
68ste vergadering Dinsdag i8aPnM989 
Aanvang 14.00 uur 

Voorzit ter: Eversdijk 

Tegenwoordig zijn 128 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, 
Baas-Jansen, Beckers-de Bruijn, Ter 
Beek, De Beer, Beinema, J.H. van 
den Berg, Biesheuvel, Blaauw, 
Blauw, De Boer, Boers-Wijnberg, 
Borgman, Van der Burg, Buurmeijer, 
Van de Camp, Castricum, De Cloe, 
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel, 
Eisma, Engwirda, Van Erp, Van Es, 
Eversdijk, Franssen, Frinking, Van 
Gelder, Gerritse, De Grave, Gualthé-
rie van Weezel, Haas-Berger, 
Hageman, Van Heemskerck Pillis-Du-
vekot, Van der Heijden, Hennekam, 
Hermes, De Hoop Scheffer, Huys, 
Van lersel, Jabaaij, Janmaat-Abee, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Knol, Koetje, Kohnstamm, De 
Kok, Kombrink, Korthals, Kosto, 
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, Müller-van Ast, 
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nijhuis, Nijland, Van Noord, 
Nuis, Nypels, Van Otterloo, Paulis, 
Pronk, Reitsma, Van Rey, Rienks, Van 
Rijn-Vellekoop, Roethof, Roosen-van 
Pelt, Van der Sanden, Schartman, 
Schutte, Smits, Soutendijk-van 
Appeldoorn, Spieker, Stemerdink, 
Stoffelen, Swildens-Rozendaal, 
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, 
Voorhoeve, Vos, Vreugdenhil, 
Wallage, Weisglas, Wiebenga, 

Wolffensperger, Wolters, Wöltgens, 
Worrell en Zijlstra, 

en de heren Deetman, ministervan 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Bolkestein, minister van Defensie, 
mevrouw De Graaff-Nauta, staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken, en 
mevrouw Ginjaar-Maas, staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen. 

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

Groenman, Hermans, De Vries, Kok, 
Dolman en J.T. van den Berg, 
wegens verblijf buitenslands, tot en 
met 26 april a.s.; 

Rempt-Halmmans de Jongh, wegens 
verblijf buitenslands, ook morgen; 

Frissen, Scherpenhuizen, De Pree, 
Schaefer en Veldhoen, wegens 
ziekte, de hele week; 

Esselink, Braams, Oomen-Ruijten en 
Feenstra, wegens verblijf buitens-
lands, de hele week; 

Vriens-Auerbach, wegens ziekte; 

Worrell, wegens bezigheden elders, 
na 15.00 uur; 

Hummel en Van Vlijmen, wegens 
bezigheden elders. 

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: Omdat nog een brief 
bij de commissie is ontvangen inzake 
de Financiering Oudedagsvoorziening 
(20640) stel ik voor, dit onderwerp 
van de agenda van deze week af te 
voeren. 

Vervolgens stel ik voor, de vergade-
ring van morgen pas om half vijf te 
doen beginnen en dan de interpella-
tie politiesterkte te houden. 

Ook stel ik voor, de wetsvoorstellen 
20461 en 20462 (Internationale 
ontvoering van kinderen) tot nader 
order van de agenda af te voeren. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter: Het woord is aan de 
heer Kombrink. 

De heer Kombrink (PvdA): Voorzit-
ter! Ik heb uw verlof gevraagd om 
iets te mogen zeggen over de brief 
die gisteren is binnengekomen van 
de minister van Landbouw en Visserij 
over onregelmatigheden die zich in 
de zuivelsector zouden hebben 
voorgedaan. Het was ons plan om via 
vragen zo nodig vanmiddag ophelde-
ring te verkrijgen over de door de 
heer Dankert uitgesproken vermoe-
dens. Deze vragen zijn ter griffie 
blijven liggen, omdat de PPR-fractie 
had gemeld een interpellatie-aan-
vraag te overwegen. Intussen hebben 
zich twee nieuwe feiten voorgedaan. 
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voorzitter 

In de eerste plaats betreft dit de brief 
van de heer Braks en in de tweede 
plaats een initiatief van de voorzitter 
van de vaste Commissie voor 
landbouw om vanmiddag bijeen te 
komen. 

De brief van de heer Braks is in dit 
opzicht merkwaardig omdat, nadat 
hij vorige week vrij krachtig kenbaar 
had gemaakt geen enkele aanwijzing 
te hebben, hij nu ten behoeve van 
een rapportage aan de Kamer een 
onderzoek laat verrichten naar feiten 
en omstandigheden die zich in de 
periode 1980-1988 hebben voorge-
daan. Je zou mogen veronderstellen 
dat de stelling dat er geen enkele 
aanwijzing is, op enige feiten en 
omstandigheden zou zijn gebaseerd, 
maar die moeten nu kennelijk alsnog 
worden onderzocht. 

Hij kondigt een nadere brief aan, 
die wij in ieder geval nog deze week 
krijgen. Op zich zijn wij bereid die 
brief af te wachten, maar wij hebben 
wel behoefte aan opheldering over 
het soort onderzoek dat de minister 
voornemens is te laten verrichten. 
Als dat onderzoek binnen enkele 
dagen klaarblijkelijk voltooid kan 
worden, bekruipt ons enige vrees 
over de vraag of het dat onderzoek is 
dat wordt uitgevoerd, dat een 
voldoende mate van zekerheid kan 
verschaffen over de feiten en 
omstandigheden die zich hebben 
voorgedaan. Dat zou volgens ons een 
onderzoek zijn, in te stellen door een 
bijzondere opsporingsorganisatie 
zoals FIOD of AID, naar de boeken 
van zuivelbedrijven en van het NIZO 
als zuivelorganisatie. Wij zouden, nu 
de landbouwcommissie vanmiddag 
bijeenkomt, die commissie willen 
vragen om er bij de minister op aan 
te dringen, het onderzoek in ieder 
geval zodanig op te zetten dat het 
door mij bedoelde onderzoek in dat 
plan ligt besloten, om een voldoende 
zekerheid over feiten en omstandig-
heden te krijgen. 

De volgende opmerking die ik 
graag wil maken, is dat het afhangt 
van de brief die de heer Braks over 
dat onderzoeksresultaat vervolgens 
aan de Kamer zal sturen, of er in het 
vervolg sprake zal moeten zijn van 
een medebetrokkenheid van de vaste 
Commissies voor financiën en/of 
ISMO voor het het geval terugvorde-
ringsproblemen aan de orde komen 
en met het oog op de algemene 
aspecten aan deze zaak verbonden 
van misbruik en oneigenlijk gebruik 
van regelingen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik heb gisteren overleg 
gepleegd met de voorzitter van de 
Commissie landbouw en vanmorgen 
met de heer Kombrink. Ik doe 
vandaag dus geen verzoek tot een 
interpellatie. Ook ik vind dat er een 
goed onderzoek moet komen. Dat 
zullen wij vanmiddag in de commis-
sie bij de procedurevergadering 
kunnen bespreken. 

De heer Blauw (VVD): Voorzitter! Ik 
heb hieraan niet zo veel toe te 
voegen. Om 5 uur hebben wij een 
procedurevergadering en daarin 
zullen de wensen van de diverse 
fracties kenbaar gemaakt worden. 
Het verzoek om een goed onderzoek 
wordt uiteraard door de voorzitter 
van de commissie ondersteund. 

De voorzitter: Ik stel voor, de 
vergadering van de vaste Commissie 
voor landbouw af te wachten. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: Het woord is aan de 
heer Gualthérie van Weezel. 

De heer Gualthérie van Weeze l 
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Nu de 
twaalf EG-landen in het kader van het 
zogeheten Gymnich-overleg onder 
Spaans voorzittersschap een 
verklaring over de situatie in Libanon 
hebben afgelegd, zou mijn fractie het 
op hoge prijs stellen een notitie van 
de regering te krijgen, om op basis 
daarvan op korte termijn met de 
regering van gedachten te kunnen 
wisselen. 

De voorzitter: Ik zal dit verzoek aan 
de regering overbrengen. 

De voorzitter: Dan zijn wij nu toe 
aan een aantal stemmingen. 

De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! Mijn fractie verzoekt heropening 
bij de stemmingen in verband met 
het wetsvoorstel inzake de studiefi-
nanciering. 

De voorzitter: Dan zal dat onder-
werp direct na de mondelinge vragen 
aan de orde komen. 

Ik stel voor, de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
studiefinanciering aanstaande 
donderdag te houden en de tweede 
lezing volgende week dinsdag. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: Wat de UCV-moties 
(voortgezet) speciaal onderwijs 
betreft, heeft de Kamer verleden 
week tot opening van de beraadsla-
ging besloten. Ook dat onderwerp zal 
na de mondelinge vragen aan de 
orde komen. 

De stemmingen over de UCV-mo-
ties meewerkende vrouw in het eigen 
bedrijf worden tot nader order 
uitgesteld. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Uitvoering van de Verordening 
nr. 2137/37 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 
25 juli 1985 tot instelling van 
Europese economische samen-
werkingsverbanden (PbEG L 
199/1) (20651) 

(Zie vergadering van 11 april 1 989.) 

De artikelen 1 en 2 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Vreugdenhil (stuk nr. 11 , I). 

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. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 11 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Vreugdenhil (stuk nr. 11 , I), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 4 t /m 9 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Vreugdenhil (stuk nr. 11 , II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 11 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel 
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voorzitter 

De voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over 
een motie, ingediend tijdens het 
debat over Namibië, te weten: 
- de motie-Wallage c.s. over de 
sterkte van UNTAG (21068, nr. 4). 

(Zie vergadering van 11 april 1989.) 

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

Ik stel voor, de stukken 21068, nrs. 1 
t /m 3, voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 121 van het Reglement van 
orde door het lid Lankhorst aan de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen, over de invoering van 
de basisvorming. 

D 
De heer Lankhorst (PPR: Voorzitter! 
Ik zou de minister de volgende 
vragen willen voorleggen. 

1. Wat is uw reactie op de stelling 
van een woordvoerder van de 
CDA-fractie, dat de invoering van de 
basisvorming niet aan u kan worden 
toevertrouwd? (Zie Trouw van 14 
april 1989.) 

2. Wat is uw oordeel over de 
stelling, dat u beter met de wetge-
ving over de basisvorming kunt 
ophouden? Wat vindt u van de 
inhoudelijke, technische en financiële 
kritiek uit de CDA-fractie? 

3. Meent u dat u na de aanvaring 
met de CDA-woordvoerder tijdens 
het recente debat over de studiefi-
nanciering en na deze uitspraken van 
een ander lid van diezelfde fractie, 
nog kunt rekenen op voldoende steun 
van uw geestverwante fractie? 

4. Komt u nu zelf tot de conclusie, 
dat geen onderwijsbeleid meer 
gevoerd kan worden, dat binnen en 
buiten deze Kamer een minimum aan 
vertrouwen heeft en onderwijsgeven-
den nog kan motiveren? 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
voorzitter! Het antwoord op vraag 1 
luidt aldus: in verband met het 
interview met de heer Hermes in 
Trouw van afgelopen vrijdag, heeft 
de fractievoorzitter van het CDA de 
heer De Vries bevestigd dat er twijfel 
en kritiek is rondom het wetsvoorstel 
basisvorming. Voorts heeft de heer 
De Vries tot uitdrukking gebracht, 
dat de gedachtenwisseling zal 
worden voortgezet in het binnenkort 
uit te brengen eindverslag. Hij heeft 
eraan toegevoegd erop te vertrou-
wen, dat ik aan die gedachtenwisse-
ling mijn bijdrage wil leveren. Eerder 
die dag had, zoals blijkt uit een 
ANP-bericht, een woordvoerder van 
de CDA-fractie namens zijn fractie 
gezegd dat de vertrouwenskwestie 
niet in het geding is. Ik heb vrijdag 
verklaard, dat wat mij betreft de kous 
daarmee af is. 

Voorzitter! In antwoord op vraag 2 
verwijs ik allereerst naar hetgeen ik 
zoeven heb gezegd. Ik moet dan nog 
ingaan op de vraag, wat ik vind van 
de inhoudelijke, technische en 
financiële kritiek uit de fractie. Het 
komt mij voor, dat die kritiek moet 
worden besproken en bezien in het 
kader van de schriftelijke behande-
ling van het wetsvoorstel die nog in 
volle gang is. Ik voeg daaraan echter 
het volgende toe. Inzake het 
onderwijs aan kinderen van 12 jaar 
tot 15 ,16 jaar wordt in ons land 
reeds 20 jaar intensief gediscussi-
eerd over de vraag, wat wel en niet 
moet. Vele voorstellen zijn de revue 
gepasseerd en konden niet op 
voldoende steun rekenen. Een aantal 
jaren geleden heeft de Wetenschap-
pelijke raad voor het regeringsbeleid 
een advies uitgebracht, daarbij een 
poging ondernemend om de 
controverses die er in onderwijsveld 
en politiek waren, te overbruggen. In 
het regeerakkoord is neergelegd, dat 
dit WRR-advies zou moeten worden 
geëffectueerd. Het wetsvoorstel is 
niet meer en niet minder dan een 
poging om het WRR advies in een 
wetsvoorstel neer te leggen. Op 
basis daarvan zal verder gediscussi-
eerd moeten worden. 

Voorzitter! Het antwoord op vraag 
3 luidt bevestigend. Het antwoord op 
vraag 4 luidt aldus: ik kom niet tot de 
conclusie die bedoeld is in die vraag. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 

de voorzitter! Van deze minister van 
Onderwijs en Wetenschappen kun je 
natuurlijk veel zeggen, vooral in 
negatieve zin, maar we weten 
tenminste wel wat we aan hem 
hebben. Dat geldt voor de CDA-frac-
tie zo langzamerhand natuurlijk niet 
meer. Over de bezuinigingsmaatre-
gelen in het speciaal onderwijs sprak 
de heer Hermes harde taal, en we 
zullen nog af moeten wachten of de 
CDA-fractie dat zal volhouden. Het 
optreden van de heer Lansink tijdens 
het debat van vorige week over de 
studiefinanciering heeft de studenten 
tot nu toe nog niets opgeleverd. En 
dan nu de heer Hermes weer over de 
basisvorming! Wat bedoelde hij, zo 
vraag ik hem uitdrukkelijk, met zijn 
uitspraak in Trouw "we worden voor 
de gek gehouden". Kan de heer 
Hermes ook toelichting geven op de 
volgende zinsnede? "We laten het 
niet aankomen op een kamerbehan-
deling. De narigheid willen we 
daarvoor al op tafel hebben. Daar 
hebben we bij deze minister leergeld 
voor betaald." Wil het CDA de 
wetgeving wel of niet afronden en 
wat bedoelde de fractievoorzitter van 
het CDA dan met zijn uitspraak dat 
de heer Hermes "ont i jd ig" was met 
zijn mededelingen? Had hij die 
mededelingen dan nog even vcor 
zich moeten houden en had hij er 
later dan wel mee mogen komen? 

Voorzitter! Het PCO heeft er nog 
eens op gewezen dat elke dag dat 
scholen langer in onzekerheid 
verkeren, er één te veel is. De 
onzekerheid, met name voor LBO en 
MAVO, blijft maar voortduren, en dat 
duurt nu al jarenlang zo. Dat kan 
nooit goed zijn voor de motivatie van 
de onderwijsgevenden en dus nooit 
voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Als het CDA van het wetsvoorstel af 
wil en het regeerakkoord op dit punt 
wil openbreken, laat het dat dan 
eerlijk zeggen! De zaak tot aan de 
verkiezingen rekken, zoals dat ook 
met de commerciële omroep 
plaatsvindt, is faliekant voor het 
onderwijs en lijkt mij onaanvaardbaar. 

Voorzitter! De minister lijkt het zich 
ondertussen allemaal weinig aan te 
trekken. Sinds hij zijn vertrek als 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen heeft aangekondigd, is hij 
nogal goedgemutst. Welk belang 
hecht hij eraan dat deze wetgeving 
nog wordt afgerond? Vindt hij dat hij 
voldoende politieke steun heeft, 
zodat hij er zeker van is dat hij zijn 
plannen kan doorzetten en het 
onderwijs niet langer in onzekerheid 
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Lankhorst 

behoeft te verkeren? Ook dat is 
immers zijn verantwoordelijkheid. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
voorzitter! In antwoord op de tweede 
vraag heb ik aangegeven dat het 
advies van de WRR een poging is, de 
grote tegenstellingen in het onder-
wijsveld en in de politiek te overbrug-
gen, wat een vertaling heeft gevon-
den in het regeerakkoord. Daaruit 
vloeit het streven voort om te komen 
tot duidelijkheid en tot oplossing van 
de problemen. Dat is de reden 
waarom in de afgelopen twee a drie 
jaar hard gewerkt is aan een 
wetsvoorstel dat thans bij deze 
Kamer in behandeling is. Het lijkt me 
dat dit wetsvoorstel een zorgvuldige 
behandeling behoeft, waarbij de 
vraag aan de orde is of het WRR-ad-
vies op een goede manier is vertaald 
en of datgene wat ons destijds voor 
ogen stond, per saldo ook de 
uitkomst is. Op die discussie wil ik 
uiteraard niet vooruitlopen. 

