken. 
Zij zullen vooral toezicht op de 
verkiezingen moeten houden. 

Ik ben het eens met de ministers 
van Buitenlandse Zaken en van 
Defensie dat er thans geen reden is 
de uitzending van de marechaussee 
geen doorgang te laten vinden. Dit 
staat in de brief van 6 april jongstle-
den. Dit geldt zeker na de nieuwste 
akkoorden waar ik zojuist over sprak. 
Ik ben het ook met de bewindslieden 
eens dat vanzelfsprekend nauwlet-
tend moet worden gevolgd hoe de 
veiligheidssituatie van de Nederland-
se marechaussee zich ontwikkelt. Zij 
kunnen daaraan zelf overigens een 
bijdrage leveren, al was het alleen 
maar door hun aanwezigheid ter 
plaatse. Ik hecht eraan vanaf deze 
plaats de mensen van de marechaus-
see namens de fractie van de VVD 
zeer veel succes te wensen bij de 
moeilijke taken die zij in Namibië 
moeten vervullen. 

Voorzitter! Hopelijk zal de bereid-
heid van Zuid-Afrika om positief bij te 
dragen aan het onafhankelijkheids-
proces in Namibië — ik zei al: wie 
had dat een jaar geleden gedacht? — 
ook invloed hebben op de interne 
veranderingsgezindheid van Zuid-Af-
rika. Ik denk dat de westelijke wereld, 
waaronder ook Nederland in het 
kader van de EG, Zuid-Afrika op die 
weg moet stimuleren, niet zozeer 
door middel van sancties als wel 
door politieke overreding. Ik zal hier 
uiteraard op terugkomen. Waar-
schijnlijk zal dit voor de eerste keer 
gebeuren bij de behandeling van het 
wetsvoorstel dat strekt tot een 
verbod op nieuwe investeringen in 

Zuid-Afrika. Dit is overigens een 
wetsvoorstel waarover de VVD-frac-
tie steeds meer aarzelingen begint te 
krijgen. 

D 
De heer Aarts (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! De SWAPO is nu bijna alle 
krediet kwijt, schreef Trouw vanoch-
tend. Je vraagt je af hoe het mogelijk 
is dat een beweging, die zo'n groot 
belang heeft bij het op de kortst 
mogelijke termijn en op een ordelijke 
manier zelfstandig worden van 
Namibië, zich zo vergaloppeert. Het 
eerste moment denk je dat het een 
gewiekste propagandastunt is van 
Zuid-Afrika, maar dan blijkt uit alle 
berichten en commentaren — zelfs 
uit die van met de SWAPO gelieerde 
landen als Angola en Zambia — dat 
het realiteit is dat de SWAPO de 
overeenkomst, waaraan zij zich 
indirect had verbonden, op het meest 
gevoelige punt heeft geschonden. 
Daaraan doen de geruchten dat de 
officiële leiding van de SWAPO — ja 
zelfs Nujoma — niets van de inval 
afwist, niets af. Men kan zich eerder 
met Trouw zorgen maken over de 
toekomst als mocht blijken Nujoma 
er inderdaad niets van heeft gewe-
ten. 

De fractie van het CDA betreurt 
het dat het proces naar zelfstandig-
heid, naar vrije verkiezingen is 
verstoord. Zij betreurt het vanwege 
de slachtoffers die onnodig zijn 
gevallen, vanwege de obstakels die 
op de weg naar onafhankelijkheid zijn 
gelegd en ook omdat deze gang van 
zaken de extreme krachten in 
Zuid-Afrika in kaart speelt. Het 
proces op grond van resolutie 453 
heeft decennia geduurd en is 
operationeel geworden dankzij 
langdurige, vasthoudende diploma-
tieke activiteiten van alle betrokken 
landen en van veel individuen. Dit 
alles dreigde voor niets te zijn 
geweest. 

Gelukkig is het niet zover gekomen 
en hebben Angola, Cuba en Zuid-Af-
rika een nieuwe overeenkomst 
ondertekend, waarin de status quo 
ante 1 april wordt hersteld. De vraag 
is echter of na terugtrekking van de 
SWAPO en de Zuidafrikaanse 
troepen uit Namibië weer teruggeval-
len kan worden op het gehanteerde 
tijdschema en of in november 
aanstaande verkiezingen kunnen 
worden gehouden. Ik vraag de 
minister welke informatie hij 
daarover heeft en of hij over 
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informatie beschikt, waaruit blijkt dat 
het akkoord dat nu is afgesproken 
ook wordt uitgevoerd. Het CDA gaat 
akkoord met de opvatting van de 
regering dat het detachement van de 
Koninklijke marechaussee op korte 
termijn naar Namibië zal vertrekken. 
Wij hopen dat daarbij de situatie niet 
zo verslechtert, dat de veiligheid van 
betrokkenen in ernstig gevaar dreigt 
te komen. 

Voorzitter! Er blijven echter nog 
een paar vragen over, met name als 
het gaat om het optreden van de 
Verenigde Naties, waarvan de 
voornaamste vraag is: waarom waren 
de VN-veiligheidstroepen niet op de 
dag waarop de wapenstilstand van 
kracht werd, namelijk op 1 april, in 
het betrokken grensgebied aanwe-
zig? Dat was het kritieke moment. 
Dat is altijd het kritieke moment, 
wanneer een wapenstilstand in 
uitvoering moet komen. In dat geval 
hadden de VN-troepen namelijk de 
SWAPO-strijders kunnen terugsturen 
en was veel leed voorkomen. 

Er is nog een meer algemene 
vraag. Onderschatten de VN hun 
operaties in Namibië vanaf nu tot aan 
de verkiezingen niet? Het gaat hierbij 
niet alleen om een goede afloop van 
het onafhankelijkheidsproces van 
Namibië, maar ook — de heer 
Wallage wees daar reeds op — om 
het imago, de goodwill en het 
vertrouwen dat de VN moeten 
hebben in de wereld wanneer zij in 
dit soort zeer moeilijke, kwetsbare 
situaties moeten optreden. Kan de 
minister daarop ingaan en daarbij 
ook de vraag meenemen die reeds 
door mijn voorgangers is gesteld, 
namelijk of er aanleiding is om het 
aantal troepen dat in feite gestuurd is 
te herzien? 

Wij gaan er overigens van uit dat 
de regering periodiek aan de Kamer 
rapporteert omtrent de situatie die 
zich ontwikkelt in Namibië en met 
name omtrent de positie van ons 
detachement, zoals ook gebeurd is 
ten tijde van de UNIFIL-detachering. 
Wij gaan er ook van uit, dat er 
overleg zal zijn tussen de troepenle-
verende landen en vanzelfsprekend 
ook binnen het Europees politieke 
overleg, waarin zuidelijk Afrika altijd 
veel aandacht krijgt. 