D 
De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Waar de positie van de 
eerste fase van het voortgezet 
onderwijs zo nadrukkelijk in het 
geding is, en er door de scholen, met 
name die voor LBO en MAVO, nu al 
jarenlang om duidelijkheid wordt 
gevraagd over de ontwikkelingslijn — 
als de minister nog even wacht, is 
het te laat — zou het goed zijn als de 
minister een ondubbelzinnig 
antwoord geeft op de volgende 
vraag. 

Heeft hij van de fractievoorzitter 
van het CDA, de heer De Vries, 
vrijdagavond met zoveel woorden te 
horen gekregen dat het politieke 
vertrouwen in de minister ter zake 
van de basisvorming niet in het 
geding is en dat de CDA-fractie het 
vertrouwen heeft dat de minister de 
wetgeving rond de basisvorming en 
de invoering van de basisvorming tot 
een goed einde zal kunnen brengen? 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
voorzitter! De verklaring die de heer 
De Vries heeft afgegeven luidt aan 
het slot aldus: "In het binnenkort uit 
te brengen eindverslag zal de 
CDA-Tweede-Kamerfractie de 
gedachtenwisseling voortzetten. De 
Vries vertrouwt erop dat minister 

Deetman van zijn kant aan die 
gedachtenwisseling een bijdrage zal 
leveren". Dat vertrouwen wil ik niet 
beschamen. 

D 
De heer Lilipaly (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Ik wil de minister de 
volgende vraag voorleggen. 

Is de constatering dat de vertrou-
wenskwestie op geen enkele wijze 
aan de orde is, zoals dat vrijdagavond 
naar buiten is gebracht, voor 
rekening van de minister of voor 
rekening van de CDA-fractie? 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
voorzitter! Zoiets is een zaak van 
twee partijen. Dat ligt overigens in de 
uitspraken in deze Kamer besloten en 
nergens anders. 

D 
De heer Wal lage (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! De minister is uitzon-
derlijk lankmoedig. Hij zal wel 
denken: wij geven allemaal wel eens 
een interview aan Trouw. Ik ben heel 
verbaasd dat hij de uitlatingen van 
fractievoorzitter De Vries uitsluitend 
in procedurele zin begeleidt. 

Waar in de uitlatingen van 
fractievoorzitter De Vries heeft de 
minister een veroordeling aangetrof-
fen van hetgeen door de heer 
Hermes in beschuldigende zin aan 
zijn adres is gezegd en waar in de 
uitlatingen van fractievoorzitter De 
Vries heeft de minister een distantië-
ring van de inhoud van de uitlatingen 
van onze college Hermes aangetrof-
fen? 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
voorzitter! In de verklaring is 
benadrukt dat de gedachtenwisseling 
in het kader van de schriftelijke 
behandeling van het wetsvoorstel en 
daarna plenair moet plaatsvinden. 
Dat betekent dat wij ons daartoe 
moeten beperken. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! Wat is het oordeel van 
de minister over het kwantum aan 
morele moed bij belangrijke onder-
wijswoordvoerders van CDA en VVD, 
die buiten de Kamer harde taal 

uitslaan, maar niet meestal "angst-
hazerig" zwijgen? 

Mag ik verder nog van de heer 
Hermes vernemen of hij zijn opvattin-
gen die hij tegenover Trouw heeft 
geuit, handhaaft? 

D 
Minister Deetman: Het kwantum 
aan moed acht ik zeer hoog. 

• 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
voorzitter! Dat kwantum aan moed 
zouden ze waar kunnen maken door 
ook te antwoorden op de vragen die 
zijn gesteld. Aan de minister wil ik, 
mede naar aanleiding van het 
antwoord op de vraag van de heer 
Wallage, het volgende vragen. 

Is de minister niet van plan om in 
te gaan op de uitnodiging van de 
heer Hermes in Trouw om de zaak 
maar, voordat die openbaar wordt 
behandeld, ondershands te regelen, 
maar is hij oprecht van plan om 
gewoon te reageren in de stukken en 
in de Kamer in het openbaar zijn 
voorstellen te verdedigen? 

D 
Minister Deetman: Ja, mijnheer de 
voorzitter. Dit vloeit ook voort uit het 
laatste deel van de verklaring van de 
heer De Vries. 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! Ik wil graag antwoord 
geven op de vraag van de heer 
Niessen. Het interview komt voor 
n .jn persoonlijke rekening. Het waren 
persoonlijke uitlatingen en daar sta ik 
achter. Ik wijs er overigens op dat 
90% van het desbetreffende artikel 
is terug te vinden in de stukken van 
de CDA-fractie. Er wordt steeds 
gesuggereerd dat dit wetsvoorstel 
niet in behandeling zou moeten 
komen of dat dat uitgesteld zou 
moeten worden. Dat heb ik echter 
niet gezegd. Ik heb in het interview 
alleen gezegd dat het belangrijk is 
dat alle knelpunten en alle informatie 
tijdig schriftelijk op tafel komen te 
liggen, zodat wij die behoorlijk 
plenair kunnen behandelen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Misschien wil de heer 
Hermes even blijven staan en kan hij 
een nadere exegese geven van zijn 
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zin: Wij — ik neem aan dat hij de 
CDA-fractie bedoelt - laten het niet 
aankomen op een kamerbehandeling. 

De heer Hermes (CDA): Wij laten 
inderdaad de knelpunten niet liggen 
tot de plenaire kamerbehandeling. 
Deze moeten van tevoren in een 
schriftelijke voorbereiding uitgewis-
seld zijn. Dan kan er naar behoren 
een plenaire vergadering plaatsvin-
den. Maar wij kunnen de knelpunten 
niet opzouten tot de plenaire 
behandeling. Van tevoren zullen de 
knelpunten opgelost moeten zijn in 
de beantwoording van het eindver-
slag. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 121 van het Reglement van 
orde door de leden Van Traa en 
Stemerdink aan de minister van 
Defensie, over onderhandelingen 
over korte-afstandkernwapens. 

De voorzitter: Voordat de heer Van 
Traa het woord krijgt, wil ik graag 
een kleine correctie aanbrengen in de 
aanhef van de gedrukte vragen. Er 
staat: Mondelinge vragen van de 
leden Van Traa en Stemerdink 
(beiden CDA). Ik kan de Kamer 
verzekeren dat dit niet juist is en dat 
zij beiden tot de PvdA-fractie 
behoren. 

D 
De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter! 
Maar het ging over voorstellen die de 
christen-democratische premier 
Martens in België gedaan heeft en 
die ons niet zo gek leken. 

Ik wil graag de volgende vragen 
stellen aan de ministervan Defensie. 

1. Heeft de Nederlandse regering 
voorstellen gedaan ten behoeve van 
de Nuclear Planning Group van 19 en 
20 april aanstaande, die onder meer 
onderhandelingen over korte-af-
standkernwapens inhouden? 

2. Zo ja, zijn deze voorstellen 
officieel ter kennis gebracht aan de 
bondgenoten? 

3. Op welke punten wijkt het 
standpunt van de Nederlandse 
regering af van de opstelling van de 
Belgische regering terzake, zoals 
verwoord door premier Martens op 
1 1 april jongstleden? 

4. Bent u voornemens dit stand-
punt te ondersteunen? 

5. Zo neen, waarom niet? 

De heer Van Traa (PvdA) 

D 
Minister Bolkestein: Mijnheer de 
voorzitter! Mijn antwoord op de 
eerste vraag van de heer Van Traa 
luidt ontkennend. 

Mijn antwoord op de tweede vraag 
van de heer Van Traa zou ik als volgt 
willen formuleren: neen. Overigens 
doen mijn ambtgenoot van Buiten-
landse Zaken en ik zelf in informele 
contacten al het mogelijke om de 
verschillen van inzicht die binnen het 
bondgenootschap bestaan over 
modernisering en wapenbeheersing 
van de SNF te overbruggen. Daarbij 
is onzerzijds vooral de wenselijkheid 
beklemtoond van de vaststelling van 
een minimumbehoefte aan gemoder-
niseerde wapens aan NAVO-zijde in 
samenhang met een vergaande 
verwezenlijking van de zogenaamde 
shift-gedachte. Tevens zou aldus een 
beroep op de Sovjet-Unie kunnen 
worden gedaan, in eerste instantie 
haar bewapening eenzijdig te 
reduceren, terwijl op termijn en in 
samenhang met de resultaten van 
het CFE-overleg in Wenen uitzicht op 
wapenbeheersingsoverleg over SNF 
zou kunnen worden geboden. 

Mijnheer de voorzitter! Vervolgens 
zou ik mijn antwoorden op de vragen 
3, 4 en 5 aldus willen samenvatten. 
De Belgische regering heeft in haar 
verklaring van 11 april jongstleden 
parallelliteit bepleit van de onderhan-
delingen over de conventionele 

wapens en over de SNF. Daarnaast 
wijst men een betekenisvolle 
verhoging van de reikwijdtes van SNF 
van de hand. Het aangaan van 
parallelle onderhandelingen zonder 
meer past niet in het antwoord op de 
tweede vraag, zoals ik zojuist heb 
uiteengezet. De afwijzing van de 
drachtverlenging is in strijd met de 
door de Nederlandse regering 
bepleite en door deze Kamer 
herhaaldelijk ondersteunde shift-ge-
dachte. Dat Belgische standpunt 
wordt derhalve niet ondersteund. Op 
dit moment behoeft geen produktie-
besluit voor de nieuwe systemen te 
worden genomen. Mijns inziens kan 
dit voorjaar worden volstaan met het 
uitspreken van de bereidheid, tijdig 
tot de invoering van deze systemen 
over te gaan. 

D 
De heer Van Traa (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! Het is dus allemaal niet 
waar wat in de krant staat, namelijk 
dat minister Van den Broek pogingen 
doet om Amerika en Duitsland nog 
bij elkaar te brengen wat betreft het 
element van onderhandelingen, want 
de VVD-minister van Defensie zegt 
op dit moment glashard: "Neen, wij 
hebben geen voorstellen gedaan." 
Het enige wat wij misschien hebben 
gedaan, is 's avonds laat even kijken 
of er misschien nog over iets te 
praten is. Wat wij in ieder geval niet 
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doen, is meegaan met onze directe 
buren, België en Duitsland, die in 
ieder geval wel, op welke wijze dan 
ook, het element "onderhandelen 
over korte-afstandkernwapens" in 
dat communiqué willen hebben. Dat 
is toch vreemd, want het werpt een 
ander licht op hetgeen in de pers en 
in een bericht van Reuter is gesugge-
reerd, vooral wat betreft de inspan-
ningen van de christen-democrati-
sche minister van Buitenlandse 
Zaken van Nederland. De knalharde 
afwijzing van het Belgische stand-
punt brengt mij dan ook tot het 
stellen van de volgende vraag: "Gaat 
Nederland misschien een voetnoot 
plaatsen bij het NPG-communiqué, 
als daarin wel onderhandelingen 
worden aangekondigd?" 

• 
Minister Bolkestein: Mijnheer de 
voorzitter! De veronderstelling van de 
heer Van Traa is speculatief, omdat 
ik het uitgesloten acht dat in het 
communiqué van de NPG die morgen 
in Brussel zal plaatshebben, zal 
worden gesproken over onderhande-
lingen. De NPG is daartoe ook niet 
het aangewezen forum. 

Regeling van werkzaamheden 

D 
De voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor het 
milieubeheer: 
- het wetsvoorstel Uitbreiding van de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne en daarmee samenhangende 
wijzigingen van andere wetten 
(dwangsom) (21088); 

b. de vaste Commissie voor welzijn 
en cultuur: 
• de nota Maatschappelijke opvang in 
crisis-situaties (21094). 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van onder meer de 
W e t op de studiefinanciering in 
verband met dekking van de 
meeruitgaven ter zake van de 
uitvoering van die w e t , ve reen 
voudiging van die w e t , verbete 
ringen van procesrechtel i jke 
aard, alsmede de afschaff ing van 

de tegemoetkoming in de 
overige studiekosten (Vereen-
voudiging W S F I) (20708), en 
over: 
• de motie-Vermeend over meeruit-
gaven als gevolg van de stijging van 
de deelname aan het onderwijs 
(20708, nr. 38). 

(Zie vergadering van 12 april 1989.) 

De voorzitter: De heer Vermeend 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! Vorige week heeft de 
heer Lansink met kracht van argu-
menten en ook met vliegend vaandel 
en slaande trom duidelijk gemaakt, 
dat het CDA vanwege alle bezwaren 
en risico's die kleven aan de invoe-
ring van de OV-jaarkaart, de 
invoering daarvan in feite niet 
wenselijk vindt. Om die reden heeft 
de heer Lansink de Kamer en de 
minister een alternatief voorgehou-
den in de vorm van een zogenaamde 
kortingskaart. Dit alternatief is door 
de minister niet serieus genomen. 
Sterker nog, de heer Deetman heeft 
alles uit de kast gehaald om het de 
grond in te boren. Dat bracht de heer 
Lansink er zelfs toe om de minister te 
laten weten, dat hij er schoon genoeg 
van had, sterker nog, dat hij de wijze 
waarop de minister argumenteerde, 
onbehoorlijk vond. 

Wat is er van dat alles over 
vandaag? Wat is er over van het 
beeld dat door het CDA naar buiten 
is gebracht, namelijk dat zij tegen de 
OV-jaarkaart zou zijn? Ik constateer: 
niets, nul-komma-nul! Vaandel en 
trom zijn opgeborgen. Er rest slechts 
een beschamende stilte. Geen 
CDA-alternatief. Zelfs geen opdracht 
aan de minister om zo'n alternatief 
serieus te onderzoeken, terwijl daar 
een kamermeerderheid voor had 
kunnen zijn. Maar: niets van dat alles! 
Wat rest is een CDA-fractie die 
eigenlijk tegen is, maar die voor de 
zoveelste keer, nog voordat de 
minister " b o e " geroepen heeft, weer 
terug is bij af en in feite tot de 
conclusie komt, dat voor gestemd 
moet worden. 

Onze conclusie kan dan ook niet 
anders zijn dan dat de vertoning van 
vorige week een schijnvertoning was. 

Ik kan het niet anders zien. Daarmee 
is de geloofwaardigheid van de 
CDA-woordvoerder en van het CDA 
ernstig geschaad. Kamer en studen-
ten weten nu wat de waarde is van 
voorstellen van het CDA, met name 
van voorstellen op het terrein van 
studiefinanciering. Het is dan ook 
diep treurig te moeten vaststellen 
dat, hoewel een ruime kamermeer-
derheid materieel tegen de OV-kaart 
is, straks tijdens de formele stem-
ming, door het gejojo van het CDA, 
zal blijken dat de OV-kaart toch 
wordt ingevoerd. 

De OV-kaart valt onder de 
verantwoordelijkheid van de minister. 
Dat heeft de heer Lansink uitdrukke-
lijk gezegd. Ik moet echter vaststellen 
— en dat moet hier maar eens 
gezegd worden — dat de OV-kaart in 
feite een kaart is geworden van de 
heer Deetman en de heer Lansink. 
Immers, indien het CDA voor de 
OV-kaart stemt, draagt het ook de 
volle verantwoordelijkheid voor alle 
risico's en bezwaren die in het debat 
naar voren zijn gebracht. 

Ik kom te spreken over de voorstel-
len ten aanzien van het MBO. De 
heer Lansink heeft in eerste instantie 
het voorstel naar voren gebracht, 
voor het MBO de maatregel inzake 
de uitwonenden niet door te laten 
gaan. Hij heeft daarvoor dekking 
gezocht door een korting van ƒ 26 op 
de basisbeurs van alle studerenden 
voor te stellen. Wij hebben tegen dat 
voorstel bezwaar aangetekend, 
vooral omdat hierbij in feite sprake is 
van legalisering van een beleid dat 
leidt tot een korting op het studen-
tenbudget. Daarnaast hebben wij 
andere bezwaren aangevoerd tegen 
het voorstel. 

De heer Lansink heeft nu een 
gewijzigd amendement ingediend. 
Hierover maak ik nog een opmerking. 
Uit de rekensom die bij een dergelijk 
amendement moet worden gemaakt, 
constateer ik dat er een groot tekort 
is, namelijk van 40 min. tot 45 min. 
Die ƒ 26 houden in feite een volledige 
dekking in. De voorgestelde korting 
van ƒ 11 kan hiervoor alleen maar 
consequenties hebben. Hierop zou ik 
graag een toelichting krijgen van de 
heer Lansink. Voorts hoor ik graag 
een beoordeling van de minister. 

D 
De heer Nuis (D66): Mijnheer de 
voorzitter! Collega Lansink heefteen 
gewijzigd amendement ingediend. 
Dat is interessant. Hij heeft een 
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ander amendement niet ingediend. 
En dat is interessanter. 

Ik ga eerst in op het amendement 
dat hij wel heeft ingediend, ter 
vervanging van de maatregel inzake 
MBO. De heer Lansink heeft — ik ga 
ervan uit dat ik het goed heb 
begrepen — de dekking gehalveerd. 
Is het niet verstandiger om de weg 
die de heer Lansink nu ten halve is 
gegaan, helemaal te gaan? Dan 
komen wij uit bij het amendement 
van collega Lankhorst en mij, dat 
ertoe strekt de dekking van een 
slecht plan — daarover zijn wij het 
immers eens - aan de wijsheid van 
de regering zelf over te laten. 

Waar is het amendement gebleven 
over de OV-kaart, dat de heer 
Lansink heeft beloofd? In het debat 
van vorige week bleek daarover een 
diepgaand verschil van mening te 
bestaan, ook tussen de fractie van 
het CDA en de minister. Ik neem aan 
dat de heer Lansink daarom zijn best 
heeft gedaan, alternatieven op tafel 
te leggen, wegen te bewandelen en 
zijwegen daarvan open te houden. De 
heer Lansink herinnert zich ongetwij-
feld dat ik hem halverwege het debat 
heb gevraagd: waar gaat dit heen? Is 
het de bedoeling, een amendement 
in te dienen? Is het de bedoeling, de 
minister te vragen om de zaak terug 
te nemen en zorgvuldiger te bekij-
ken? Ook dat was een mogelijkheid. 
Een van die twee dingen moest het 
toch zijn. De heer Lansink heeft mij 
toen gezegd dat hij het verloop van 
het debat af moest wachten. Dat heb 
ik gehoorzaam en geduldig afge-
wacht. Aan het eind van het debat 
kwam ik tot de conclusie dat de heer 
Lansink zijn bezwaren tegen het 
voorstel geheel had gehandhaafd en 
dat hij nog steeds vasthield aan zijn 
eigen alternatief. 

Ik moet de vraag dus opnieuw 
stellen. Waar blijft het amendement 
van de heer Lansink? Als hij dat 
amendement niet indient — dat doet 
hij blijkbaar niet — komt dat dan 
doordat de fractie van het CDA 
overtuigd is door de argumenten van 
de minister? Geldt dat dan ook ten 
aanzien van de gebreken in zijn eigen 
voorstel? Dat kan ik mij nog voorstel-
len. Betekent dit ook dat de minister 
de CDA-fractie heeft overtuigd van 
de deugdelijkheid van het voorstel 
van de OV-kaart? In het debat had de 
heer Lansink daartegen nog ernstige 
bezwaren, die door mij overigens 
werden gedeeld, zowel ten aanzien 
van de uitvoering als ten aanzien van 
de algemene geldigheid van de kaart. 

Mij dunkt dat het debat niet kan 
worden afgerond voordat de heer 
Lansink heeft duidelijk gemaakt wat 
thans het standpunt van de CDA-
fractie is over haar eigen alternatief 
en over het voorstel van de minister. 

Ik ben mij ervan bewust dat mijn 
vragen zich voornamelijk tegen 
collega Lansink richten, maar wellicht 
kan de minister een tipje van de 
sluier oplichten over het overleg dat 
door hem en de CDA-fractie is 
gevoerd, zoals hij dat in het debat 
van vorige week ook al zo aardig 
heeft gedaan. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! Bij de afronding van de 
tweede termijn van het debat over de 
wijziging op de Wet studiefinancie-
ring, heb ik verzocht om de stemmin-
gen niet op donderdag, maar 
vandaag of indien nodig later te doen 
plaatsvinden, gelet op de herope-
ning. De reden daarvoor was 
tweeledig. In de eerste plaats was 
nader beraad nodig over de MBO-
maatregel en vooral over de dekking 
daarvan. Ik had daarvoor zelf 
weliswaar een afgerond dekkings-
voorstel gedaan, maar daar ook 
bedenkingen naast gelegd. Op dat 
moment was namelijk nog onvol-
doende duidelijk of de alternatieve 
voorstellen, die waren gedaan door 
de heer Vermeend en door mijzelf, 
voldoende hout zouden snijden. Dat 
was een van de redenen om herope-
ning te vragen. In de tweede plaats 
was nader beraad nodig in eigen 
kring. Ik moest informatie die ik 
woensdagavond van een collega had 
ontvangen over de stellingname van 
de Nederlandse Spoorwegen, zelf 
kunnen beoordelen en bespreken. 
Het was nodig om na te gaan of het 
alternatief, waarover ik in de stukken 
en in het debat had gesproken, aan 
de orde was geweest en voldoende 
steun kon krijgen. Zoals de minister 
heeft gezegd, zijn hier niet twee 
partijen in het geding, maar is al een 
voorlopige overeenkomst gesloten. 

Ik zal eerst de OV-jaarkaart 
behandelen. Daarbij plaats ik de 
kanttekening dat de heer Vermeend 
ten onrechte de suggestie heeft 
gewekt dat mijn uitval naar de 
minister plaatsvond in het debat over 
de OV-kaart. Het ging niet over dat 
punt, maar over de MBO-maatregel, 
toen ik vroeg om een nota van 
wijziging. Als hij zegt dat de woord-
voerder daarbij misschien het feit 

heeft betrokken dat zijn alternatief 
niet voldoende aandacht heeft 
gekregen, dan mag hij dat doen. De 
aanleiding voor mijn uitval was 
echter de beschouwing over de nota 
van wijziging bij de MBO-maatregel. 
Ik verwijs daarvoor naar de Handelin-
gen. 

De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! Hierover moet geen misverstand 
ontstaan. Ik heb natuurlijk, voordat ik 
dit uitsprak, de Handelingen erbij 
gepakt. Het gaat om de volgende 
passage. 

" Ik krijg er langzamerhand schoon 
genoeg van, echt waar. Open 
gedachtenwisseling, jawel, maar de 
modellen die ik heb aangeduid zijn in 
overleg met de spoorwegen niet als 
zodanig naar voren gebracht." Waar 
gaat het hier over? Over de OV-kaart! 
Het gaat nog verder. "Dat blijkt uit 
het antwoord van zoeven. Dat is vast 
te stellen. Ik ben voor een open 
gedachtenwisseling, maar het wordt 
nu toch wel al te gort ig, zoals al 
eerder opmerkingen over bepaalde 
zaken zijn gemaakt. Ik heb geaarzeld 
of ik dat wel moest zeggen, maar ik 
doe het toch omdat ik het niet 
behoorlijk meer v ind. " Weet u waar 
dit over ging? Heel simpel: over het 
alternatief van de algemene kortings-
kaart. Daar ging het echt over. 

De heer Lansink (CDA): Zoals ik al 
zei, was de aanleiding mijn verzoek 
om een nota van wijziging over de 
MBO-maatregel. Daarbij kan 
natuurlijk de gehele discussie worden 
betrokken. Ik zeg ook dat ik van 
oordeel was dat het alternatief in de 
schriftelijke en de mondelinge 
discussie te weinig aandacht had 
gekregen. Dat zeg ik in alle oprecht-
heid. Daarom wilde ik elders nog 
informatie natrekken. Ik heb die 
informatie ingewonnen bij de 
Nederlandse Spoorwegen en daaruit 
is gebleken dat het alternatief van de 
collegekaart-nieuwe-stijl, als 
stamkaart voor het openbaar vervoer, 
niet expliciet maar wel impliciet aan 
de orde is geweest. De OV-jaarkaart 
is namelijk vergeleken met een aantal 
bestaande mogelijkheden bij de 
spoorwegen. Het alternatief van een 
inschrijvingsbewijs als stamkaart was 
niet aantrekkelijk voor de studenten, 
althans voor die studenten die 
belangstelling hebben voor de 
OV-kaart, en voor de openbaar-ver-
voerbedrijven, die als voornaamste 
argument hanteren, dat zij graag 
mensen willen winnen voor het 
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openbaar vervoer. Anders gezegd: ik 
heb uit de beraadslaging opgemaakt, 
dat wanneer wordt voorgesteld — via 
bij voorbeeld een motie — om over 
deze zaak te onderhandelen, die 
onderhandelingen geen schijn van 
kans maken, los van de feitelijke 
procedure. 

In een open discussie moet een 
weging worden gemaakt ter zake van 
het draagvlak in de Kamer. Ik stel 
vast, dat de heer Vermeend geen 
amendement heeft ingediend. 

De heer V e r m e e n d (PvdA): U krijgt 
het alsnog, als u uw handtekening 
eronder zet. Dat heb ik gezegd. Als u 
uw handtekening eronder wilt zetten, 
ga ik naar mijn fractie toe en zal een 
amendement worden ingediend. 

De heer Lans ink (CDA): De feitelijke 
werking van een dergelijk amende-
ment is een verlaging van de 
basisbeurs, gelet op de systematiek 
van de wet. De heer Vermeend weet 
dit drommels goed. 

Hij heeft ook aangekondigd, dat hij 
met alternatieve dekkingsvoorstellen 
zou komen voor de gehele set van 
maatregelen. Waar zijn die? Ik heb er 
niets van gezien. Ik vind het verwijt 
van de heer Lankhorst terecht. Hij 
heeft in eerste on tweede termijn in 
zeer kritische zin over mijn inbreng 
gesproken. Van het napraten van de 
heer Vermeend begrijp ik niets. Hij 
heeft hier wel hele verhalen over de 
dekking opgehangen, maar niets is in 
een amendement vastgelegd. 

De heer V e r m e e n d (PvdA): Het is 
een buitengewoon gemakkelijke t ruc. 

De heer Lans ink (CDA): Neen, het is 
geen truc. 

De heer V e r m e e n d (PvdA): Die truc 
kennen wij allemaal: de boodschap 
per wordt onthoofd. Ik heb gezegd, 
dat ik het alternatief van de heer 
Lansink het overdenken waard vond. 
Ik heb hem gevraagd een dergelijk 
alternatief in te dienen. Ik heb 
gezegd, dat ik het niet indien, omdat 
ik weet hoe er geopereerd wordt. Ik 
wilde eerst de handtekening van de 
heer Lansink. Ik heb het amendement 
afgewacht. Er ligt niets. 

Ik heb wel dekkingsvoorstellen 
naar voren gebracht. Ik heb aan de 
minister gevraagd om het systeem 
van de vervroegde aflossing voort te 
zetten. Ik heb zelfs om tijdelijk uitstel 
gevraagd, opdat een algehele 
herziening tot stand zou kunnen 

worden gebracht. De heer Lansink 
moet niet zeggen, dat wij geen 
amendement willen indienen. Als de 
heer Lansink zegt, dat hij zijn 
handtekening zal plaatsen, zal ik naar 
mijn fractie gaan en erover praten. Er 
ligt echter niets. Het enige, wat de 
heer Lansink doet, is het aanvaarden 
van de terugtocht. In feite heeft hij 
een schijnvertoning gehouden. Naar 
buiten deed hij het voorkomen, alsof 
hij tegen zou zijn. Feitelijk heeft hij de 
minister laten weten: sorry, er 
gebeurt niets. 

De heer Lans ink (CDA): De fractie 
van het CDA heeft van het begin af 
aan de OV-kaart het voordeel van de 
twijfel gegeven. Zij zou de zaak op 
haar eigen merites beoordelen. In de 
stukken hebben wij steeds aandacht 
gevraagd voor een alternatieve 
benadering. Dat de schriftelijke 
discussie wat mager is uitgevallen, is 
te verklaren uit het feit, dat lang is 
onderhandeld met de spoorwegen 
om überhaupt tot een bepaald model 
te komen. De minister heeft verleden 
week aanvullende informatie 
gegeven, die mij echter op een enkel 
punt niet bevredigde. Ik heb zelf 
informatie ingewonnen. Thans zijn wij 
wel in staat een afweging te maken. 
Overigens blijft het voordeel van de 
twijfel bestaan, als het gaat om 
sommige uitvoeringsaspecten. Ik heb 
niet voor niets gepleit voor een 
evaluatiebepaling. 

Natuurlijk kunnen ook bedenkingen 
worden aangevoerd tegen het 
voorstel dat ik zelf op tafel heb 
gelegd. Je kunt je afvragen, of het 
werkt. Ik erken dat voluit. Ik wijs 
erop, dat de thans bestaande 
inschrijvingsbewijzen waarschijnlijk 
niet voldoende krachtig zijn om op 
korte termijn een dergelijk systeem 
mogelijk te maken. Ik ga dan nog 
maar voorbij aan de vraag, wie de 
inschrijvingsbewijzen uitgeeft. 

De heer IMuis (D66): Als ik het goed 
begrijp, zijn de heer Lansink en zijn 
fractie overtuigd door de spoorwe-
gen, niet door de minister, dat hun 
alternatief niet werkte. Als gevolg 
daarvan is de heer Lansink de 
OV-kaart, waarin hij verleden week 
nog een zwaar hoofd had, van de 
weeromstuit een stuk zonniger gaan 
zien. Is dat een juiste conclusie? 

De heer Lans ink (CDA): Ik zou een 
scherp antwoord kunnen geven op 
deze vriendelijke vraagstelling, maar 
ik zal dat niet doen. Ik zeg, dat de 

aanvullende informatie mij heeft 
geleerd dat de minister niets te veel 
heeft gezegd over de benadering ter 
zake van de kaarten die er liggen. Als 
je opnieuw zou kunnen beginnen, zijn 
ook andere modellen denkbaar, maar 
dan komen ook andere punten aan 
de orde: voor de minister bij voor-
beeld een lagere opbrengst en voor 
de spoorwegen grotere onzekerheid 
inzake de werving. Ik noem overigens 
wel steeds de spoorwegen, maar 
eigenlijk moet ik ook het stads- en 
streekvervoer meenemen in de 
beschouwingen. Dat blijkt ook hieruit 
dat de vervoersbedrijven te zamen 
nog niet helemaal uit de verdeling 
zijn van de kosten van de kaart. 

Het voordeel van de twijfel blijft 
overeind, alles afwegende. Als men 
per se het woord " terugtocht" wil 
gebruiken, doet men het maar. In 
ieder geval zie ik op dit moment geen 
mogelijkheid om een wijzigingsvoor-
stel in te dienen. Ik heb vorige week 
trouwens niet aangekondigd dat ik 
een wijzigingsvoorstel zou indienen. 
Ik heb gezegd: ik wil die zaak nader 
in eigen kring bespreken. Wat men 
ook kan zeggen van de inbreng van 
de CDA-fractie op dit punt en op 
welk ander punt dan ook, men kan 
niet zeggen dat wij geen inspannin-
gen hebben verricht om na te gaan 
of er wat kan gebeuren. Ik wil erop 
wijzen, dat ik een medewetgever niet 
tot boodschapper maak. De mede-
wetgever die over amendementen 
spreekt en die er geen indient, 
verlaagt zichzelf tot brenger van een 
leuke boodschap, die niet werkt voor 
wie dan ook. 

De heer V e r m e e n d (PvdA): De heer 
Lansink houdt de belangen van de 
vervoersbedrijven goed in het oog, 
maar daar zitten wij hier niet voor. 
Wij zitten hier voor het behartigen 
van de belangen van de wetgever en 
in laatste instantie voor het beharti-
gen van de belangen van de stude-
renden. Neemt de CDA-fractie - daar 
gaat het in dit debat om — de 
volledige verantwoordelijkheid voor 
de invoering van de kaart? Met 
andere woorden: staat de CDA-frac-
tie achter de invoering en neemt zij 
alles wat zij heeft opgemerkt over 
risico's en problemen voor lief? 

De heer Lans ink (CDA): Voorzitter! 
Als wij na een uitvoerige discussie 
" j a " zeggen tegen een bepaalde lijn, 
tegen een bepaald voorstel - bij 
voorbeeld inzake de Oosterschelde-
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dam; ik noem maar even een zijstraat 
hoewel dit een belangrijke is —... 

De voorzitter: Dat is een dure 
zijstraat! 

De heer Lansink (CDA): ...betekent 
dit dat wij daarvoor de verantwoorde^ 
lijkheid nemen. De heer Vermeend 
weet drommels goed dat die 
verantwoordelijkheid ook inhoudt dat 
je het proces blijft volgen en dat je 
waar het moet, zult ingrijpen. Wij 
hebben daarvan overigens samen 
een bepaalde staal laten zien. De 
minister heeft de vorige week al 
gezegd, dat hij niet spoorslags, om 
dat woord maar even te gebruiken, 
" j a " zal zeggen tegen invoering als 
hij niet zeker weet dat de zaak niet 
effectief zal functioneren. Daarvoor 
en daarna zullen wij de zaak kritisch 
blijven volgen. 