Mijnheer de voorzitter! Misschien 
heeft deze op zichzelf trieste zaak 
nog enkele positieve kanten. Is het 
waar, zo vraag ik de minister, dat de 
sfeer van vertrouwen, die tijdens de 
onderhandelingen gegroeid schijnt te 
zijn tussen Angola, Cuba en Zuid-Af-

rika, ook door de snelle besluitvor-
ming over het weekend heen is 
versterkt, zoals wordt gesuggereerd 
in Trouw van hedenochtend? En 
hebben ook de laatste ontwikkelin-
gen geleid tot verbetering van de 
betrekkingen tussen Zuid-Afrika en 
de frontlijnstaten? Als deze vragen 
bevestigend kunnen worden 
beantwoord, geeft dat toch een 
sprankje hoop voor de toekomst, 
want er zijn nog meer regionale 
conflictsituaties in zuidelijk Afrika. 
Een ordelijke oplossing van het 
Namibië-probleem kan een goede 
voorbeeldwerking hebben voor de 
oplossing van die conflicten. Ik voeg 
daaraan toe de wens die ook door de 
heer Weisglas is geuit, namelijk dat 
misschien ook de sfeer in zuidelijk 
Afrika zo wordt, dat het apartheids-
probleem in Zuid-Afrika tot een 
oplossing kan komen. 

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter! 
Ik heb die wens geuit en ik ben blij 
dat de heer Aarts zich daarbij 
aansluit. Ik heb daaraan mijn mening 
verbonden dat de westelijke landen, 
waaronder Nederland, moeten 
bijdragen aan een dergelijke verande-
ring in Zuid-Afrika en dat de weg 
daartoe meer ligt op het terrein van 
politieke overreding dan op het 
terrein van sancties. Daarbij heb ik 
mij afgevraagd of een verbod op 
nieuwe investeringen in Zuid-Afrika 
op dit moment wel zo opportuun is. 
Ik doel op het daartoe strekkende 
wetsontwerp dat wij binnenkort 
behandelen. Kan de heer Aarts zich 
ook in het tweede deel van mijn 
uitlatingen op dit punt over de 
interne Zuidafrikaanse situatie 
vinden? 

De heer Aarts (CDA): Ik denk het 
niet, maar dat punt is nu niet aan de 
orde. Wij hebben voor ons een 
wetsontwerp liggen dat over enkele 
weken of enkele maanden zal worden 
behandeld. Dan is het moment 
aangebroken om de verschillende 
sporen die wij bij het Zuid-Afrikabe-
leid behandelen kritisch te bezien. 
Het zou best kunnen dat er ontwikke-
lingen zijn, waardoor je zo'n wets-
ontwerp anders gaat bekijken. Maar 
tot op heden huldigen wij niet het 
standpunt, dat wij hetgeen afgespro-
ken is op de Haagse top — want daar 
gaat het over — in Europees 
verband, gegeven ook de Europese 
lijn die wij hebben ontwikkeld, in de 
steek moeten laten. Ik denk echter 

dat wij elkaar tegenkomen als wij het 
wetsontwerp hier behandelen. 

D 
De heer Eisma (D66): Voorzitter! 
Ook de fractie van D66 betreurt de 
recente gebeurtenissen in noordelijk 
Namibië ten zeerste. Het onafhanke-
lijkheidsproces is daardoor op het 
spel gezet. 

Hoewel ook wij niet gelukkig waren 
en nog steeds niet gelukkig zijn met 
de vermindering van de omvang van 
UNTAG door de Veiligheidsraad, lijkt 
het ons dat niet zonder meer gezegd 
kan worden dat het gebeurde door 
een grotere VN-macht voorkomen 
had kunnen worden. Het is voor mijn 
fractie onbegrijpelijk hoe en waarom 
de gebeurtenissen plaats hebben 
kunnen vinden. Wellicht kan de 
minister hierin meer inzicht verschaf-
fen. Heeft de SWAPO zich wellicht 
strikt en volledig willen houden aan 
de resolutie 435 van de Veiligheids-
raad en niet aan het akkoord tussen 
Cuba, Angola en Zuid-Afrika, waarbij 
SWAPO niet betrokken was? Collega 
Aarts duidde het aan met "indirecte 
betrokkenheid". Hoe het ook zij, een 
en ander lijkt toch op een zeer slecht 
overwogen stap van SWAPO. Is er 
volgens de minister een verklaring te 
geven voor het feit dat de gevechten 
nog zo lang hebben voortgeduurd? 
Kan dit alleen geweten worden aan 
de gebrekkige communicatie in het 
gebied of zijn hiervoor andere 
redenen aan te geven? 

Gelukkig kunnen wij vaststellen dat 
inmiddels opnieuw overeenstemming 
is bereikt over een oplossing en over 
de terugtrekking van SWAPO-strij-
ders naar Angola. Deze overeen-
stemming is bereikt door Angola, 
Cuba en Zuid-Afrika. Opnieuw is 
SWAPO hierbij niet rechtstreeks 
betrokken. Toch heeft SWAPO-leider 
Nujoma zijn troepen opdracht 
gegeven zich terug te trekken. 
Daarmee lijkt ons het vertrouwen 
gerechtvaardigd dat het niet tot een 
herhaling van het gebeurde zal 
komen. Het is wellicht het beste, de 
schuldvraag van de gebeurtenissen 
— het is betreurenswaardig dat het 
honderden mensenlevens heeft 
gekost; de heer Wallage wees hier 
ook op - nu te laten rusten en te 
hopen op een ongestoorde voort-
gang van het Namibische proces 
voor onafhankelijkheid. 

Ik maak nog een enkele korte 
opmerking over de UNTAG en de 
bijdrage van de Nederlandse 
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marechaussee. Ik heb al gezegd dat 
niet met zekerheid kan worden 
gesteld dat een grotere VN-macht de 
gebeurtenissen zou hebben kunnen 
voorkomen. Toch is dat niet uitgeslo-
ten. Een betere organisatie had er in 
ieder geval voor kunnen zorgen dat 
de VN-troepen na het begin van de 
gevechten sneller ter plaatse hadden 
kunnen zijn. Men kan dan ook de 
vraag stellen of het gebeurde voor de 
Veiligheidsraad geen aanleiding moet 
zijn, terug te komen op de eerder 
genomen beslissing en alsnog te 
besluiten tot het vergroten van de 
omvang van de VN-macht in 
Namibië. Hoe staat de minister 
hiertegenover? Ik vraag dit mede 
namens mijn collega's van de Partij 
van de Arbeid, de VVD en het CDA. 
Hoe schat de minister de kans in dat 
de Veiligheidsraad zo'n besluit 
neemt? 

Ten slotte kom ik te spreken over 
de bijdrage van de Nederlandse 
marechaussee aan UNTAG. Wij zien 
in de huidige situatie geen beletsel 
voor een uitzending. Men moet er 
wel rekening mee houden dat de 
uitgezonden marechaussees hun taak 
als gevolg van de gebeurtenissen 
onder grotere druk zullen uitvoeren. 
Aan dit aspect zou in de begeleiding 
extra aandacht moeten worden 
besteed, met name door een heldere 
uiteenzetting van de situatie in 
Namibië. Wi l de minister ons dat 
toezeggen? 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer 
de voorzitter! Met de woordvoerders 
van de fracties betreurt de regering 
het uiteraard ook zeer dat het 
staakt-het-vuren dat uiteindelijk moet 
leiden tot het onafhankelijk worden 
van Namibië, zoals voorzien in 
resolutie 435, begin april zo wreed 
werd doorbroken. Ook in de Europe-
se politieke samenwerking is hierover 
gesproken en de aan de hand 
daarvan uitgegeven verklaring heb ik 
de Kamer toegezonden. Ik ben het 
eveneens met de Kamer eens dat wij 
er verheugd over moeten zijn dat er 
intussen een akkoord is bereikt 
tussen de meeste betrokken partijen 
en met name met Zuid-Afrika, Cuba 
en Angola. Het overleg is overigens 
gevoerd met als waarnemers de 
Sovjet-Unie en de VS. Nujoma, de 
leider van de SWAPO, is akkoord 
gegaan met de afspraak dat de 
SWAPO-eenheden zich opnieuw naar 
Angola zullen begeven, na eerst hun 

wapens te hebben ingeleverd bij 
eenheden van de UNTAG. 

Er is dus gerede hoop om aan te 
nemen dat de status quo ante, dat 
wil zeggen die van voor 1 april, kan 
worden hersteld. In antwoord op een 
vraag van de heer Aarts merk ik op 
dat er ook hoop is dat het proces op 
weg naar de verkiezingen, en 
daarmee naar de formele onafhanke-
lijkheid van Namibië, alsnog volgens 
tijdschema kan verlopen. 

Met de heer Eisma heb ik er 
eigenlijk niet zoveel behoefte aan om 
hier te spreken over een schuldvraag, 
al wordt zelfs door de SWAPO niet 
betwist dat eenheden van SWAPO 
de Angolese grens naar Namibië zijn 
overgestoken in strijd met de 
akkoorden van Genève. De heer 
Wallage heeft gelijk met zijn 
opmerking dat de SWAPO bij de 
akkoorden van Genève geen formele 
partij was, maar zich wel in een brief 
aan de secretaris-generaal van de VN 
met de inhoud daarvan akkoord had 
verklaard. 

Op de vraag in hoeverre de inhoud 
van de akkoorden ook alle betrokken 
partijen genoegzaam bekend was, 
kan worden geantwoord dat dit wel 
het geval was, zij het dat er een 
aantal geheime annexen was van de 
akkoorden van Genève die pas het 
afgelopen weekend voor publikatie 
zijn vrijgegeven. Op de vraag in 
hoeverre dat vervolgens geleid heeft 
tot communicatiestoornissen of 
onvoldoende bekendheid met de 
inhoud durf ik niet met grote 
stelligheid te antwoorden. Zoveel 
staat wel vast dat ook Angola, dat 
overigens in alle fasen die leidden 
naar de wapenstilstand op 1 april 
zeer constructief heeft meegewerkt, 
een zekere verantwoordelijkheid had 
onder de akkoorden van Genève om 
ervoor te zorgen dat de SWAPO-een-
heden zich zouden blijven bevinden 
boven de zogenaamde 16de 
breedtegraad in Angola. 

Hoe dit ook zij, ik denk dat het 
belangrijker is om nu naar de naaste 
toekomst te kijken. De afspraken die 
thans zijn gemaakt, geven naar onze 
overtuiging een reële mogelijkheid 
om het eerder voorziene proces in de 
richting van de verkiezingen voort te 
zetten. 

De heer Aarts vroeg waarom de 
veiligheidstroepen niet op tijd 
aanwezig waren. Ik weet niet precies 
wat de exacte achtergronden 
daarvan waren. Een vertragende 
factor is het overleg geweest dat 
gevoerd werd over de exacte 

samenstelling en de omvang van de 
vredesmacht. In antwoord op vragen 
van o.a. de heer Eisma meen ik dat 
het bepaald te vroeg is — en ik zeg 
dit nadrukkelijk tot de heer Wallage 
— om nu een oordeel te vellen over 
de vraag in hoeverre het aantal 
VN-troepen waartoe thans is 
besloten van ruim 4600, exact 
toereikend zal zijn om de taken goed 
uit te voeren. De praktijk zal dat 
moeten uitwijzen, maar het vooraf-
gaand overleg heeft in ieder geval als 
resultaat opgeleverd dat het 
oorspronkelijk geraamde aantal van 
7000 als te hoog werd gezien. Ik 
herinner mij trouwens dat ik er eerder 
in deze Kamer ook met enige zorg 
melding van heb gemaakt dat de 
voorziene kosten voor deze hele 
operatie praktisch evenveel zouden 
bedragen als de totale VN-begroting, 
namelijk de somma van 700 min. Nu 
is het ook mijn opvatting dat dit niet 
het laatste woord moet zijn als het 
gaat om een effectieve vredesopera-
tie. Als die operatie niet effectief is, 
behoef je ook het lagere bedrag dat 
je besteedt, er niet aan uit te geven. 
Het overleg met de VN-deskundigen 
op dit gebied en met de militairen 
heeft tenslotte tot een verantwoord 
aantal en tot een verantwoorde 
raming geleid. Als straks blijkt dat dit 
te weinig is, zal daar in VN-kader 
ongetwijfeld opnieuw over moeten 
worden gesproken. De secretaris-ge-
neraal zal dan de eerste zijn om 
opnieuw een beroep te doen op de 
lidstaten voor aanvulling. En daarover 
zal dan overleg moeten plaatsvinden. 

Ik kom nog even terug op de 
opmerkingen van de heer Wallage 
over het optreden van de Zuidafri-
kaanse eenheden, overigens onder 
gezag van de VN en op aanwijzing 
van de speciale VN-afgezant van de 
secretaris-generaal, de heer Aht i -
saari. Ik heb natuurlijk ook de 
commentaren gelezen, vooral de 
commentaren die namens de 
frontlijnstaten en namens de SWAPO 
zijn gegeven. Daarin is met grote 
bitterheid gesproken over de inzet 
van Zuidafrikaanse troepen. Het 
waren overigens niet de Koetvoet-
troepen. Ik dacht dat het het 101ste 
bataljon van het Zuidafrikaanse leger 
was. 

De heer Wal lage (PvdA): Er is in 
zoverre een misverstand. Het laatste 
gold ook, maar de inzet van de 
Namibische "po l i t ie" betekent dat de 
daarin opgenomen Koevoet-elemen-
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Van den Broek 

ten zijn losgelaten. Om het maar 
eens simpel te formuleren. 

Minister Van den Broek: Om tot 
een objectieve beoordeling te 
komen, moet daar in elk geval naast 
worden gesteld dat Ahtisaari in feite 
gesteld was voor een keuze uit twee 
kwaden, te weten: of de tijdelijke 
inzet van een deel van de Zuidafri-
kaanse troepen of — en dat is geen 
te pessimistische verwachting van de 
situatie — een op voorhand volledig 
mislukken van het proces van 
resolutie 435, waarna ongetwijfeld 
een volledige mobilisatie van alle 
Zuidafrikaanse troepen zou zijn 
gevolgd. Zuid-Afrika zou dan kunnen 
zeggen — en men heeft die neiging 
in de publikaties kunnen waarnemen 
— dat als niet wordt ingegrepen en 
als aan deze grensoverschrijdingen 
door de SWAPO geen einde wordt 
gemaakt, het zich niet aan de 
Geneefse akkoorden gebonden acht, 
met alle conclusies die het daaruit 
wilde trekken. Ik begrijp dus de 
opmerkingen van de heer Wallage 
wel, maar ik denk dat bij het optre-
den van de VN-macht op aanwijzing 
van Ahtisaari dat aspect niet geheel 
uit het oog moet worden verloren. 
Daarbij blijft het betreurenswaardig 
dat het tot een bloedvergieten op zo 
grote schaal heeft geleid. 