Voorzitter! Dan kom ik tot mijn 
tweede punt en dat betreft het 
voorstel rond het middelbaar 
beroepsonderwijs, feitelijk het 
structurele voorstel om degenen die 
in het MBO studeren anders te 
behandelen dan degenen die in het 
HBO studeren. Die principiële kant 
van de zaak is allengs zwaarder gaan 
wegen, ook in de uitwerking. Dat was 
de reden waarom ik in tweede 
termijn, gelet op het antwoord van de 
minister, een wijzigingsvoorstel heb 
ingediend. Daarbij heb ik gezorgd 
voor een ruime dekking. Dat heeft te 
maken — ik zal straks de rekensom 
maken op verzoek van collega Nuis 
— met het feit dat verschil van 
opvatting kan ontstaan over de 
toerekeningsfactor bij de doorstro-
ming naar de aanvullende financie-
ring. "Bruter ing" is een moeilijk 
woord. De zin die ik heb uitgespro-
ken, is misschien ook niet zo 
eenvoudig. Ik bedoel dat sommige 
van de verlagingen voor degenen die 
het niet kunnen betalen, opgevangen 
worden in de aanvullende financie-
ring. Ik ben daarbij uitgegaan van een 
percentage van 53. Bij nader inzien 
en rekening houdend met de 
feitelijke cijfers van de afgelopen tijd 
schommelt het percentage eerder 
tussen 40 en 50. Dit betekent dat je, 
als je een opbrengst raamt uit een 
verlaging van de basisbeurs, er, laten 
wij zeggen, 45% moet aftrekken en 
wil je het ruim houden 50% of 53%. 

Voorzitter! Ik maak de volgende 
rekensom voor collega Nuis en 
anderen, die er geïnteresseerd in zijn. 
Een jaar telt 12 maanden; 12 maal 
f 15 is f 180; het aantal studenten is 

550.000; 550.000 maal ƒ 180 is 99 
min. gulden. Dat is de feitelijk 
opbrengst. Daarvan moet men de 
bruteringsfactor aftrekken. Als je 
4 5 % aanhoudt, gaat er afgerond 45 
min. af, zodat 54 min. overblijft. 
Nodig is een dekking van ongeveer 
90 min.; in de loop van de tijd zal dit 
niveau iets zakken. Daar is het 
voortgezet onderwijs nog bij 
betrokken. Ik had dus nodig een 
dekking voor ongeveer 72 tot 75 
min., afhankelijk van de belangstel-
ling voor het onderwijs in het 
volgende jaar. Deze cijfers zijn 
natuurlijk niet op een miljoen 
nauwkeurig te ramen. Ik raam nu een 
verminderde structurele opbrengst 
van 20 tot 25 min. en vraag de 
minister om commentaar op deze 
berekening. Zouden wij het niet-
structurele voorstel van de heer 
Schutte aanvaarden, dan is voor het 
volgende jaar 42 min. nodig. Dat 
houdt een grotere aanslag op de 
begroting in, zij het slechts voor één 
jaar. Ik meen dat het voorstel van de 
heer Van der Vlies nog verder gaat; 
wellicht gaat het daarbij om 50 min. 
Overigens is bij die voorstellen geen 
dekking aangegeven, waarschijnlijk 
omdat zij niet structureel van aard 
zijn. 

De heer Schutte (GPV): Er is nog 
een verschil. Onze amendementen 
beogen, de rechtszekerheid te 
dienen, gelet op de ervaringen die wij 
eerder hebben opgedaan. Dat is iets 
anders dan een inhoudelijk voorstel. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! 
Vanochtend hebben wij in onze 
fractie geaarzeld aan de hand van de 
vraag of wij ons amendement 
zodanig moesten aanpassen dat het 
structurele voorstel om het MBO 
principieel binnen het normale 
systeem te houden, zou worden 
gehandhaafd, mét aanpassing van de 
bedragen zoals ik heb aangegeven. 
Dat zou dan moeten gebeuren met 
de erkenning dat er een gat ontstaat. 
Wij hebben voor die laatste weg 
gekozen en ik zeg de minister dat ik 
van oordeel blijf dat de suggesties 
die collega Vermeend en ik ter tafel 
hebben gebracht wel enige ruimte 
moeten kunnen bieden voor dit 
vraagstuk. Omdat voorts wetgeving 
vooraf dient te gaan aan begrotings-
techniek met dit wijzigingsvoorstel, 
volstaan met dit wijzigingsvoorstel. 
Tot de Kamer zeg ik dat dit principi-
eel natuurlijk een betere oplossing is 
omdat hiermee de MBO'ers gelijkbe-

rechtigd blijven met de HBO'ers en 
anderen, zulks inderdaad in ruil voor 
een verlaging van de basisbeurs met 
ƒ 1 5. Tegen die achtergrond is dit 
voorstel zwaarder dan dat van de 
collega's. Zou de Kamer deze betere 
oplossing niet aanvaarden omdat er 
sprake is van een verlaging met ƒ 15, 
dan zou ik dat uitermate jammer 
vinden. Dan zou men weten wie er 
verantwoordelijk is voor het uit het 
systeem knikkeren van de MBO'ers. 

De heer Korthals (VVD): Zeker is 
dat u een verdere verlaging van de 
basisbeurs wilt. Bovendien geeft u 
toe dat er ten minste een structureel 
gat valt van 20 tot 25 min. Ik geloof 
overigens dat dit een optimistische 
schatting is. Hoe denkt u de dekking 
daarvoor te verzorgen? 

De heer Lansink (CDA): Ik wijs erop 
dat er voor het amendement inzake 
de mensen die in het buitenland 
studeren ook geen dekking is 
aangegeven. 

De heer Korthals (VVD): Dat is niet 
vergelijkbaar. In het laatste geval 
gaat het om een half miljoen. 

De heer Lansink (CDA): En dan mag 
het wèl? 

De heer Korthals (VVD): De hele 
Kamer is voor dat amendement. Er is 
toch sprake van een groot verschil 
tussen een half miljoen of ten minste 
25 min. Overigens ben ik benieuwd 
naar de reactie van de minister 
hierop. 

De heer Lansink (CDA): Omdat mij 
zoveel vragen zijn gesteld, ben ik als 
het ware de collega's aan het 
toespreken maar uiteraard is mijn 
betoog ook aan het adres van de 
minister gericht. 

De voorzitter: Ik had de illusie dat 
de derde termijn zo kort zou zijn dat 
wij meteen zouden kunnen stemmen 
maar die illusie heb ik al lang niet 
meer... 

De heer Lansink (CDA): Er zijn mij 
veel vragen gesteld. 

Voorzitter! Er zijn nu twee moge-
lijkheden. Als er gekozen wordt voor 
de structurele oplossing, is er sprake 
van een verlaging van de basisbeurs 
en blijft er een ruimte over. Ik wijs 
erop dat ook de minister, in zijn 
reactie op de amendementen van de 
heer Schutte en de heer Van der 
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Vlies, met betrekking tot de beg ro 
ting voor 1990 wat soepel heeft 
gedaan. In dat verband speelde het 
bedrag geen rol. 

De heer Korthals (VVD): Maar er is 
sprake van een principieel verschil. 
Uw voorstel is structureel van aard 
terwijl het karakter van het voorstel 
van de heer Schutte incidenteel is. 
Bovendien heeft de heer Schutte 
duidelijk beoogd, een overgangsrecht 
te creëren om wille van de rechtsze-
kerheid. 

De heer Lansink (CDA): Voorzitter. 
In de eerste ronde zijn de verschillen 
in benadering duidelijk naar voren 
gebracht. Er zijn mensen die zeggen: 
wij aanvaarden dit, maar zorg voor 
een goed overgangsrecht. Zou men 
geen goede andere oplossing vinden, 
dan zou ook de fractie van het CDA 
zich volledig scharen achter een van 
de twee hier bedoelde voorstellen. 
Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Maar 
ik denk dat mijn benadering een 
betere is. 

Wat dan nog resteert, voorzitter, is 
dat verschil van 20 a 25 min. Ik moet 
opmerken dat ten opzichte van de 
totale problematiek van de financie-
ring en de wetgeving die wij nog te 
doen hebben, waarbij wij deze 
dekkingen kunnen meenemen, dit 
een niet onoverkomelijk bezwaar 
behoeft te zijn. Ik beveel het 
amendement dus in de belangstelling 
van uiteraard alle collega's aan. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! Ik wil er niet te veel woorden 
meer aan vuilmaken, want het wordt 
er allemaal natuurlijk toch niet fraaier 
op. Ik heb vorige week ook al wel 
duidelijk gemaakt ten aanzien van de 
OV-kaart, dat ik vreesde dat het CDA 
vooral met een theaterstukje bezig 
was. 

Kijk, als de heer Lansink op de 
stoel van de minister wil gaan zitten, 
dan moet hij een van tweeën doen. 
Of de CDA-fractie moet de minister 
naar huis sturen en dan kan de heer 
Lansink daar eventueel het werk van 
de minister voortzetten, of de heer 
Lansink moet, zolang hij in de fractie 
zit, daar natuurlijk zijn huiswerk goed 
en op tijd maken. En wat stel ik vast? 
De plannen voor de OV-kaart liggen 
er een jaar. De nota naar aanleiding 
van het eindverslag ligt er een paar 
maanden. Als de heer Lansink dus 
serieus met het voorstel van de 

kortingskaart had willen komen, dan 
had hij — als hij dan vindt dat hij op 
de stoel van de minister moet gaan 
zitten - natuurlijk een jaar of in ieder 
geval een paar maanden de tijd 
gehad om daar met de spoorwegen 
over te praten. Het hier als een losse 
flodder naar voren brengen, werkt 
natuurlijk alleen als een boemerang. 

De onderhandelingspositie van de 
minister of van de Kamer — dat is 
afhankelijk van de wijze waarop men 
dit zien wil — wordt natuurlijk 
nul-komma-nul. De spoorwegen 
hadden immers een contract met de 
minister. Als hij daarvan af wi l , als hij 
dat echt serieus meent en als hij 
denkt dat de kortingskaart verstandig 
is, dan moet je dat natuurlijk anders 
aanpakken. Dan moet je de onder-
handelingspositie onder ogen zien. 
Het is toch vreemd dat ik als 
PPR-woordvoerder dat de CDA-frac-
tie, die toch alles van onderhandelen 
weet, zou moeten duidelijk maken. 
Kortom, dat kan natuurlijk nooit waar 
zijn. Kortom, de CDA-fractie en in dit 
geval de heer Lansink wist waarmee 
hij bezig was. Het kon op niets 
uitlopen. Het was leuk voor de 
media, een tijdje, maar voorlopig is 
de vraag dus weer: hoe serieus 
moeten wij de heer Lansink en zijn 
fractie in dit soort debatten nemen? 

D 
De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Niets meer over de OV-kaart, want 
daar heb ik niet veel nieuws over 
gehoord vandaag. Wel wil ik nog 
even iets zeggen over de vergelijking 
van het MBO-amendement van de 
heer Lansink met ons eigen amende-
ment wat betreft de overgangsrege-
ling. Ik denk dat een vergelijking van 
die twee, afgezien van het feit dat er 
een bepaald bedrag met beide 
gemoeid is, nogal mank gaat. 

Waarom hebben wij een over-
gangsregeling voorgesteld, uitgaan-
de van het regeringsvoorstel? 
Inderdaad, wij accepteren daarmee 
de facto het regeringsvoorstel op dit 
punt. De reden van het voorstel is, 
dat wij vinden dat als je dit soort 
maatregelen treft, je niet voorbij mag 
gaan aan de noodzaak van het 
treffen van overgangsregelingen die 
uit een oogpunt van rechtszekerheid 
vereist zijn. 

Ik kan dan ook met de regering 
meedenken in die zin, dat ik zeg dat 
je die eis niet in die mate behoeft te 
stellen als het gaat om studenten die 
redelijkerwijs konden weten dat dit 

zou gaan gebeuren of zou kunnen 
gaan gebeuren. Het amendement is 
beperkt tot die categorie die het 
redelijkerwijs niet kon weten dat deze 
maatregel zou komen en die dus al 
langer dan een jaar uitwonend is. Ik 
vind niet dat je dat dan kunt gebrui-
ken als argument om te zeggen: nu 
kunnen wij de middelen die daarvoor 
eenmalig nodig zijn, ook wel naast de 
middelen zetten die een structurele 
functie hebben voor het handhaven 
van een bepaalde voorziening. Dus 
daarom geloof ik dat deze vergelij-
king van beide niet opgaat. Dit nog 
afgezien van het feit dat natuurlijk 
ook in de gedachtengang van de heer 
Lansink de zaak weliswaar voor 
MBO-studenten gehandhaafd blijft, 
maar dat er voor de overige voortge-
zet-onderwijsstudenten ook geen 
overgangsregeling wordt getroffen in 
het amendement van de heer 
Lansink. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
voorzitterl Er is één punt waarop ik 
nader moet ingaan. Dat betreft de 
kwestie van het nieuwe amendement 
van de heer Lansink met betrekking 
tot het middelbaar beroepsonderwijs. 

Voorzitter! Ik wil ten overvloede 
herhalen wat ik vorige week gezegd 
heb met betrekking tot het gelijk 
trekken of het handhaven van de 
positie van de MBO-student, op een 
zelfde manier als die voor het HBO 
en het WO geldt. Ik heb in dit 
verband de voordelen en de nadelen 
genoemd die verbonden zijn aan een 
verlaging van de basisbeurs, waarbij 
de student MBO ook uitwonend kan 
zijn. Lettend op hetgeen in deze 
Kamer naar voren is gebracht, zou 
als nadeel genoemd kunnen worden 
dat de band met de kinderbijslag, 
voor zover je daaraan hecht, losser 
wordt gemaakt. Dat heeft destijds 
een zekere rol gespeeld bij de 
behandeling van de Wet op de 
studiefinanciering ten aanzien van de 
hoogte van de basisbeurs. Het 
tweede nadeel, hoewel het door 
sommigen als een voordeel wordt 
gezien, zijn de inkomenseffecten voor 
de hogere inkomens en de middenin-
komens. Het derde nadeel is dat men 
zich moet realiseren dat bij een 
verlaging van de basisbeurs degenen 
die geen recht hebben op aanvullen-
de financiering, in hogere mate 
afhankelijk van de ouders worden. 

Wij moeten ons ook realiseren dat 
wanneer je tegen studenten zegt dat 

Tweede Kamer Studiefinanciering 
18 april 1989 
T K 6 8 68-5836 



Deetman 

zij thuis moeten wonen, of althans 
alleen een basisbeurs ontvangen die 
gebaseerd is op het thuiswonen en 
niet op het uitwonend zijn, op een 
andere manier het element van de 
ouderafhankelijkheid gaat spelen. 
Daar heb ik als zodanig niets op 
tegen, zoals wel is af te leiden uit het 
voorstel dat is ingediend. Ik schets 
de voor- en de nadelen; het is 
bekend welke route het kabinet heeft 
gekozen. Een en ander is een 
herhaling van hetgeen vorige week al 
is gezegd. Ik heb aangegeven dat er 
natuurlijk een andere weg gekozen 
kan worden. Ik sta hier relatief 
neutraal tegenover en verwijs ook 
naar het overleg dat ik hierover met 
de studenten heb gevoerd. Op enig 
moment moet dan de keuze worden 
gemaakt. 

De heer Lansink stelt op grond van 
een nadere berekening voor om het 
bedrag van de basisbeurs minder te 
verlagen dan in zijn aanvankelijke 
voorstel. Ik heb zoeven met deze 
gedachte kunnen kennis maken en 
taxeer zo op de manchet dat er 
structureel een gat is van rond 25 
min. Dat wil ik echter nog even 
precies laten narekenen. De vraag is 
dan wat je met die 25 min. doet. In 
het amendement van de heer 
Schutte zit ook een gat, maar dat is 
incidenteel. Ik heb er vorige week al 
op gewezen dat het probleem is dat 
er geen dekking is. Om die reden heb 
ik het voorstel niet overgenomen. 
Overigens moet ik wel toegeven dat 
het amendement van de heer 
Schutte minder ver gaat, minder 
zware consequenties heeft dan het 
amendement van de heer Van der 
Vlies en dat in die zin de heer 
Schutte heeft meegedacht. 

Ik kom terug op het voorstel van de 
heer Lansink en deel hem mede dat, 
aannemend dat er een structureel 
tekort is, ik niet de neiging heb dat 
bedrag van 25 min. te bestrijden. 
Maar ik wil het exact laten uitzoeken. 
Begrijp ik hem goed dat hij ervan 
uitgaat dat dat punt later nog aan de 
orde komt? Als dat het geval is, wijs 
ik hem erop dat mijn standpunt ten 
principale niet is veranderd. Ik zou 
hem dan puur budgettair moeten 
zeggen dat het structurele probleem 
wordt opgelost. Maar dan moet 
daarover eerst duidelijkheid komen, 
voordat ik een eindconclusie kan 
geven. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik heb 
een heel simpele vraag aan de 
minister. Hij geeft een kritisch 

oordeel over het amendement en 
houdt één vraag open. Hij wil zijn 
eindoordeel pas geven als hij weet 
dat het structurele probleem wordt 
opgelost. Hij wil duidelijkheid, maar 
welke duidelijkheid? Moeten de 
regeringsfracties hem zeggen dat hij 
dat geld krijgt? Wat wil hij nu horen 
van de regeringsfracties? 