De heer Weisglas (VVD) De 
minister wijst erop dat hij berichten 
heeft gezien waarin de frontlijnstaten 
grote kritiek uiten op het optreden 
van Zuidafrikaanse troepen en het 
betrekken van Zuidafrikaanse troepen 
bij de tegenactie tegen de SWAPO-
infiltraties. Wat mij zo buitengewoon 
opviel, om het bewust neutraal te 
zeggen, is dat de frontlijnstaten — en 
ik verwijs naar het dagblad Trouw 
van vanochtend — zelfs begrip 
hebben getoond voor deze Zuidafri-
kaanse actie en buitengewoon veel 
kritiek op de SWAPO hebben geuit. 
Ik heb daar geen enkele vorm van 
leedvermaak over of hoe je het ook 
wilt noemen. Ik constateer het en 
vraag of de minister dergelijke 
berichten uit zijn bronnen kan 
bevestigen. 

Minister Van den Broek: Ik kan 
berichten van beider strekking 
bevestigen. Het ene bericht is alleen 
wat ouder dan het andere. Toen voor 
het eerst melding werd gemaakt van 
de schermutselingen en aan de 
SWAPO werd gevraagd of er sprake 
was van grensoverschrijdingen, is dat 

aanvankelijk ontkend door de leiding 
van SWAPO. Ik sluit niet uit dat 
daarbij ook een gebrek aan commu-
nicatie in het geding is geweest. 
Later is het evenwel bevestigd. 
Vervolgens was er het bloedige 
treffen tussen de Zuidafrikaanse 
eenheden en SWAPO. Daar is 
buitengewoon bitter op gereageerd. 
Maar goed, vervolgens hebben alle 
partijen de "vrede" weer hersteld. 
Kennelijk heeft men zijn verantwoor-
delijkheid voor het behoud van het 
435-proces duidelijk gevoeld. Na 
aandringen van de secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties heeft 
het geleid tot het akkoord van 9 
september j l . , waarbij een dag 
tevoren door Nujoma is ingestemd 
met het terugkeren van de SWAPO-
eenheden naar Angola. 

De voorzitter: U bedoelt 9 april jl.? 

Minister Van den Broek: Inderdaad, 
het moet 9 april zijn. Ik weet dat het 
gezegde "Eind goed, al goed" in dit 
geval nog buitengewoon voorbarig 
klinkt, maar het ziet er toch naar uit 
— laten wij die zegening in ieder 
geval tellen — dat de status quo ante 
kan worden hersteld. 

Er is gesproken over de frontlijn-
staten en over het vertrouwen dat 
zou zijn gegroeid tussen Angola, 
Cuba en Zuid-Afrika. Aan het adres 
van de heer Aarts zeg ik dat het erg 
moeilijk vind om dat exact te peilen. 
Wij kunnen wel constateren dat deze 
groep landen heeft moeten samen-
werken om ook de nieuwe overeen-
stemming mogelijk te maken en dat 
kennelijk geen enkele partij het 
wenste om terug te komen van de 
eerder gemaakte afspraken om 
eindelijk te komen tot uitvoering van 
de inmiddels 11 jaar oude resolutie 
435 van de Veiligheidsraad. Men 
wenst de zaak nu door te zetten. Als 
wij bekijken welke landen hierbij 
betrokken zijn, dan kunnen wij 
constateren dat zij allemaal hun 
eigen belang hebben om door te 
zetten. Dat geeft doorgaans ook de 
beste kans op succes. 

Evenals de heer Weisglas wil ik 
graag het contingent marechaussee 
dat vermoedelijk nog deze week naar 
Namibië vertrekt, veel succes 
wensen bij zijn ongetwijfeld moeilijke 
taak. Eerder heb ik in de publiciteit 
laten merken dat ik enige zorgen had 
— toen de gevechtshandelingen 
begonnen — over het optreden van 
een vredesmacht daar ter plaatse. Ik 
ging ervan uit dat wij spreken over 

een vredesmacht en niet over 
VN-troepen die uitgerust zijn om 
vrede af te dwingen. Dat is het 
bekende verschil tussen peace-keep-
ing en peace-enforcing. Ik vond het 
dan ook nodig, mij eerst te laten 
inlichten door de deskundigen van de 
VN en door de kwartiermakers die 
intussen vanuit Nederland waren 
uitgezonden. Ik heb mij te zamen met 
de minister van Defensie laten 
inlichten over de omstandigheden 
waaronder de marechaussee naar 
verwachting zou moeten werken. De 
resultaten van deze informatie 
hebben collega Bolkestein en mij in 
ieder geval geen aanleiding gegeven 
om het afreizen van dit contingent uit 
te stellen. 

In antwoord op vragen van onder 
anderen de heren Aarts en Eisma zeg 
ik dat ik graag bereid ben, de Kamer 
op gezette tijden te rapporteren over 
de situatie, zoals wij indertijd ook bij 
UNIFIL hebben gedaan. Aangezien 
verschillende lidstaten van de EPS 
deelnemen aan de vredesmacht, 
neem ik aan dat de situatie in 
Namibië de komende maanden 
binnen het EPS-kader aan de orde zal 
komen. Ik ga ervan uit dat het 
overleg dat wij destijds gewend 
waren te voeren met de landen die 
troepen aan UNIFIL ieverden, ook nu 
zal worden gevoerd met de landen 
die troepen leveren aan UNTAG. 

Ik meen dat ik hiermee ben 
ingegaan op de gemaakte opmerkin-
gen. 

De voorzitter: Ik stel voor, de 
spreektijd in tweede termijn te 
bepalen op drie minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Wal lage (PvdA): Voorzitter! 
Ik dank de minister voor de gegeven 
antwoorden. Het gaat in deze korte 
gedachtenwisseling naar onze 
mening om twee elementen: de 
politieke beoordeling van datgene 
wat in Namibië is gebeurd en het 
scheppen van voorwaarden om het 
proces in Namibië zo vreedzaam 
mogelijk verder te laten verlopen. 

Bij de politieke beoordeling geeft 
de minister ook vanavond onvoldoen-
de aandacht aan de aard van de 
incidenten en aan de gevolgen ervan 
voor het verdere optreden van de 
Verenigde Naties. Hij onderstreept 
dat de Zuidafrikaanse troepen, al dan 
niet ingelijfd bij de Namibische 

Tweede Kamer Namibië 
11 april 1989 
TK65 65-5713 



Wallage 

politie, onder het gezag van de 
Verenigde Naties zijn opgetreden. Dit 
is nu net het probleem. De heer 
Ahtisaari zegt in de Times van 
vandaag dat er alleen een keuze 
tussen lousy alternatives was. De 
minister zei in iets parlementairder 
taal zojuist hetzelfde. Hoe kwam men 
echter in die situatie terecht? Men 
was door de hoeveelheden mens-
kracht en verbindingen gewoon niet 
ertoe in staat, op het goede moment 
in te spelen op de signalen die men 
vroegtijdig had gekregen. Dit moet 
de Zuidafrikanen worden nagegeven: 
enkele dagen voor het begin van het 
proces hebben zij de heer Ahtisaari 
laten weten dat zij deze ontwikkelin-
gen zagen. De Verenigde Naties 
hadden simpelweg de mogelijkheid 
niet om eerder zelf op te treden. 

De minister zei dat het te vroeg is 
om een oordeel over de omvang van 
de daar aanwezige VN-troepen te 
geven. Dan vraag je je in gemoede af 
wat er moet gebeuren, voordat 
hierover meer te zeggen is. 

Minister Van den Broek: Dat is 
logisch. Op het moment waarop de 
schermutselingen plaatsvonden, was 
het contingent in de omvang waarin 
het nu is voorzien, nog niet ter 
plaatse. Het is dan uiteraard te vroeg. 

De heer Wa l lage (PvdA): Het totaal 
waaruit men kan putten, is al niet zo 
groot dat men ertoe in staat is, 
voldoende menskracht te hebben op 
de plekken waar dit relevant is. Dit 
kun je echt van twee kanten benade-
ren. 

Het land heeft een immense 
omvang, twint ig keer Nederland, en 
het zal niet de laatste keer zijn dat 
tussen SWAPO-aanhangers of 
groepen en aanwezige Zuidafrikaan-

se militairen — de bezetter is immers 
in tal van vormen nog steeds daar — 
het vredesproces gehandhaafd moet 
worden. Daarom is deze valse start 
aanleiding tot grote zorg. 

Ik meen dat er reden toe is om de 
totale beschikbare troepen op het 
niveau te brengen waarop de 
Verenigde Naties zelf in eerste 
instantie meende dat zij moesten zijn. 
Deskundigen op dit gebied, die 
Namibië beter kennen dan sommige 
mensen bij de Verenigde Naties, 
hebben al in een heel vroeg stadium 
gezegd dat een aantal van 7000 man 
eigenlijk het minimum is. Zuid-Afrika 
had 22.000 man beschikbaar voor 
doeleinden van onderdrukking, als ik 
het zo mag zeggen. Hoe reëel is het 

dan om te denken dat je het proces 
met 4000 man waarnemers, politie, 
begeleiders enzovoorts kunt keren? 
Ik meen dat de discussie hierover al 
van tevoren reëel was en dat er nu 
door de gang van zaken aanleiding 
toe is om dit opnieuw te overwegen. 
Ik dien hierover aan het einde van 
mijn betoog een motie in, voorzitter. 

De minister heeft er ook nu geen 
enkel begrip voor getoond wat het 
voor de Namibische bevolking 
betekent dat de feitelijke machtheb-
bers tot dusver, de bezetters van het 
gebied, onder het gezag van de 
Verenigde Naties jurisdictie konden 
uitoefenen. Dit vind ik een zo 
principieel punt dat ik hoop dat de 
minister van Buitenlandse Zaken in 
EPS-verband of elders het voorko-
men van een dergelijke situatie in de 
toekomst tot zijn beleidsdoeleinde 
maakt. Zuidafrikanen mogen op dit 
punt niet onder de paraplu van de 
Verenigde Naties optreden. 

Graag dien ik daarom de volgende 
motie in. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het van het 
grootste belang is dat het proces dat 
naar de onafhankelijkheid van 
Namibië moet leiden zich verder kan 
voltrekken; 

van oordeel, dat daartoe de United 
Nations Transition Assistance Group 
(UNTAG) over voldoende manschap-
pen moet kunnen beschikken; 

nodigt de regering uit, in overleg met 
de partners in de Europese Politieke 
Samenwerking te bevorderen dat 
UNTAG zo spoedig mogelijk ten 
minste op de oorspronkelijk beoogde 
sterkte wordt gebracht (7500), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Wallage, 
Herfkens en Verspaget. Naar mij 
blijkt, wordt zij voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 4 (21068). 

D 
De heer Weisglas (VVD): Voorzitter! 
Eén opmerking aan het adres van 

collega Wallage, als dat mag. Een 
van de drie brieven die op de agenda 
staan, namelijk de brief op stuk nr. 
21068, nr. 1, heeft als onderwerp de 
Nederlandse deelname aan UNTAG. 
Deze brief gaat uitsluitend over de 
modaliteiten en de beslissing tot het 
zenden van een contingent Konink-
lijke marechaussee. Het moet mij 
toch van het hart dat het mij 
buitengewoon heeft verbaasd dat de 
initiatiefnemer tot dit debat noch in 
zijn eerste termijn, noch in zijn 
tweede termijn met één woord heeft 
gerept over het feit dat daar Neder-
landse marechaussees naar toe 
gaan. Wat zijn oordeel daarover is, is 
uiteraard aan hem, maar dat hij 
namens zijn fractie niet een woord 
van bemoediging in de richting van 
de marechaussees heeft willen 
uitspreken, maar dat hij wel hier de 
hele avond staat te "hi l termannen" 
over de situatie in de wereld in het 
algemeen en in zuidelijk Afrika in het 
bijzonder, heeft mij zeer verbaasd. 
Wij zijn het Nederlandse parlement 
en ik denk dat een verantwoordelijke 
fractie dan ook een uitspraak moet 
doen over hetgeen expliciet door 
Nederland gedaan wordt. 

De heer Wal lage (PvdA): Voorzitter! 
Ik neem aan dat in de kringen van de 
heer Weisglas "hi l termannen" een 
positieve betekenis heeft. Maar 
belangrijker dan dat is het feit dat 
onmiddellijk nadat de Nederlandse 
regering kenbaar had gemaakt dat ze 
op de aangegeven voorwaarden 
wilde deelnemen, door de fractie van 
de Partij van de Arbeid daarop 
posi*'ef is gereageerd. Ik ben ervan 
uitgegaan dat de aanleiding tot dit 
debat de actuele situatie in Namibië 
was. Mijn collega Van Traa, die 
vorige week een brief over dat 
onderwerp gevraagd heeft, heeft dat 
toen ook aangegeven. Heel eerlijk 
gezegd, had ik liever dat mijn collega 
Weisglas zijn energie besteedde aan 
de bespreking van wat nu gaande is. 
Dat is onder andere dat Zuidafrikaan-
se troepen zijn ingezet om te doen 
wat de Verenigde Naties in Namibië 
zouden gaan doen, namelijk de vrede 
bewaren. 

De heer Weisglas (VVD): a. Ik ben 
in mijn eerste termijn ingegaan op de 
actuele situatie en b. collega Van 
Traa heeft bij een ordedebatje, toen u 
in het buitenland was, op bijzonder 
summiere wijze de mening van de 
Partij van de Arbeid gegeven. In ieder 
geval verbaast het mij zeer dat over 
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Weisglas 

de enige concrete Nederlandse 
component in dit onderdeel van het 
buitenlandse beleid vanavond door 
de Partij van de Arbeid met geen 
enkel woord is gerept. 