Minister Deetman: Voorzitter! Ik 
heb vorige week uiteengezet waar de 
voorkeur van het kabinet naar uitgaat 
met betrekking tot het MBO. Er is nu 
een nader amendement van de heer 
Lansink. Ook vorige week hebben wij 
over deze zaak een discussie gehad. 
Ik verwijs naar de uitspraken die ik 
vorige week heb gedaan en die ik nu 
heb herhaald. Daar valt niets aan toe 
te voegen. Ik heb mijn relatief 
neutrale positie aangegeven. Er moet 
echter op enig moment een keuze 
gemaakt worden. Dat zo zijnde, is er 
het probleem van het tekort X. De 
heer Lansink heeft daarvoor een 
suggestie gedaan, althans ik 
beluisterde iets waarbij hij het 
structurele probleem niet wegpoet-
ste. Ik vraag op dat punt een nadere 
verduidelijking. Dan moet worden 
afgewacht, hoe de Kamer in totaliteit 
oordeelt. Wij hebben wel meer 
wetsvoorstellen gehad, waarbij 
gezegd wordt: het moet niet zus 
maar het moet zo. Ook bij begrotin-
gen waarbij financiële dekking werd 
geleverd. Daarbij is telkens door het 
kabinet een grote soepelheid aan de 
gelegd. 

Bij de studiefinanciering hebben 
wij nu het wetsvoorstel met de eerste 
voorstellen in behandeling. Ik hoop 
dat binnenkort de andere twee 
wetsvoorstellen bij de Kamer kunnen 
worden ingediend. In die zin kan ik 
mij enigszins indenken in de redene-
ring van de heer Lansink. Ik wil 
daarover graag meer duidelijkheid, 
zodat er geen misverstand kan 
ontstaan. 

De heer Korthals (VVD): De minister 
wordt door de heer Vermeend 
regelmatig geprezen om zijn 
duidelijkheid. Nu is hij echter op zijn 
minst vaag. Er is in ieder geval een 
structureel gat van 25 min. De 
minister zegt, dat dit in de toekomst 
wel kan worden opgelost. Aan welk 
soort oplossingen denkt de minister? 
Als hij zo breed gaat denken, dat de 
oplossing in privatisering gevonden 
kan worden of te maken heeft met 
andere financieringsvoorstellen, dan 
begint de VVD er toch anders 

tegenaan te kijken. Dan willen wij 
wellicht al die voorstellen tegelijker-
tijd behandelen. 

Minister Deetman: Voorzitter! Ik zou 
het niet goed vinden, als men zou 
zeggen, dat het voorliggende 
wetsvoorstel niet verder behandeld 
wordt. Wij kunnen er niet omheen, 
dat er een aantal financiële vragen 
met betrekking tot de studiefinancie-
ring moet worden opgelost. Wij 
moeten niet pogen de problemen te 
verkleinen. 

Ik wijs de heer Korthals erop, dat ik 
het kabinetsvoorstel verdedig. Er 
wordt niet gezegd, dat het amende-
ment van de heer Lansink wordt 
overgenomen. Ik verdedig het 
voorstel van het kabinet in het licht 
van de discussie die wij vorige week 
hebben gehad. Ik denk, dat ik daarbij 
moet blijven. 

De heer Korthals vraagt, wat de 
minister voor ogen staat in deze. Die 
vraag heb ik zoeven aan de heer 
Lansink gesteld. Dus wacht ik zijn 
antwoord af. Daar zit voor mij een 
punt van onzekerheid. Is het een 
vogel in de lucht of is het iets dat 
tastbaar is of zeer binnenkort 
concreet tastbaar kan worden? Dat is 
natuurlijk wel een punt. 

De heer Lansink (CDA): Ik meen dat 
ik in mijn eerste termijn vanmiddag 
duidelijk geweest ben. Er zijn hier 
vorige week twee voorstellen gedaan 
door collega Vermeend en mijzelf, 
die niet gematerialiseerd konden 
worden. Ik denk, dat dit ook één van 
de redenen is waarom er geen 
amendement ligt van collega 
Vermeend. Het gaat om de verrui-
ming van de regeling tot bijverdie-
nen. Dit punt is bij de hoorzitting aan 
de orde geweest. Verder is er nog 
het punt van de flexibilisering van de 
lening. Uit de door mij ingewonnen 
informatie blijkt, dat er in de eerste 
mogelijkheid wel ruimte zit. Hoeveel 
is echter nog niet bekend. Het gaat 
volgens mij om een bedrag in de 
orde van grootte van 10 min. a 20 
min. Daar ligt dus een mogelijkheid. 
Niets let de minister dit punt mee te 
nemen bij het wetsvoorstel dat hij 
binnenkort moet indienen. Men kan 
zeggen: dat kan helemaal niet. Doch 
deze Kamer, voorzitter, ook de fractie 
van de VVD, heeft een begroting 
goedgekeurd waarin, zo blijkt uit de 
brief van 6 maart, een verschil van 
72 min. zit en volgend jaar 500 min. 
Nu zeg ik niet, dat kan er gemakkelijk 
bij. Ik zeg echter wel, dat het niet aan 
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Deetman 

ons ligt dat er geen gezamenlijke 
behandeling heeft kunnen plaatsvin-
den. Wij hebben dit vooruit willen 
laten lopen op de rest. Ik geef aan, 
dat de minister wat ons betreft 
wijzigingsvoorstellen kan indienen. 
Men moet een en ander zien in het 
totale pakket van zaken die aan de 
orde zijn. In dit geval zeg ik de 
minister, dat hij gebruik kan maken 
van dat punt en wij ervoor zullen 
zorgen dat er uiteraard een structure-
le dekking komt. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik vind 
de minister enigszins wankelmoedig 
worden. In het hele debat is hij 
duidelijk geweest. Hij was overal 
tegen. Alle voorstellen van de fractie 
van het CDA wees hij af. Nu wordt hij 
wankelmoedig. Dat kan niet. Ik vind 
dat de minister duidelijkheid moet 
geven over dit amendement. Dat is 
voor ons allen van belang. Want wat 
gebeurt er? Er wordt hier over 25 
min. gesproken alsof het niks is. Er 
wordt geen dekking aangegeven. De 
minister zegt, dat de heer Lansink 
duidelijkheid moet verschaffen over 
die dekking en dat kan wel gebeuren 
bij de volgende wetsvoorstellen. 
Maar wij gaan natuurlijk geen blanco 
cheque tekenen. Vervolgens komt er 
een 27-jarigen-maatregel, die wordt 
dan een 26-jarigen-maatregel. 
Kortom, die 25 min. moet gedekt 
worden. Ik voel dan meer voor het 
voorstel van de VVD om de behande-
ling van het wetsvoorstel te staken, 
en vervolgens te kijken naar een 
meer structurele oplossing. 

Minister Deetman: Het staken van 
de behandeling van het wetsvoorstel 
betekent dat de financiële problemen 
die er in totaliteit zijn, worden 
vergroot. Dat is niet de route die we 
moeten volgen. Verder houdt de 
duidelijkheid waarom wordt gevraagd 
in dat de voorkeur van het kabinet 
ernaar uitgaat, het voorstel op het 
punt van het MBO zoals het er ligt, te 
accepteren. Waarom? Omdat daarbij 
met allerlei facetten rekening is 
gehouden. Voorzitter! Ik heb een 
vraag gesteld aan de heer Lansink, in 
antwoord waarop deze heeft gezegd 
— ik meen dat ik nu mag reageren — 
dat er well icht mogelijkheden zijn in 
de sfeer van de bijverdiensten en het 
flexibiliseren van de leningen. Met 
betrekking tot het eerste kan ik 
zeggen dat ik dat thans niet kan 
overzien, met betrekking tot het 
tweede kan ik zeggen dat ook daarbij 
een zekere vaagheid aanwezig is. 

Wat ik nu moet constateren, is het 
volgende. De heer Lansink heeft de 
bereidheid uitgesproken, eraan mee 
te werken dat op enig moment die 25 
min. structureel wordt gedekt. Er is 
echter wel een zekere mate van 
onzekerheid over de vraag, op welk 
moment dat gaat gebeuren, want dat 
moment zal toch nog later liggen. 
Dat brengt mij ertoe, te zeggen dat ik 
dit onderdeel van het wetsvoorstel 
zoals het er ligt, verdedig. 

De heer Korthals (VVD): Wat 
betekent dat nu voor uw houding ten 
aanzien van het amendement? 

De heer Vermeend (PvdA): Ontraadt 
u dat amendement? Dat zou u, na 
wat u net hebt gezegd, toch moeten 
doen? 

Minister Deetman: Ik begrijp de 
vraag van de heer Korthals niet, 
althans wat zijn bedoelingen betreft. 
Wat vloeit voort uit het feit dat een 
minister zegt: ik verdedig het 
wetsvoorstel zoals het er ligt en ik 
neem het amendement niet over? 
Hieruit vloeit de nadrukkelijke 
voorkeur voort dat het wetsvoorstel 
zoals het er ligt, wordt aanvaard. 
Verder ga ik op dit moment niet. 

De heer Franssen (VVD): In die 
terminologie is de minister hier niet 
gewend te spreken! 

Minister Deetman: Nee, mijnheer de 
voorzitter! 

De heer Franssen (VVD): Daarom 
mag een helder oordeel van de kant 
van de regering over het amende-
ment worden verwacht, anders is een 
verdere behandeling, laat staan 
stemming, niet goed mogelijk. 

Minister Deetman: Ik denk dat dat 
geen goede zaak is. Met betrekking 
tot het financiële probleem wijs ik 
ook de VVD-fractie op het feit dat 
een beperking van het probleem in 
de rede ligt. Verder heb ik over het 
voorstel zoals het er ligt vorige week 
uiteengezet dat ik, wat het MBO 
betreft, blijf bij mijn standpunt. 
Vorige week heb ik heel nadrukkelijk 
geweigerd om, met betrekking tot 
het MBO, een nota van wijziging in te 
dienen en het amendement over te 
nemen. Op dat standpunt blijf ik 
staan. 

De heer Korthals (VVD): Wat de 
minister nu eigenlijk zegt is: ik blijf bij 

mijn voorstel, ik vind het niet prettig 
wat de heer Lansink doet, maar als 
een en ander aanvaard wordt, dan 
moeten we daar maar mee leven. Hij 
accepteert daarmee in feite een gat 
van 25 min., dat later gedekt moet 
worden, in het kader van de andere 
studiefinancieringsvoorstellen. 
Voorzitter! Ik moet u zeggen dat, als 
dat het uitgangspunt is van de 
minister, de VVD daar niet mee 
akkoord zal gaan, zodat we dan niet 
voor dit wetsvoorstel zullen stern-
men. 

Minister Deetman: Het is toch 
curieus dat dat mijn uitgangspunt zou 
zijn, gelet op mijn opstelling van 
vorige week en van deze week? Ik 
vind dat die conclusie door de heer 
Korthals niet kan worden getrokken. 
Niet voor niets heb ik zoeven 
overigens, ook in zijn richting, 
argumenten pro en contra genoemd, 
onze afweging geformuleerd en 
gezegd: het voorstel zoals het er ligt 
wil ik verdedigen; dat zou erdoor 
moeten komen. Voorzitter! Ik zie 
geen reden om het amendement van 
de heer Lansink over te nemen. Zo 
simpel is het! Daarmee heb ik een 
oordeel gegeven. 

D 
De voorzitter: Ik stel voor, de 
algemene beraadslaging wederom te 
sluiten. 

De heer Korthals (VVD): Nee, de 
algemene beraadslaging moet 
worden geschorst! 

De voorzitter: Sluiten! 

De heer Vermeend (PvdA): Nee, de 
algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De heer Korthals (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Ik doe hierbij het 
ordevoorstel om de algemene 
beraadslaging te schorsen. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik steun 
dat voorstel. 

De voorzitter: Dat betekent dus dat 
we de behandeling op een later 
tijdstip voortzetten. 

Minister Deetman: Voorzitter! Zou ik 
mogen vernemen, wanneer de 
behandeling dan wordt voortgezet? 

De voorzitter: Ik herinner de Kamer 
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voorzitter 

eraan dat zij vanmiddag heeft 
besloten, aanstaande donderdag te 
stemmen en vervolgens volgende 
week dinsdag de eindstemming te 
houden. Er is op dit moment geen 
regeling van werkzaamheden; bij de 
volgende regeling van werkzaamhe-
den zal ik de Kamer een nieuw 
voorstel moeten doen, of kan er door 
de Kamer zelf een nieuw voorstel 
worden ingediend. Op dit moment 
geldt nog steeds de beslissing van de 
Kamer om donderdag te stemmen 
over de amendementen en de 
artikelen en om dinsdag aanstaande 
de eindstemming te houden. Het 
staat de Kamer echter vrij om deze 
zaak bij de eerstvolgende regeling 
der werkzaamheden wederom aan de 
orde te stellen. 

De heer Wöl tgens (PvdA): Volgens 
mij moet een wetsvoorstel helemaal 
zijn afgehandeld, voordat je erover 
kunt stemmen en voordat je een 
beslissing kunt nemen over de vraag, 
of er al of niet donderdag moet 
worden gestemd. Het lijkt mij dus erg 
voor de hand te liggen, voorzitter, dat 
u morgen een voorstel doet met 
betrekking tot de verdere behande-
ling van dit wetsvoorstel. Daarvan is 
het afhankelijk, of er wel of niet kan 
worden gestemd, op welk moment 
dan ook. Nu is de beraadslaging over 
deze kwestie dus geschorst. 

De voorzitter: Ik zal overwegen, 
morgen een voorstel te doen bij de 
regeling der werkzaamheden, maar 
het staat de Kamer uiteraard vrij om 
morgen een ander voorstel te doen, 
of anders te beslissen. Op dit 
moment geldt nog steeds de 
beslissing van de Kamer. Die is nu 
niet ongedaan gemaakt, maar dat 
kan uiteraard op een ander moment 
nog wel. Ik zal in mijn voorstellen 
rekening houden met de gevoelens 
van de Kamer, hetgeen vanzelf 
spreekt. Ik herhaal nu mijn voorstel 
om de algemene beraadslaging te 
sluiten. Die kan dus worden hero-
pend na een besluit daartoe bij de 
regeling der werkzaamheden, hetzij 
morgen, hetzij donderdag. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen 
over negen moties, ingediend in 
de UCV over (voortgezet) speci-
aal 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 verwijzingste-
am (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 en 
vergaderingvan 11 april 1989.) 

De voorzitter: Er is al tot opening 
van de beraadslaging besloten. 

Op verzoek van de heer De Cloe 
stel ik voor, over zijn motie op stuk 
nr. 11 te stemmen voor de motie op 
stuk nr. 10. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: Het woord is aan 
mevrouw Jorritsma. 

D 
Mevrouw Jorri tsma-Lebbink 
(VVD): Voorzitter! Mijn fractie heeft 
om heropening van de beraadslaging 
gevraagd, in de eerste plaats omdat 
wij de motie op stuk nr. 10, willen 
wijzigen, in die zin dat het slot van 
het dictum wordt gewijzigd. 

Motie 

De motie-Jorritsma Lebbink/Frans-
sen (20578, nr. 10) is in die zin 
gewijzigd, dat het dictum thans luidt: 

verzoekt de regering, de wijze 
waarop de overschotformatie in het 
cursusjaar 1 988-1989 kan worden 
ingezet voort te zetten tot het 
moment waarop nadere besluitvor-
ming plaatsvindt omtrent de 

personeelsformatie in het (voortge-
zet) speciaal onderwijs,. 