Ik heb goed geluisterd naar het 
antwoord van de minister op de 
vraag die door alle fracties is gesteld, 
of het aantal mensen onder de 
UNTAG-vlag op het oorspronkelijk 
voorziene getal van 7500 zou moeten 
worden gebracht. Ik kan mij op dit 
moment vinden in zijn opmerking, dat 
daarover intensief overleg dient 
plaats te vinden met met name de 
secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties. Ik verbind hieraan echter wel 
het verzoek aan de minister, de 
Kamer daarover te blijven informe-
ren. Voorts verzoek ik hem namens 
Nederland, als een van de deelne-
mers aan de civiele component van 
UNTAG, ter zake zeer actief te zijn. 
De eerste week is niet bepaald 
gebleken dat alles met het contin-
gent van de Verenigde Naties gaat 
zoals het moet gaan. Ik voeg hier 
echter ogenblikkelijk aan toe dat ik 
het eens ben met de minister, dat op 
dat moment het aantal van 4650 nog 
niet eens in Namibië was. 

D 
De heer Eisma (D66): Mijnheer de 
voorzitter! Ik vond het antwoord van 
de minister op de vragen die door 
ons allen zijn gesteld over de 
wenselijkheid van een grotere 
omvang van de VN-macht in Namibië 
nogal passief Als ik hem goed heb 
begrepen, zei hij: ik wacht de 
initiatieven van de secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties af. Mijn 
vraag is dan wat op dit moment op 
basis van de informatie die hem ter 
beschikking staat, zijn mening is over 
een eventuele uitbreiding van deze 
troepenmacht in het desbetreffende 
gebied. 

Ik heb erop gewezen dat nu de 
situatie ontstaat dat de Nederlandse 
marechaussees hun taak onder een 
grotere druk moeten uitvoeren. Mijn 
vraag is of er binnenkort in de 
begeleidende sfeer meer aandacht 
aan de situatie in Namibië zal worden 
besteed en of de uiteenzetting van 
de situatie in Namibië uitdrukkelijker 
aan de orde wordt gesteld in de 
voorbereidende periode, voordat de 
uitzending plaatsvindt. Hierop graag 
nog een reactie van de minister. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer 
de voorzitter! Ik kan mij niet helemaal 
aan de indruk onttrekken, dat de heer 
Wallage, die evenals ik onder de 
indruk is van hetgeen daar de 
afgelopen weken heeft plaatsgevon-
den, daaruit toch wel erg eenzijdige 
conclusies trekt. Heeft de minister 
wel een idee van wat het betekent 
voor de Namibische bevolking om...? 

Voorzitter, de minister heeft een 
idee van wat er gebeurd zou zijn als 
er niet opgetreden was zoals er 
opgetreden is. Waarmee ik de 
resultaten die nu zijn bereikt ook in 
retrospect moeilijk te beoordelen 
vind. Ik kan echter in ieder geval 
constateren, dat er nog een kans is 
om de wapenstilstand alsnog te laten 
doorgaan. Ik betwijfel ernstig of dat 
het geval zou zijn geweest, ingeval 
niet ingegrepen was, al kan men 
kritiek hebben op de daarbij aange-
wende middelen. Nogmaals, het is 
mij te gemakkelijk om hier, zoals de 
heer Wallage doet, een zekere aanval 
op de VN en haar afgezanten los te 
laten. Die zouden ongetwijfeld ook 
verantwoordelijk zijn gesteld, als het 
tot veel grotere calamiteiten was 
gekomen; als alle afspraken waren 
doorbroken en Zuid-Afrika zijn eigen 
troepen voluit had gemobiliseerd om 
zelf recht en orde in het gebied te 
forceren. Ik denk dat het goed is, ook 
die kant te blijven belichten, waarbij 
het overigens niet mijn indruk was 
dat de Zuidafrikanen daar onder 
eigen jurisdictie hebben geopereerd. 
Nee, die hebben onder jurisdictie van 
de VN geopereerd. Zij hebben 
toestemming gekregen van de VN 
om in ieder geval op dat moment niet 
gehouden te zijn aan de verplichting 
om hun bases niet te verlaten. 

De heer Wal lage (PvdA): Dat laatste 
is juist. Het is echter ook juist, dat zij 
niet zijn opgetreden op de normale 
wijze waarop de VN, als die daar met 
voldoende manschappen aanwezig 
waren geweest, zouder, zijn opgetre-
den. Zij zijn echter opgetreden als 
een oorlogvoerende partij. Dat kan 
de minister toch rustig zeggen, 
zonder dat hij afstand neemt van zijn 
oorspronkelijke politieke beoorde-
ling? Er is hier ruimte ontstaan voor 
een van de partijen in het conflict om 
gewapend op te treden op een wijze 
die paste bij het conflicht zoals het 
voor het begin van de onderhandelin-
gen was. 

Minister Van den Broek: Ik heb niet 
zoveel moeite met die benadering. 
De andere kant van het verhaal wordt 
er echter weer niet bij verteld. Het 
scheelt nog maar weinig, of de VN 
krijgen de volledige aansprakelijkheid 
in de schoenen geschoven van 
hetgeen hier gebeurd is. Voorzitter, 
de feiten liggen gewoon anders. Ik 
kom niet terug op hetgeen ik in 
eerste termijn gezegd heb. 

Mij is wel opgevallen dat, toen ik in 
een eerste commentaar gevraagd 
naar een reactie op de gevechtshan-
delingen en gevraagd naar een 
reactie op wat het zou kunnen 
betekenen voor de termijn van 
uitzending van de Nederlandse 
marechaussees, daarop enigszins 
terughoudend heb gedaan en heb 
uitgesproken, eerst over nadere 
informatie over de veiligheid te willen 
beschikken, ik ook de geachte 
afgevaardigde van de PvdA, de heer 
Van Traa direct door de radio heb 
horen roepen — en ik dacht in zijn 
kielzog de heer Wallage — dat dit 
toch onbegrijpelijk was. De uitzen-
ding moest worden versneld. 

De heer Wal lage (PvdA): Nee... 

Minister Van den Broek: Laat het 
de heer Wallage dan niet geweest 
zijn, het waren in ieder geval de heer 
Van Traa en de fractie van de Partij 
van de Arbeid. 

De heer Wal lage (PvdA): Ik vind het 
wel aardig dat u mij in een kielzog 
plaatst op een moment dat ik mij zeer 
ver van de plaats van deze handelin-
gen bevond. 

Minister Van den Broek: Ik heb het 
u ook niet horen tegenspreken. Ik 
heb u er vanavond überhaupt niet 
over horen spreken. Dat heeft mij wel 
verbaasd. Toen het namelijk ging om 
bepaalde acties in de Golf en om de 
veiligheid van de Nederlandse 
mannen, stond deze deze veiligheid 
zo voorop, dat tenslotte de Partij van 
de Arbeid met de hele uitzending 
naar de Golf niet akkoord kon gaan. 
Terwijl er hier sprake was van een 
gevechtssituatie — wij spreken over 
een vredesmacht - stond de Partij 
van de Arbeid, kennelijk zonder de 
situatie ter plaatse te kennen, al klaar 
om te zeggen: dit kan nooit tot 
vertraging leiden, versnelling is het 
parool. 
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Van den Broek 

De heer Wal lage (PvdA): Wij zijn er, 
evenals u en de andere leden van de 
Kamer die hierover hebben gespro-
ken, van uitgegaan dat de rol van de 
Verenigde Naties hier helder en 
afgeschermd is. Wat er in de 
afgelopen dagen is gebeurd, roept in 
ieder geval een vraag op. Zijn er 
voldoende voorwaarden in de 
samenstelling, in de omvang, in de 
manier waarop men kan werken, 
geschapen om deze taak te verrich-
ten? Dat is onze invalshoek geweest 
en niet in de allereerste plaats ons 
relatieve kleine contingent in deze 
discussie. Als de Verenigde Naties 
optreden, doen zij dat dan op een 
passende wijze? Het zou mij een lief 
ding waard zijn geweest als u in uw 
reacties iets duidelijker tot uitdruk-
king had gebracht dat het de 
Verenigde Naties moeten zijn die 
moeten optreden en niemand anders! 

Minister Van den Broek: Als u 
daarover dan twijfelt op een zodanige 
manier dat u nu al tot de conclusie 
komt dat het weer opgevoerd moet 
worden naar 7500 man, hoe bestaat 
het dan dat u zich niet bekommert 
over de wijze waarop een eventueel 
contingent marechaussees daar zou 
moeten opereren in een voor u te 
kleine vredesmacht? Dan vraag ik 
ook een consequente redenering. 

De heer Wal lage (PvdA): Ik zal geen 
etiketten opplakken want het is al 
laat in de avond. Als wij echter 
zeggen dat het noodzakelijk is dat er 
voldoende mensen zijn dan doen wij 
dat toch omdat wij vinden dat de 
Verenigde Naties adequaat moeten 
optreden? Dan praten wij toch ook 
over de betrokkenen. Het is dan toch 
wel erg gemakkelijk om te doen alsof 
het om een specifiek Nederlands 
vraagstuk gaat. Wat hier aan de orde 
is, is of de Verenigde Naties kunnen 
optreden op een wijze die passend is 
bij die blauwe baret. Daar gaat het 
hier om! Dat is in de afgelopen 
weken niet gebeurd. Wij zoeken naar 
garanties. Ik vind dat u uw eigen rol 
onder ogen moet zien in plaats van 
dit soort debatten te voeren. 

Minister Van den Broek: Voorzitter! 
Als de geachte afgevaardigde de 
heer Wallage ook in het vervolg, als 
het gaat om het uitzenden van 
vredesmachten, dezelfde redenering 
wil volgen, zal dat ook de mijne niet 
zijn. Dat is het nu ook weer niet. De 
vraag is namelijk niet in hoeverre een 
vredesmacht in staat is om onder alle 

omstandigheden, ook bij zodanig 
massale grensoverschrijdingen als 
hier hebben plaatsgevonden, 
adequaat een oplossing te vinden of 
iets dergelijks te voorkomen. Het is 
zeer de vraag wat voor vredesmacht 
je daarvoor nodig zult hebben. Ik 
denk ook dat geen van de betrokken 
partijen enige aanleiding had om te 
verwachten dat dit zo zou gebeuren, 
gezien de Geneefse akkoorden en 
het akkoord dat de leider van 
SWAPO daaraan had gegeven door 
middel van een schrijven aan de 
secretaris-generaal. 

Voorzitter! De heer Wallage heeft 
een motie ingediend die erop 
neerkomt dat de regering in overleg 
met de EPS-partners moet bevorde-
ren dat UNTAG zo spoedig mogelijk 
ten minste op de oorspronkelijke 
beoogde sterkte wordt gebracht van 
7500 man. Ik ontraad die motie ten 
sterkste. Aan welke bron en aan 
welke deskundigheid de heer 
Wallage zijn conclusie ontleent dat 
het per se 7500 man moet worden, 
weet ik niet. 

Tegen de heer Eisma zeg ik dat hij 
geen duidelijk antwoord krijgt op de 
vraag wat mijn opvatting is. Ik moet 
uitsluitend en alleen afgaan op 
datgene wat de deskundigen in New 
York daarover aan informatie geven, 
hetgeen tenslotte leidt tot de 
besluitvorming in de VN en de 
Veiligheidsraad. Het besluit is 
genomen, het aantal vast te stellen 
op 4600 man. In eerste termijn heb 
ik al gezegd dat als straks in de 
praktijk blijkt dat zij tegen hun taak 
niet zijn opgewassen, het dan toch 
de eerste verantwoordelijkheid van 
de Verenigde Naties is, waar de heer 
Wallage zo uitdrukkelijk en bij 
herhaling over sprak, om een beroep 
te doen op de volkerengemeenschap 
om eventueel aanvullende middelen 
of aanvullende troepen te sturen. 
Maar wie is het Nederlandse 
kamerlid die hier en nu kan bepalen 
dat er ten minste 7500 man nodig 
zijn? 

De heer Wal lage (PvdA): De 
secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties zelf heeft gezegd: ik heb in 
beginsel 7500 man nodig. Vervol-
gens heeft de politieke leiding 
gezegd: wij menen op grond van 
allerlei adviezen dat er op dit 
moment 4500 nodig zijn. Wie de 
brief leest die de secretaris-generaal 
op 23 januari heeft geschreven, ziet 
dat hij nadrukkelijk het voorbehoud 
maakt dat het wellicht nodig zal zijn 

om tot uitbreiding te komen. De 
minister zegt nu: op wie beroept u 
zich? Ik moet mij dan in ieder geval 
beroepen op de weinige mensen die 
in dit hele proces min of meer als 
neutrale krachten kunnen gelden. Dat 
is de Raad van kerken in Namibië 
zelf, die als een van de weinigen in 
de afgelopen jaren heeft bewezen als 
het ware recht overeind tussen alle 
verschillende conflicten en partijen te 
staan. Van het begin af aan heeft 
men gewaarschuwd: onderschat de 
omvang van dit land niet, onderschat 
de omvang van de grens niet, 
onderschat vooral niet de invloed die 
de Zuidafrikanen die hier nog 
aanwezig zijn op het totale proces 
kunnen uitoefenen en stuur alsje-
blieft een omvang — dan blijft het 
inderdaad willekeurig; dat geef ik de 
minister toe — zoals u oorspronkelijk 
plande. Tegen die achtergrond zeg ik 
na wat er nu gebeurd is: voer dat 
overleg, kijk hoever u daarin komt en 
geef ook aan als teken van bezorgd-
heid dat u dat doet. Als u nu zegt dat 
u dat niet doet en dat u afwacht, dan 
tekent u daarmee de positie die u wel 
vaker in de internationale verhoudin-
gen als de hoogste wijsheid venti-
leert. 

Minister Van den Broek: Daar ben 
ik consistent in, dus ik ontraad 
aanneming van de motie. Hier ligt 
een eerste verantwoordelijkheid voor 
de Verenigde Naties en niet voor de 
Raad van kerken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.55 uur. 

• 
Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de voorzitter ter 
zake gedane voorstellen: 

1. drie koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende voorstellen 
van wet: 

Regels betreffende door gemeen-
ten en provincies uit te voeren 
experimenten op het gebied van 
decentralisatie en deregulering (Wet 
D'gemeenten en D'provincies) 
(21081); 

Wijziging van de Wet van 2 
december 1982 (Stb. 733), 
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houdende voorlopige voorzieningen 
in verband met de voorgenomen 
intrekking van het Koninklijk besluit 
van 10 april 1939 (Stb. 181) 
(21085, nr. 2); 

Vaststelling van de begroting van 
de uitgaven en ontvangsten van het 
Mobiliteitsfonds voor het jaar 1989 
(21086). 