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze gewijzigde motie voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19 (20578). 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Voorzitter! Na de UCV van 13 
maart jongstleden hebben wij een 
brief met een aantal toezeggingen en 
nadere antwoorden van de staatsse-
cretaris ontvangen. Daarin wordt ook 
antwoord gegeven op de door mij 
gestelde vragen over de risico's van 
overloopeffecten, met name waar het 
betrof de scholen voor slechthorende 
kinderen, slechtziende kinderen, 
lichamelijk gehandicapten en nog 
een aantal andere schoolsoorten. 
Deze antwoorden hebben mij toch 
niet geheel bevredigd, ook al omdat 
men naar ons gevoel onvoldoende 
heeft aangetoond, dat er grote 
risico's zijn van overloop. Daarom 
zou ik de Kamer, mede namens de 
heer Hermes en de heer Franssen, de 
volgende motie willen voorleggen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de formatiebevrie-
zing in het speciaal onderwijs gezien 
aard en karakter van deze maatregel, 
tot het strikt noodzakelijke beperkt 
dient te blijven; 

constaterende, dat de regering reeds 
enkele soorten van speciaal onder-
wijs heeft uitgezonderd van deze 
bevriezingsmaatregel; 

verder constaterende, dat er nog 
verschillende andere onderwijssoor-
ten zijn in het speciaal onderwijs, die 
niet of nauwelijks deel hebben aan de 
sterke groei van het speciaal 
onderwijs; 

nodigt de regering uit, ook de 
soorten van onderwijs aan slechtho-
rende kinderen, slechtziende 
kinderen, lichamelijk gehandicapte 
kinderen, langdurig zieke kinderen en 
kinderen in scholen verbonden aan 
pedologische instituten van de 
formatiebevriezing uit te zonderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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J o r r i t s m a - L e b b i n k 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD) 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Jorritsma-
Lebbink, Hermes en Franssen. Naar 
mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 20 (20578). 

De heer De Cloe (PvdA): Mevrouw 
Jorritsma wil een aantal groepen in 
het speciaal onderwijs uitzonderen 
van de formatiebevriezing. Zij weet 
heel goed dat de fractie van de Partij 
van de Arbeid vindt dat die formatie-
bevriezing in haar totaliteit van de 
baan moet, voor alle groepen. Welke 
financiële consequenties heeft dat 
echter? Ik herinner mij dat de 
staatssecretaris in de UCV van 13 
maart heeft gezegd dat er verleden 
jaar al een overschrijding was van 14 
a 1 5 min. Dat was mede het gevolg 
van de uitzonderingen. Als er nog 
meer uitzonderingen komen, wat 
betekent dat dan voor de financiële 
consequenties? Wellicht kan de 
staatssecretaris daar ook een reactie 
op geven. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): In de brief van de staatsse-
cretaris die wij op 6 april hebben 
ontvangen, staat dat een van de 
redenen van de groei van deze 
categorieën kinderen een vroegtijdi-
ge onderkenning is. Ik vind dat als 
dat aan de orde is, men niet kan 
stellen dat dat een van de andere 
oorzaken is van de groei waarover wij 

spraken, namelijk de ongewenste 
groei waardoor te veel kinderen uit 
het reguliere onderwijs naar het 
speciaal onderwijs gingen. De 
staatssecretaris signaleert wel dat er 
een risico zou zijn van overloopeffec-
ten. Als dat risico heel groot zou zijn 
- dat kan ik uit het verhaal echter 
absoluut niet opmaken — zou ik het 
met haar eens zijn, dat men daar ook 
moet bevriezen. Ik denk echter niet 
dat het te kwantificeren is, omdat er 
tot op dit moment geen sprake van 
is. Ik vind dan ook dat deze catego-
rieën uitgesloten moeten worden, 
vanwege het feit dat er andere 
oorzaken zijn van de groei, als daar al 
sprake van is. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag in 
de tekst van mijn motie op stuk nr. 
16 een kleine wijziging aanbrengen. 
Er worden in die motie twee menin-
gen weergegeven. In de formulering 
van de tweede is een onzorgvuldig-
heid geslopen die ik graag wil 
wegnemen. De woorden "buiten 
werking stellen van" moeten 
vervangen worden door "geen 
gevolg geven aan een uitspraak in" . 
Het is een redactionele wijziging. Het 
is niet de bedoeling de strekking van 
de motie, op welke wijze dan ook, te 
veranderen. 

Motie 

De motie-Van der Vlies (20578, nr. 
16) is in die zin gewijzigd, dat de 
tweede alinea thans luidt: 

van mening, dat het geen gevolg 
geven aan een uitspraak in lopende 
beroepsprocedures inzake school-
stichting in strijd is met de rechtsze-
kerheid voor betrokkenen;. 

De voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze gewijzigde motie voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 22 (20578). 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! Hoewel wij gedurende het 
overleg in de UCV tot het laatst 
gehoopt hebben op een wat minder 
vergaande bevriezing van het 
speciaal onderwijs en een wat andere 
aanpak van de verwijzigingsproble-
matiek en wij derhalve aan het 
voorleggen van alternatieve concep-
ten aan de Kamer niet zijn toegeko-
men, rest ons nu geen andere weg 
dan heropening van de beraadslaging 
te vragen, teneinde te bevorderen 
dat op een enkel punt het standpunt 
van de Kamer nader kan worden 
vastgesteld. Na alles wat er is gezegd 
— ik verwijs daarvoor naar de 
Handelingen van de UCV — zal het 
duidelijk zijn dat wij over de beëin-
diging van de bevriezing een 
kameruitspraak noodzakelijk achten. 

Mijnheer de voorzitter! Aangezien: 

1. de bevriezing reeds werkt, zoals 
blijkt uit de dalende aantallen; 
2. de plafondfinanciering tot en met 
1990 geldt; 
3. men niet over het graf moet 
regeren; 
4. er regionale organen komen, 

is het alleszins redelijk en verant-
woord de volgende motie aan de 
Kamer voor te leggen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de formatiebevrie-
zing in het speciaal onderwijs geen 
goede onderwijskundige benadering 
is, zoals bedoeld in de motie-De 
Vries/Voorhoeve van 9 oktober 1986 
(Kamerstuk 19700, nr. 17); 
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Hermes 

overwegende, dat de formatiebevrie-
zing alleen uit budgettaire overwe-
gingen noodzakelijk kan worden 
geacht; 

constaterende, dat het aantal 
leerlingen in het speciaal onderwijs 
per 16 januari 1989 reeds is 
gedaald; 

constaterende, dat de budgetafspra-
ken met betrekking tot het speciaal 
onderwijs zijn gemaakt tot en met het 
jaar 1990; 

nodigt de regering uit, de voorgeno-
men formatiebevriezing te beperken 
tot het schooljaar 1989-1990, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Hermes. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21 (20578). 

De heer De Cloe (PvdA): Mijnheer 
de voorzitter! Ik begrijp dat de heer 
Hermes in de motie uitspreekt — 
zoals hij ook in de UCV van 13 maart 
gedaan heeft — dat er voor de 
bevriezingsmaatregelen bij het 
speciaal onderwijs geen onderwijs-
kundige onderbouwing over dat 
onderdeel wordt gegeven. In feite 
zegt hij ook dat de motie van de 
heren De Vries en Voorhoeve in 
1986 ingediend, eveneens terzijde 
wordt gelegd door de regering. De 
heer Hermes gaat dus alleen uit 
budgettaire overwegingen nog een 
jaar akkoord met de bevriezing van 
de formatie. Is dat zijn enige 
overweging? 

De heer Hermes (CDA): Dat kan een 
noodzakelijke overweging zijn. Bij de 
voorgaande bevriezing die wij in de 
afgelopen periode hebben gehad 
was dat ook reeds het geval. 

De heer De Cloe (PvdA): Vorig jaar 
is de heer Hermes uiteindelijk ook 
akkoord gegaan met een bevriezing 
voor een jaar. Toen bleek er toch nog 
13 a 14 min. tekort te zijn, zoals wij 
uit de UCV hebben begrepen. Het 
kan best zijn dat dat dit jaar weer 
gebeurt. Als de heer Hermes dan 
vindt dat de maatregel onderwijskun-
dig "van geen kant" klopt — want 
dat zegt hij — - en dat het kabinet de 
motie-De Vries/Voorhoeve opzij legt, 
dan is het toch veel verstandiger dat 

hij zegt: laat de formatiebevriezings-
maatregel per 1 augustus van de 
baan zijn. 

De heer Hermes (CDA): Ik denk het 
niet, mijnheer de voorzitter! Want 
dan praten wij niet meer over 13 a 14 
min., maar over veel meer. In de 
situatie waarin wij nu verkeren, lijkt 
het mij verstandig, gezien de 
budgettaire afspraken die wij 
gemaakt hebben en waaraan wij ons 
willen houden, dat wij de formatiebe-
vriezing laten duren gedurende deze 
periode van beperking van het 
budget. 

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter! 
Van die redenering klopt niets. Vorig 
jaar bleek er, ondanks de afspraken 
die wij gemaakt hebben, toch een 
overschrijding van 13 a 14 min. te 
zijn. Die redenering klopt dus niet. 
Well icht gaat de heer Hermes ook 
akkoord met moties die uitzonderin-
gen bewerkstelligen. Dat betekent 
dat er opnieuw een overschrijding 
komt. Ik ben het met de uitzonderin-
gen op zich wel eens, maar ik vind 
dat de bevriezing dan van tafel moet. 
De heer Hermes laat het slechtste 
onderdeel van de notitie doorgaan, 
enkel en alleen vanwege de financië-
le overwegingen. De onderwijskundi-
ge staat opnieuw aan de kant. Dit 
keer krijgt niet alleen de staatssecre-
taris van mij een onvoldoende, maar 
de heer Hermes verdient deze ook. 

De heer Hermes (CDA): Het kan om 
onderwijskundige redenen verstandig 
zijn om de zaken zoveel mogelijk te 
beperken en te volstaan met wat 
budgettair noodzakelijk is. Collega De 
Cloe zegt dat er ondanks de maatre-
gelen die wij hebben getroffen, toch 
nog een overschrijding van 13 a 14 
min. is geweest. Ik heb het idee dat 
de overschrijding aanmerkelijk hoger 
uitgevallen zou zijn, als wij de 
bevriezingsmaatregel niet genomen 
zouden hebben. Als ik kijk naar de 
bezuinigingen die wij het afgelopen 
jaar hebben moeten doorvoeren bij 
het speciaal onderwijs door telkens 
bij te moeten stellen en bepaalde 
maatregelen te nemen, dan lijkt het 
mij verstandig om in een periode 
waarin de budgetnorm geldt de 
bevriezing te handhaven totdat zich 
nieuwe mogelijkheden aandienen om 
de zaak op zichzelf te bekijken. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Voorzitter! Ik meen te weten 
dat het kabinet — waarbij ik ervan 

uitga dat het tot de verkiezingen blijft 
zitten — ook de begroting voor 1 990 
moet voorbereiden en in de Kamer 
verantwoorden. Ik neem aan dat 
hierbij ook nog verantwoordelijkheid 
geldt voor minstens het eerste deel 
van het schooljaar 1990-1991 en dat 
daarmee ook het regeerakkoord nog 
geldt voor dat schooljaar. Graag 
verneem ik van de heer Hermes hoe 
hij de problemen voor het eerste deel 
van dat schooljaar denkt aan te 
pakken. 

De heer Hermes (CDA): Dat is vrij 
eenvoudig. Ter correctie even het 
volgende: de plafondafspraak staat 
niet in het regeerakkoord. Deze is na 
het regeerakkoord gemaakt. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Op dat punt heeft u gelijk. 

De heer Hermes (CDA): De 
plafondafspraak is geëffectueerd in 
het debat in de Tweede Kamer bij de 
algemene beschouwingen. Later, bij 
de behandeling van de begroting, 
hebben collega Franssen en ik een 
amendement ingediend voor het 
nemen van een aantal maatregelen 
ter corrigering van een en ander, 
onder andere uitstellen van de 
bevriezing. Op dat moment lag in 
feite al een voorstel tot bevriezing op 

• tafel. Het indienen van het voorstel 
hebben wij toen uitgesteld omdat 
eerst een onderzoek moest plaatsvin-
den. Bij die afspraken is duidelijk 
vermeld welke jaartallen zouden 
gelden - dit was overigens ook door 
de regering medegedeeld — bij het 
functioneren van de regeling inzake 
de bevriezing. Dat heeft te maken 
met het jaartal 1990, in welk jaar de 
zaak zou worden beëindigd. Daarom 
zijn dit voorstel en deze motie 
ingediend. 

De beëindiging van de bevriezing 
zou geschieden in het jaar 1990. Dat 
staat in de stukken van de regering 
en in het amendement van mijn 
collega Franssen en mij. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Volgens mij stond daarin niet 
de plafondfinanciering vermeld. 

De heer Hermes (CDA): Jawel, die 
staat erin. In het amendent wordt 
zelfs — ik heb het amendement 
jammer genoeg niet bij me; in de 
UCV had ik het wel bij de hand — 
uitdrukkelijk vermeld dat hiermee een 
plafondfinanciering is aanvaard. De 
jaartallen 1987, 1988, 1989 en 1990 
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— dat zijn er vier — en de bedragen 
waarop het plafond van toepassing is 
worden erbij vermeld. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Dan wil ik een andere vraag 
stellen. Ik ga ervan uit dat wij inzake 
de financiering op het gebied van 
onderwijs nog niet helemaal uit de 
problemen zijn. Ik mag toch aanne-
men dat wij voor de rest van het jaar 
1990 nog wel enige problemen, ook 
bij het speciaal onderwijs, op te 
lossen hebben. Hoe denkt de heer 
Hermes bij een afschaffing van de 
bevriezing per 1 augustus van dat 
jaar uit die problemen te kunnen 
komen? Denkt hij dat er voldoende 
middelen zijn om die problemen even 
op te lossen? 

De heer Hermes (CDA): In de eerste 
plaats denk ik dat het aan de nieuwe 
regering is om uit te maken wat er in 
de toekomst moet gebeuren. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Neen, de nieuwe regering is 
er nog niet. De huidige regering moet 
de begroting voor het hele jaar 
opstellen. 

De heer Hermes (CDA): Ik neem 
aan, dat er in 1990 een volgende 
regering komt. Laten wij dat hopen. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 

(VVD): De huidige regering moet een 
begroting maken voor het volledige 
jaar 1990. 

De heer Hermes (CDA): Iedereen 
weet dat de laatste begroting van 
een regering een beleidsarme 
begroting is. Een beleidsarme 
begroting houdt altijd in dat een 
nieuw kabinet die na aantreden kan 
bijstellen en aanvullen. Ik ga ervan uit 
dat er vlak na de verkiezingen in 
1990 een nieuw kabinet is. Dat 
nieuwe kabinet kan de begroting wel 
of niet bijstellen, aanvullen of 
wijzigen. 

Mevrouw Jorri tsma-Lebbink 
(VVD): Dat is niet aan de orde. 
Vooralsnog moet dit kabinet een 
complete begroting maken. De heer 
Hermes spreekt dat ook uit in zijn 
motie. Daarin gaat hij ervan uit dat 
de bevriezing per 1 augustus van het 
volgende jaar is beëindigd. 

De heer Hermes (CDA): Ja. 

Mevrouw Jorri tsma-Lebbink 
(VVD): Welke suggesties doet de 
heer Hermes dan aan de huidige 
regering? Misschien kan ik de 
staatssecretaris vragen of zij 
alternatieven heeft bedacht, opdat 
wij volgend jaar ten aanzien van het 
speciaal onderwijs toch uit de 
begrotingsproblemen kunnen komen. 

De heer Hermes (CDA): Ik blijf bij 
mijn benadering. Ik vind een en ander 
voldoende tot 1990. De regering 
moet daarmee bij de begrotingsop-
stelling van 1990 maar rekening 
houden. De bevriezing heeft dan lang 
genoeg geduurd. 

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter! 
De heer Hermes zegt dat hij zich 
gebonden voelt aan de plafondfinan-
ciering en niet zozeer aan de notitie 
van de staatssecretaris. Die notitie 
wijst hij — ik doel op de vorm waarin 
de bevriezing tot stand komt — in 
feite af. De argumentatie daarvoor is 
volgens hem onderwijskundig bezien 
onvoldoende en hij blijft bij die 
stelling. 

Ik herinner hem eraan dat hij de 
mogelijkheid heeft gehad, bij de 
laatste behandeling van de begroting 
van Onderwijs voor een amendement 
te stemmen van de Partij van de 
Arbeid. In dat amendement werd in 
financiële zin ruimte gecreëerd om 
de bevriezing ongedaan te maken. 
De bevriezing had in dat geval niet 
door hoeven te gaan per 1 augustus 
1989. Daartoe zijn voorstellen 
ingediend en die heeft het CDA toen 
afgewezen. In onze voorstellen was 
daarvoor geld vrijgemaakt, dat niet 
voortkwam uit de post voor het 
speciale onderwijs. De heer Hermes 
neemt dus nu de volle verantwoorde-
lijkheid op zich voor, wat men bij de 
VVD noemt, de "schrijnende 
situatie" die ontstaat door de 
vorming van wachtlijsten in het 
speciaal onderwijs. Dat zijn de 
woorden die ik heb gelezen in de 
vragen van de VVD-fractie in de 
Eerste Kamer. Die fractie spreekt 
over een schrijnende situatie door de 
maatregelen van de staatssecretaris. 
Daarmee gaat de heer Hermes dus 
ten volle akkoord. 