Deze koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2. de volgende brieven: 
vier, van de minister van Buiten-

landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van een reisverslag 
aan Indonesië (20934, nr. 4) ; 
twee, inzake de Nederlandse 
deelname aan UNTAG (Namibië) 
(21068, nrs. 2 en 3); 
een, ten geleide van een verdrag 
inzake wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken (21090, R1367); 

een, van de minister van Justit ie, 
over misbruik en oneigenlijk gebruik 
op het gebied van belastingen, 
sociale zekerheid en subsidies 
(17050, nr. 98); 

een, van de ministervan Binnen-
landse Zaken, over ambtenaren met 
gewetensbezwaren (20800-VII, nr. 
31) ; 

vijf, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 
een, ten geleide van het regerings-
standpunt inzake het rapport Beheer 
van het openbaar onderwijs (16625, 
nr. 112); 
een, ten geleide van de voortgangs-
rapportage inzake nieuwe media in 
het onderwijs (19158, nr. 12); 
een, ten geleide van het concept-
voorstel van wet houdende regeling 
onderwijsvoorrangsgebieden 
(20590, nr. 2); 
een, over de bekostiging ex artikel 73 
WOV (20800-VIII, nr. 86); 
een, over de regio-indeling schoolbe-
geleidingsdiensten (20800-VIII, nr. 
87); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, over 
het Huisvestingsbesluit WBO 
(21082); 

een, van de ministervan Financiën, 
overde lLPZ (20561, nr. 13); 

een, van de staatssecretaris van 
Financiën, over de gemeentelijke 
onroerend goedbelastingen 
(20800-IXB, nr. 38); 

een, van de minister van Defensie, 
over militair verkeer (21085, nr. 1); 

een, van de staatssecretaris van 

Defensie, over het structuurschema 
Militaire terreinen (1 6666, nr. 37) ; 

drie, van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 
een, over radiologische consequeiv 
ties (20800-XI, nr. 94); 
een, ten geleide van een verslag van 
de EG-milieuraad van 2 maart 1989 
(20800-XI, nr. 95); 
een, ten geleide van het standpunt 
Bestemmen met beleid (20800-XI, 
nr. 100); 

twee, van de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, te weten: 
een, over uitgifte van de plan-be-
schikkingen inzake ongesubsidieerde 
nieuwbouw (20800-XI, nr. 97); 
een, over de totstandkoming van de 
huursubsidietabellen (20800-XI, nr. 
98) ; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, over de S1 in 
Zuid-Holland (20800-A, nr. 13); 

twee, van de minister van Econo-
mische Zaken, te weten: 
een, over de interne markt (20596, 
nr. 9); 
een, ten geleide van antwoorden op 
vragen inzake staal (20800-XIII, nr. 
74); 

een, van de minister en de 
staatssecretaris van Economische 
Zaken, ten geleide van de notitie 
EZ-stimuleringsfaciliteiten (20324, 
nr. 18); 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
ten geleide van de agenda voor de 
EG-raad met betrekking tot sociale 
aangelegenheden en werkgelegen-
heid (20800-XV, nr. 64); 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over 
uitvoering van bepalingen van de 
Mediawet (21089); 

drie, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 
een, over de ILPZ (20561, nr. 14); 
een, ten geleide van het regerings-
standpunt inzake zorg- en dienstver-
lening ten behoeve van geestelijk 
gehandicapten (20931, nr. 2); 
een, ten geleide van het Kerndocu-
ment gezondheidsbeleid (21092); 

een, van het Presidium, over de 
benoeming van plaatsvervangend 
griffiers (21091); 

een, van de vaste Commissie voor 
EG-zaken, over amenderingsrecht 
(21041 , nr. 2); 

een, van de leden De Kwaadste-
niet, Joekes en Schutte, over de 

verdediging van een voorstel van wet 
(19816, nr. 9). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

3. de volgende brieven: 
een, van de minister van Justit ie, 

over de instelling van een werkgroep 
auteursrechtelijke bescherming 
computerprogrammatuur; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, ten 
geleide van het informatiepakket Plan 
van spreiding en situering SVM; 

drie, van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 
een, over het rapport Gezondheids-
schade mens; 
een, ten geleide van de brochure 
Milieu en stads- en dorpsvernieu-
w ing ; 
een, ten geleide van onderzoeksplan-
nen; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
ten geleide van informatie- en 
voorlichtingsmateriaal inzake het 
sociaal-fiscaal nummer. 

De voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te laten drukken en voor 
kennisgeving acrr-ie nemen. Kopie is 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

4. de volgende adressen: 
een, van M.T.M. Tilburg te 

Nijmegen, met betrekking tot 
kwijtschelding van onroerend-goed-
belasting over 1988; 

een, van J. de Graaf te Bunscho-
ten-Spakenburg, met betrekking tot 
een verzoek om toepassing van de 
hardheidsclausule; 

een, van S. v.d. Bosch te Helle-
voetsluis, met betrekking tot 
kwijtschelding van een aanslag 
inkomstenbelasting 1987; 

een, van mevrouw M.J.H.T. Bulle 
te Maastricht, met betrekking tot 
samenloop toeslag AOW en uitkering 
A W W ; 

een, van E. van der Horst te Jaun 
(Switzerland), met betrekking tot 
betaling dubbele premies AOW; 

een, van mevrouw A.L. van 
Leeuwen te Eindhoven, met betrek-
king tot kwijtschelding premieheffing 
volksverzekeringen en onroerend-
goedbelastingen; 

een, van A. van der Schans te 
Capelle a/d IJssel, met betrekking tot 
navorderingsaanslagen inkomstenbe-
lasting; 
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een, van A.F.A. Peperzak te 
Rotterdam, met betrekking tot 
verhoging op navorderingsaanslagen 
inkomstenbelasting; 

een, van de heer en mevrouw L.J. 
Heijnk te Eindhoven, met betrekking 
tot een naheffingsaanslag omzetbe-
lasting. 

Deze adressen zijn in handen gesteld 
van de Commissie voor de verzoek-
sch ri f ten; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van C. Vaandering, over 

euthanasie; 
een, van de SEP, ten geleide van 

het Elektriciteitsplan 1989-1998; 
een, van diverse personen, over de 

NAVO; 
een, van de CUWVO, ten geleide 

van het rapport De waterkwaliteit van 
Nederland in 1987. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissies; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van het gemeentebestuur van 

Purmerend, ten geleide van een 
motie inzake het jongerenbeleid; 

het jaarverslag 1988 van de 
Stichting kindercentra De Bikkelen-
burg; 

een, van het gemeentebestuur van 
Sneek, ten geleide van een motie 
inzake de Winkelsluitingswet 1976; 

het jaarverslag 1987 van de 
Stichting milieu-educatie; 

een, van J.W. Meijer, ten geleide 
van de tekst behorend bij een 
tentoongesteld schilderij; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hefshuizen, over bezuinigingen; 

het jaarverslag 1988 van de NV 
Koninklijke Nederlandsche Petroleum 
Maatschappij; 

een, van het gemeentebestuur van 
llpendam, over het jongerenbeleid. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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