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! De heer De Cloe heeft 
inderdaad gelijk. Bij de begrotingsbe-
handeling hadden wij natuurlijk 
bepaalde maatregelen kunnen 
nemen. Ik ben hem erkentelijk voor 
zijn prachtige betoog, want hij geeft 
daarmee aan, ook tegenover 
mevrouw Jorritsma, hoe trouw wij 
zijn gebleven aan de budgetafspra-
ken voor de periode tot 1990. Wij 
konden de Partij van de Arbeid in 
haar standpunt niet volgen, omdat 
wij dan de budgetafspraken niet 
hadden kunnen realiseren. En die 
afspraken hadden wij gemaakt. 
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De heer De Cloe (PvdA): Wij hadden 
een alternatief ingediend voor de 
12,5 min. van de formatiebevriezing. 
Dat bedrag hadden wij van de 
staatssecretaris gehoord. Als het 
CDA daarvoor had gestemd, was het 
bedrag voor het speciaal onderwijs 
gereserveerd geweest, maar dan had 
de formatiebevriezing geen doorgang 
hoeven te vinden. 

De heer Hermes (CDA): Ik denk dat 
het bij het al of niet doorgaan van de 
formatiebevriezing ging om een 
groter bedrag dan 12 min. Als ik mij 
de discussies bij de eerste besprekin-
gen over de formatiebevriezing goed 
herinner, was het een beduidend 
groter bedrag. Het was niet in de 
orde van grootte van 12 min., maar 
ongeveer 30 a 35 min. Anders zou 
ook niet te verklaren zijn dat louter 
door de uitzonderingen een over-
schrijding is ontstaan van 14 a 15 
min. voor het jaar 1988, zoals de 
staatssecretaris in de UCV heeft 
meegedeeld. 

De voorzitter: De heer Hermes 
rondt nu zijn betoog af. 

De heer Hermes (CDA): Uitstekend, 
voorzitter. Dan kom ik op het 
volgende punt. Bij het verder 
uitzonderen van bepaalde soorten 
speciaal onderwijs bij de bevriezing 
hebben wij gaarne de motie van 
mevrouw Jorritsma ondersteund. Ik 
wil daarbij wel een toelichting geven. 
De staatssecretaris heeft daarover 
een notitie geschreven aan de 
Kamer, die wij na de UCV hebben 
ontvangen. Om misverstanden te 
voorkomen: een paar onderwerpen 
uit die notitie vinden bij ons begrip. 

Ik denk dat de staatssecretaris 
inderdaad gelijk heeft als het gaat 
om ernstige spraakmoeilijkheden. 
Daar bestaat het risico van wegloop-
mogelijkheden en een weglekeffect. 
Veel kinderen die moeilijkheden 
hebben met de spraak, zoals 
stotteren en dergelijke, en die 
vroeger in het LOM-onderwijs 
werden opgevangen, worden 
gemakkelijk doorverwezen van het 
LOM-onderwijs naar instellingen voor 
mensen met ernstige spraakmoeilijk-
heden. In de cijfers is dan ook te zien 
dat het aantal leerlingen met ernstige 
spraakmoeilijkheden geweldig stijgt. 
Dat is ook de reden dat de staatsse-
cretaris de ernstige spraakmoeilijkhe-
den niet in de motie zal vinden. Op 
dat punt krijgt de staatssecretaris 
gelijk. 

Op een ander punt krijgt zij ook 
gelijk. Zij heeft in de notitie het 
probleem van de meervoudig 
gehandicapten vrij uitvoerig weerge-
geven. Ik kan de staatssecretaris 
verzekeren dat wij ampel hebben 
nagedacht over de vraag of de 
meervoudig gehandicapten ook 
allemaal uitgezonderd zouden 
moeten worden. Gezien het pro-
bleem van de wegloopmogelijkheden 
en de weglekeffecten en het risico 
van de stijging in de meervoudig 
gehandicapten dat de staatssecreta-
ris heeft geschetst, zitten de 
meervoudig gehandicapten ook niet 
in de uitzonderingen. 

Bij de andere uitzonderingen, de 
slechtzienden, de slechthorenden, de 
lichamelijk gehandicapten, de 
langdurig zieken en de pedologische 
instituten, is het risico van weglopen 
veel minder groot. Dat blijkt ook uit 
de cijfers. Daarom denk ik dat dit 
geen financiële consequenties zal 
hebben. De tabellen in de antwoor-
den op de vragen geven aan dat in 
deze soorten speciaal onderwijs 
nauwelijks een stijging voorkomt. 
Daarom hebben wij de motie van 
mevrouw Jorritsma medeonderte-
kend. 

In de UCV heeft een ander 
onderwerp nog een rol gespeeld in 
de gedachtenwisseling, namelijk een 
alternatief systeem voor het bepalen 
van de datum voor de bevriezings-
maatstaf. Wij hebben in de UCV de 
gedachte naar voren gebracht om 
een fijnmaziger systeem tot stand te 
brengen. De beantwoording van de 
staatssecretaris in haar notitie vindt 
bij ons begrip. Wij vinden het 
jammer, maar een reconstructie van 
een en ander maakt duidelijk dat het 
een zeer gecompliceerd systeem zou 
worden. Dat wordt te ingewikkeld en 
daarom lijkt het ons niet verstandig 
om daarmee verder te gaan. 

Wij vragen echter of de staatsse-
cretaris bereid is om in bijzondere 
gevallen waarin men echt in de 
problemen zit, de echte noodgeval-
len, de helpende hand te bieden op 
grond van artikel 23 en 24 van de 
Wet op het speciaal onderwijs. 
Wanneer 16 januari 1987 menselij-
kerwijs niet als peildatum kan 
functioneren, omdat er op dat 
moment uitzonderlijke omstandighe-
den waren die het aantal leerlingen 
bepaalden, dan zou een afwijkende 
behandeling eigenlijk mogelijk 
moeten zijn. Wij zouden de staatsse-
cretaris dan ook willen aanraden om 
voor dit soort bijzondere gevallen 

enige formatie te reserveren, zodat 
artikel 23 en 24 van de wet kunnen 
worden toegepast. 

Wij hebben ook begrip voor de 
brief aan de Gehandicaptenraad, 
waarvan de staatssecretaris een 
afschrift bij de stukken heeft 
gevoegd. Wij kunnen ons indenken, 
dat het niet mogelijk is om begelei-
dingslessen structureel in te voeren 
voor degenen die motorisch gehandi-
capt zijn. Kan het, als het niet 
structureel kan, incidenteel geschie-
den? Ook hier zouden de artikelen 23 
en 24 een oplossing kunnen zijn. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de voorzitter! De heer Hermes heeft 
een motie ingediend die qua 
strekking overeenkomt met mijn 
motie op stuk nr. 1 7, waarin wordt 
uitgesproken, dat de formatiebevrie-
zing in het speciaal onderwijs 
opgeheven moet worden, tegelijker-
tijd met de beëindiging van de 
plafondfinanciering. Dat is het 
volgende jaar. Ik ken natuurlijk de 
verhoudingen in deze Kamer. Nu de 
heer Hermes een motie heeft 
ingediend, lijkt het mij juist om de 
mijne in te trekken. 

De voorzitter: Aangezien de 
motie-Lankhorst (20578, nr. 17) is 
ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de voorzitterl Het standpunt van het 
kabinet is bekend. De staatssecreta-
ris heeft tijdens de UCV aanneming 
van mijn motie ontraden. Voor de 
staatssecretaris zal het natuurlijk 
niets uitmaken of de motie komt van 
de PPR of van het CDA. Het gaat 
natuurlijk om de inhoud. Ik neem aan, 
dat de staatssecretaris de motie van 
de heer Hermes zal afwijzen. Omdat 
het CDA die motie heeft ingediend, is 
de kans levensgroot aanwezig dat die 
motie wel een meerderheid krijgt. 
Alhoewel wij vinden, dat de formatie-
bevriezing nu al moet worden 
opgeheven, zijn wij natuurlijk niet zo 
stom om niet voor de motie van de 
heer Hermes te stemmen. Ik neem 
aan, dat dit ook zal gelden voor de 
andere fracties te linker zijde. Die 
motie gaat het derhalve halen. Nu 
kunnen wij natuurlijk een tijdje het 
spelletje gaan spelen dat wij eerder 
in het kader van het speciaal 
onderwijs meemaakten: de staatsse-
cretaris ontraadt aanneming van de 
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motie, ze wordt aangenomen, de 
staatssecretaris naar het kabinet, 
voert haar niet uit, er komt weer een 
nieuwe motie, weer niet uitvoeren, 
uiteindelijk het machtswoord, de 
minister komt er even bij, de minister 
ook het machtswoord, en dan zijn wij 
weer een paar maanden verder. 

Het speciaal onderwijs heeft er 
recht op te weten, of de motie al dan 
niet wordt uitgevoerd. Ook op dit 
terrein van onderwijs heeft de 
onduidelijkheid lang genoeg geduurd. 
Ik vraag de staatssecretaris vriende-
lijk, of zij bereid is nu reeds mee te 
delen, of deze motie wordt uitge-
voerd. Daarna kan de heer Hermes 
duidelijk maken, hoe zwaar het CDA 
aan deze zaak tilt. 

D 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de voorzitter! Ik loop de 
moties even langs. 

Als de gewijzigde motie van 
mevrouw Jorritsma op stuk nr. 10 
wordt aangenomen, is hiertegen 
weinig bezwaar in te brengen. 

In motie nr. 1 8 wordt ervoor 
gepleit, opnieuw een aantal catego-
rieën uit te sluiten van de formatiebe-
vriezing. Men verdedigt deze motie 
met de mededeling, dat ze geen 
financiële consequenties kan hebben, 
omdat het gaat om handicaps, waar 
geen groei in zit. Ik heb toch enige 
zorg. Er is altijd overloop mogelijk, 

zeker in een periode, waarin druk 
wordt uitgeoefend op het speciaal 
onderwijs. Het zou mij niet verbazen, 
als uitvoering van die motie 3 a 4 
min. kost. Het lijkt mij het beste dat ik 
eerst maar eens afwacht of de Kamer 
deze motie aanneemt. Als dat het 
geval is, dan zal ik de Kamer een 
brief schrijven, waarin ik zo zorgvul-
dig mogelijk aangeef wat uitvoering 
van de motie betekent. Iedereen kent 
het budgettaire probleem. Kost 
uitvoering geen geld, dan is sprake 
van een andere situatie. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Ik neem aan dat de staatsse-
cretaris bij die financiële onderbou-
wing wil betrekken dat men, als men 
uitgesloten is van de formatiebevrie-
zing, ook niet de voordelen van de 
formatiebevriezing krijgt. Ik hoop dat 
zij ook wil kijken naar de scholen met 
minder leerlingen en naar de scholen 
die wachtlijsten hebben. Dat zal 
ongetwijfeld aan te geven zijn. Als ik 
de lijstjes van het aantal leerlingen 
zie, heb ik niet de indruk dat de 
bedragen die de staatssecretaris 
noemt, realistisch zijn. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Ik probeer ook maar iets 
op mijn manchetje uit te rekenen. Ik 
heb gezegd: ik wil op het departe-
ment buitengewoon zorgvuldig laten 
bezien wat de financiële consequen-
ties zijn en zal een en ander in een 

brief aan de Kamer melden. Ik denk 
dat wij vervolgens met elkaar moeten 
bekijken of het verantwoord is en, zo 
ja, waar dan eventueel het geld 
vandaan moet komen. Uiteindelijk 
betreft het een begrotingsproblema-
tiek. 

De heer De Cloe (PvdA): Is het niet 
verstandiger om dit te weten voordat 
over de motie gestemd wordt? Straks 
wordt de motie aangenomen en komt 
de staatssecretaris met een bereke-
ning die niet op haar manchet is 
gemaakt, waaruit blijkt dat het om 
veel meer geld gaat. Dan moet zij 
misschien zeggen: helaas kan het 
niet doorgaan of er moet iets anders 
gebeuren. Ik vind het veel verstandi-
ger aan te geven wat het allemaal 
gaat kosten. Daarna kan de staatsse-
cretaris bij voorbeeld zeggen: het 
aannemen van de motie ontraad ik 
de Kamer ten sterkste. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Ik richt mij naar de orde 
van de Kamer. Ik heb begrepen dat 
de Kamer donderdag aanstaande 
over de moties wil stemmen en het is 
nu dinsdagmiddag. Ik kan mij niet 
voorstellen dat ik een zorgvuldig 
opgestelde brief voor donderdag 
aanstaande bij de Kamer kan laten 
bezorgen. 

De voorzitter: Het ligt in mijn 
bedoeling, straks de Kamer voor te 
stellen om aanstaande dinsdag te 
stemmen. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik 
zal mijn best doen. 

De voorzitter: Dat moet kunnen. 

De heer De Cloe (PvdA): Ik stel er 
prijs op! 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! De Kamer bepaalt haar 
eigen agenda. Dus als zij beslist niet 
over deze motie te stemmen voordat 
zij de brief heeft, is dat een gegeven. 
Ik wil op voorhand de Kamer vragen, 
dinsdag aanstaande wel over de 
andere moties te stemmen, omdat ik 
verder moet met het beleid. 

De voorzitter: Ik zal straks de 
Kamer voorstellen, aanstaande 
dinsdag te stemmen. Het staat de 
Kamer uiteraard vrij, volgende week 
dinsdag om heropening te vragen, 
waardoor de stemming moet worden 
uitgesteld. Het streven is er in elk 
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geval op gericht, aanstaande dinsdag 
over deze moties te stemmen. De 
stemming erover was voor vandaag 
geagendeerd. Die stemming 
verschuiven wij naar volgende week. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik 
moet verder met het beleid, voorzit-
ter. 

De voorzitter: U hebt het in zoverre 
in eigen hand, dat u ervoor zou 
kunnen zorgen dat de nadere 
berichtgeving aan de Kamer deze 
week komt. 

De heer Hermes (CDA): Voorzitter! 
Het moet wel zorgvuldig gebeuren. Ik 
had graag een specificatie naar 
soorten onderwijs, want voor de ene 
soort ligt het misschien anders dan 
voor de andere. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Het hoort bij het opstellen 
van een zorgvuldige brief dat je dat 
probeert aan te geven. De Kamer kan 
dan wellicht in haar beoordeling nog 
een onderscheid maken tussen de 
verschillende typen. Wij komen 
hierop zo snel mogelijk terug. 

Voorzitter! Mij lijkt de wijziging die 
de heer Van der Vlies heeft aange-
bracht in zijn motie op stuk nr. 16, 
een technische wijziging. Mijn 
oordeel over de motie verandert 
daardoor niet. 

De heer Hermes heeft een nieuwe 
motie ingediend, waarvan de 
strekking is dat de bevriezing tot 
uiterlijk 1 augustus 1990 zou moeten 
gelden. Ik moet zeggen, dat de 
argumenten van de heer Hermes mij 
niet erg overtuigend voorkomen. Hij 
heeft gezegd: wij hebben afgespro-
ken dat het plafond geldt tot en met 
1990. Dat is juist. Ik doe op dit 
moment geen voorstel om de 
plafondperiode te verlengen, maar ik 
acht het niet uitgesloten dat op enig 
moment verlenging toch nodig zal 
blijken te zijn. De heer Hermes c.s. 
moeten zich realiseren dat wij een 
heel lange aanloop hebben moeten 
nemen om het beleid met betrekking 
tot het speciaal onderwijs vorm en 
inhoud te geven. Wij hebben het 
vorige jaar met elkaar gesproken 
over de formatiebevriezing. Pas in de 
UCV hebben wij over het beleid 
gesproken. Dit houdt in dat het 
beleid formeel pas gestalte kan 
worden gegeven, nadat over de 
moties is gestemd. Dan zitten wij al 
bijna aan het eind van de periode. Ik 
denk dat wij de plafondperiode 

enigszins moeten koppelen aan 
beleid dat vorm en inhoud heeft 
gekregen en ook resultaten begint af 
te werpen. Of het op 1 augustus 
1990 al zover is, betwijfel ik. Dat 
betekent dat ik de Kamer aanneming 
van deze motie, net als die destijds 
van de heer Lankhorst, sterk moet 
afraden. Ik heb daar ook nog een 
paar onderwijskundige argumenten 
voor. 

De heer Hermes (CDA): Verwacht u 
dat voor 1 augustus 1990 de 
regionale organen nog niet in functie 
zijn? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat 
verwacht ik wel maar als ze dan in 
functie zijn, is dat nog maar nèt het 
geval en kan men nog niet spreken 
over een stevige evaluatie en een 
beleid dat vruchten afwerpt. De 
Kamer dient zich te realiseren dat 1 
augustus 1990 nog maar ruim een 
jaar van ons verwijderd is. 

Ik moet het aanvaarden van deze 
motie ten sterkste ontraden. Ik denk 
dat men het groeibeheersings- en 
het zorgverbredingsbeleid voluit de 
tijd moet geven om tot effecten te 
leiden. Mijn opvatting is dat in dit 
verband 1 augustus 1990 te vroeg is. 
Men zou, omdat het onvoldoende 
"push" zou krijgen van de formatie-
bevriezing, dit beleid in de kiem 
kunnen smoren. 

Daar komt het volgende nog bij. De 
formatiebevriezing heeft op dit 
moment al in ongeveer 2 5 % van de 
scholen geleid tot een overschotfor-
matie. Ik wil daarmee zeggen dat 
scholen die kans zien om de 
leerlingenstroom daadwerkelijk in te 
dammen, dankzij de formatiebevrie-
zing een zekere garantie hebben met 
betrekking tot het personeel. Dit 
houdt een bepaalde rechtszekerheid 
voor het personeel in en dat is 
belangrijk. Dit betekent ook — ik 
verwijs hierbij naar de rapportage van 
de inspectie — dat die scholen 
plannen van inzet maken voor die 
overschotformatie. Ik ben onder de 
indruk van wat men van plan is te 
gaan doen. Ik denk daarbij aan de 
talloze plannen die verband houden 
met samenwerkingsverbanden 
tussen regulier en speciaal onderwijs. 
Als de Kamer nu zou bepalen dat de 
bevriezing tot 1 augustus 1990 duurt 
en dan is afgelopen, moet men zich 
realiseren dat daarmee ook die 
garantie betreffende de overschot-
formatie is afgelopen. Ik ben ervan 
overtuigd dat scholen daar in het 

komende schooljaar wel eens op 
vooruit zouden kunnen gaan lopen. 
Ze zouden dan kunnen zeggen: wat 
moeten wij met overschotformatie, 
straks, als de bevriezing is afgelopen, 
leidt dat tot ontslagen. 

Voorzitter! Daarmee zou er weer 
een pijler zijn weggeslagen onder het 
groeibeheersingsbeleid en zou ook 
de inzet van de overschotformatie op 
het breukvlak tussen regulier en 
speciaal onderwijs het volgende jaar 
niet optimaal zijn. Daar zou ik heel 
zwartgallige uitspraken over kunnen 
doen. Dit is een majeur onderwijs-
kundig argument. Nogmaals, ik 
ontraad de Kamer dringend om deze 
motie aan te nemen. 

De heer Hermes meent dat in 
bijzondere noodgevallen op grond 
van de artikelen 23 en 24 de 
helpende hand geboden moet 
kunnen worden. Voorzitter! Dan moet 
er wel sprake zijn van een absoluut 
en bijzonder noodgeval, waaraan 
geen precedenten zijn verbonden. Ik 
moet hier bijzonder oppassen voor 
het camelnose-effect. Echter, op 
zichzelf bieden deze artikelen de 
mogelijkheid om in een zeer bijzon-
dere situatie iets te doen aan hulp. 
Zo nu en dan gebeurt dat dan ook. 

De heer Hermes spreekt voorts 
over de motorisch gehandicapten en 
over incidentele begeleidingslessen. 
Voorzitter! In een zeer incidenteel 
geval worden deze lessen al gege-
ven. De heer Lankhorst vraagt of, als 
motie nr. 19 wordt aangenomen, ik 
haar uitvoer. Voorzitter! Enkele 
weken geleden heb ik gezegd, dat de 
formatiebevriezing op zijn minst tot 
1992 zou moeten duren. Ik heb 
echter ook gezegd dat, als al 
tweemaal bij AMvB is gehandeld, de 
grens is bereikt van wat oirbaar is. 
Verdere formatiebevriezing zou bij 
wet moeten worden geregeld. Ik stel 
mij dan ook voor, de Kamer een 
daartoe strekkend wetsontwerp voor 
te leggen. In het debat daarover kan 
ik dan het uiteindelijke oordeel van 
de Kamer over deze kwestie vragen. 

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter! 
De staatssecretaris zegt zelf dat deze 
kwestie niet voor een derde keer bij 
AMvB geregeld zou moeten worden. 
Zij weet nu al dat waarschijnlijk een 
meerderheid in de Kamer van mening 
is dat er in 1990 geen bevriezing 
meer zou moeten worden toegepast. 
Ik vind dan ook dat de staatssecreta-
ris wel kan stoppen met de voorbe-
reiding van dat wetsontwerp, want 
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dan kan ze belangrijker dingen gaan 
doen! 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Ik vind het zo belangrijk 
dat de formatiebevriezing nog een 
paar jaar gehandhaafd wordt dat ik 
het de moeite waard vind, aan de 
hand van een wetsvoorstel nog eens 
expliciet over dat ene onderdeel te 
discussiëren. 

De heer Lankhorst (PPR): U voert 
de motie dus niet uit? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Dat 
is niet aan de orde, want ik leg de 
Kamer een wetsvoorstel voor en dan 
zal er een breed debat over de 
bevriezing plaatsvinden. Dan zal ook 
het uiteindelijke oordeel van de 
Kamer geveld worden, want dan 
wordt de zaak in een wet vastgelegd. 

De heer De Cloe (PvdA): Maar dan 
is er wellicht toch al een uitspraak 
van de Kamer? 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: Ik 
zal het wetsvoorstel zo tijdig indienen 
dat ook de beslissingen voor na 1 
augustus 1990 bijtijds genomen 
zullen kunnen worden, in goed 
overleg met de Kamer. En dat 
betekent dat het wetsvoorstel de 
Kamer vrij snel zal bereiken. 

De heer Van der Vlies (SGP): Maar, 
voorzitter, er moet duidelijkheid 
ontstaan; dat is door een ieder 
meermalen gezegd. Als de Kamer nu 
een duidelijke uitspraak doet en een 
bepaalde weg als niet begaanbaar 
kwalificeert, dan blijft de situatie 
onduidelijk als de suggestie overeind 
blijft dat er op grond van een nog te 
voeren discussie over een wetsvoor-
stel nog van alles mogelijk zou zijn. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Voorzitter! Het is mijn opvatting dat 
met het ongedaan maken van de 
bevriezing per 1 augustus 1990 een 
belangrijke pijler van het groeibe-
heersingsbeleid weggeslagen zou 
worden. En wij staan samen voor dat 
groeibeheersingsbeleid, welke 
verschillen van opvatting er over 
onderdelen van het beleid ook 
mogen zijn. Ik denk dan ook dat het 
best de moeite waard is, er nog eens 
met elkaar over te discussiëren. 

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter, 
dan moet de staatssecretaris het 
"onaanvaardbaar" over de motie 

uitspreken, want dan weet iedereen 
tenminste waar hij aan toe is. 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Nee, voorzitter, dat doe ik niet. 

De voorzitter: Het lijkt mij goed, nu 
de beraadslaging te sluiten, want ik 
heb de indruk dat er zo langzamer-
hand sprake is van een herhaling van 
zetten, en wij hebben vandaag nog 
meer te doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

D 
De voorzitter: Ik stel voor, aan-
staande dinsdag te stemmen over de 
moties, tenzij er heropening van de 
beraadslaging wordt gevraagd of de 
door de staatssecretaris te verstrek-
ken informatie de Kamer niet tijdig 
zal hebben bereikt. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: Ik stel nog vast, dat 
de motie die door mevrouw Jorrits-
ma is ingediend, ten onrechte de 
naam van de heer Hermes draagt. 
Het gaat dus in werkelijkheid om de 
motie van het lid Jorritsma-Lebbink 
c.s., maar dit is inmiddels rechtgezet. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Hartelijk dank, voorzitter! 

De voorzitter: Votre serviteur, 
madame. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorstel N ieuwe 
bepalingen inzake het kiesrecht 
en de verkiezingen (Kieswet) 
(20264), en van: 
• de motie-Kohnstamm over in de tijd 
gespreide gemeenteraadsverkiezin-
gen (20264, nr. 50); 
• de motie-Kohnstamm over de 
benoemingsprocedure bij tussentijd-
se opvolging (20264, nr. 51); 
• de motie-Rienks c.s. over de 
gevolgen van het vervullen van 
politieke functies voor werkloze 
werknemers (20264, nr. 52); 
• de motie-Rienks c.s. over (me-
de)verantwoordelijkheid bij het 
gebruik van stemmachines (20264, 
nr. 53); 
• de motie-Rienks c.s. over het 
gebruik van stemapparatuur (20264, 
nr. 54); 
- de motie-Wiebenga/Tegelaar-

Boonacker over ongewenste 
toezending van registratieformulieren 
(20264, nr. 56). 

(Zie vergadering van 13 april 1989.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaff-IMauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik wil in de 
eerste plaats de Kamer danken voor 
de waarderende opmerkingen over 
mijn beantwoording in eerste termijn. 
De tweede termijn van de kant van 
de Kamer geeft mij aanleiding om op 
een beperkt aantal punten nog te 
reageren. Ik houd daarbij weer de 
volgorde aan van het algemene deel 
van de memorie van toelichting. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
wat de uiterste termijn is voor de 
inwerkingtreding van de herziene 
Kieswet, wil deze nog bij de verkie-
zingen van volgend jaar kunnen 
worden toegepast. Ik heb in eerste 
termijn gezegd dat inwerkingtreding 
tegen eind oktober mij haalbaar lijkt. 
Ik zie dat tegelijk ook wel als het 
uiterste tijdstip, ervan uitgaande dat 
gemeentebesturen en politieke 
partijen een redelijke termijn moeten 
hebben om zich in te stellen op de 
wijzigingen die de herziene Kieswet 
brengt. 

De heer Koetje heeft nog eens de 
noodzaak van goede voorlichting van 
de kiezers over wijzigingen in de 
Kieswet onderstreept, met name over 
die punten die van belang zijn voor 
de kiezers. Hij heeft gevraagd het 
bereik van de voorlichting zo groot 
mogelijk te maken. Welnu, ik zie het 
belang van een goede voorlichting 
van de kiezers in. De suggestie van 
de heer Koetje om behalve aan de 
gemeentehuizen en bibliotheken ook 
aan de postkantoren te denken, zal ik 
nader bezien. 

De heer Van den Berg heeft mij 
nog een nadere vraag gesteld over 
de betekenis van het grondwettelijk 
voorschrift, dat de verkiezingen 
plaatsvinden op de grondslag van de 
evenredige vertegenwoordiging 
binnen door de wet te stellen 
grenzen. Hij vroeg mij bij de uitwer-
king van die norm ernaar te streven, 
de evenredigheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. Ik ben in eerste termijn 
naar aanleiding van opmerkingen van 
de heer Schutte al op dit punt 
ingegaan, mijnheer de voorzitter. Ik 
heb gezegd dat uit de wetsgeschie-

Tweede Kamer Kieswet 
18 april 1989 
TK 68 68-5846 



De Graaff -Nauta 

denis en de toepassing van het 
grondwettelijk voorschrift blijkt, dat 
er een marge voor de wetgever is om 
van de strikte evenredigheid af te 
wijken. Hoe groot die marge is, kun 
je niet exact zeggen, maar zij is in 
ieder geval wel ruimer dan in de 
opvatting van de heer Van den Berg 
besloten ligt. Ik kan zijn interpretatie 
dan ook niet helemaal overnemen, 
want als dat zo was, dan zou bij 
voorbeeld een kiesdrempel voor de 
Tweede Kamer zoals wij die nu 
kennen, in strijd met de Grondwet 
kunnen zijn en dat is bepaald niet het 
geval. 

De heer Rienks heeft in algemene 
zin gevraagd, wat de leidende 
uitgangspunten zijn bij het kiezen van 
de structuur van wetsontwerpen. 
Wat wordt nu opgenomen in een 
organieke wet, zoals de Gemeente-
wet, en wat in een specifieke wet, 
zoals de Kieswet? Mijnheer de 
voorzitter, ik heb de indruk dat de 
zeer algemene vraag de discussie 
over deze herziening van de Kieswet 
wel wat overstijgt. Ik wil mij dan ook 
tot een enkele opmerking over dit 
onderwerp beperken. 

Een algemeen uitgangspunt bij de 
opzet van wetsvoorstellen is een 
zodanige groepering en ordening van 
regelgeving, dat de materie zo 
overzichtelijk mogelijk wordt 
geregeld Het gaat daarbij meer om 
een praktische dan om een theoreti-
sche benadering. Het is daarbij ook, 
zoals de heer Rienks terecht heeft 
opgemerkt, soms een kwestie van 
afweging of je een onderwerp dat op 
meer terreinen speelt, in de verschil-
lende op die terreinen betrekking 
hebbende wetten regelt, dan wel in 
een algemene wet voor dat onder-
werp. 

Bij het kiesrecht is ervoor gekozen 
om het actief kiesrecht en de gang 
van zaken bij verkiezingen voor de 
Nederlandse algemeen vertegen-
woordigende organen in één wet 
samen te brengen, omdat de regeling 
van deze onderwerpen voor alle 
verkiezingen in hoofdzaak toch 
uniform is. Voor de waterschappen 
daarentegen bestaat een afwijkend 
verkiezingssysteem. Daarom ligt het 
meer voor de hand om dat onder-
werp in de nieuwe Waterschapswet 
te regelen. 

Soms is het ook een kwestie van 
appreciatie, wat je het meest 
overzichtelijk vindt. Soms is er voor 
verschillende opties wat te zeggen. 
Dat is bij voorbeeld het geval bij de 
regeling van de Europese verkiezin-

gen. Maar ik kan de heer Rienks in 
ieder geval verzekeren dat er bij het 
ontwerpen van wetgeving op het 
terrein van Binnenlandse Zaken over 
dit soort keuzen wel diep wordt 
nagedacht en dat er ook wordt 
afgewogen, en dat het zeker niet een 
kwestie van willekeur is hoe een 
wettelijke regeling wordt opgezet. 

De heer Rienks heeft ook in 
tweede termijn betwijfeld of bij de 
herziening van de Kieswet voldoende 
gelet is op de mogelijkheid van 
handhaving van de verschillende 
bepalingen. Bij gebrek aan een 
nadere specificatie van dit verwijt, 
kan ik er verder weinig meer over 
zeggen. Ik herhaal dat bij de 
voorbereiding van het wetsvoorstel 
het handhaven van de bepalingen 
toch goed in het oog is gehouden. Ik 
ben ervan overtuigd dat wij beiden 
dat belangrijk vinden. 

Mevrouw Van Es heeft mij nog 
gevraagd of ik in contacten met 
collega's uit andere EG-lidstaten het 
kiesrecht voor migranten, ook die van 
buiten de EG, wil promoten. Ik ben 
daartoe bereid als zich daarvoor 
passende gelegenheden voordoen, 
maar ik meen wel dat wij ervoor 
moeten waken om op dit punt al te 
veel zending te willen bedrijven. Het 
gaat hierbij om een kwestie die in 
verschillende lidstaten nogal gevoelig 
ligt. Ik herhaal dat verlening van 
lokaal kiesrecht aan alle buitenlan-
ders binnen de EG wel een doel blijft 
om na te streven. Ik zeg in ieder 
geval ook toe dat ik er nog eens over 
zal spreken met mijn collega van 
Buitenlandse Zaken. 

De heer Koetje heeft de boeiende 
vraag gesteld of de EG wel bevoegd 
is om een richtlijn voor binnenlandse 
verkiezingen te geven. Ik onderschrijf 
op dit punt de toelichting die de 
Europese Commissie bij de voorge-
stelde richtlijn heeft gegeven. De 
commissie wijst in die toelichting 
onder meer op de Europese Akte van 
1986 In die akte wordt de Europese 
Gemeenschap onder andere tot taak 
gesteld, de democratie te bevorde-
ren. De commissie wijst ook op het 
vrije verkeer van personen als een 
van de voornaamste doelstellingen 
van de gemeenschappelijke markt. Ze 
stelt dat toekenning van lokaal 
kiesrecht aan alle EG-onderdanen het 
vrije verkeer van personen bevordert. 

Tegen de achtergrond van die 
overwegingen meent de commissie 
dat de bevoegdheid om de desbe-
treffende richtlijn vast te stellen, 
gebaseerd kan worden op artikel 235 

van het EG-verdrag. Daarin wordt 
bepaald dat, indien een optreden van 
de gemeenschap noodzakelijk is om 
een van de doelstellingen van de 
gemeenschap te realiseren, zonder 
dat dit verdrag in de daartoe vereiste 
bevoegdheid voorziet, de raad met 
eenparigheid van stemmen, op 
voorstel van de commissie en na 
raadpleging van het Europees 
Parlement, de passende maatregelen 
neemt. De commissie meent dat in 
dit geval het vaststellen van de 
richtlijn inderdaad een passende 
maatregel is. 

De heer Wiebenga en mevrouw 
Tegelaar hebben op stuk nr. 56 een 
motie ingediend, waarin er bij de 
regering op wordt aangedrongen om 
bij de eerstvolgende kamerverkiezin-
gen ongevraagde toezending van 
registratieformulieren aan Nederlan-
ders in het buitenland te handhaven. 
Bij mij is de vraag gerezen hoe ik die 
motie moet uitleggen. Gaat het om 
toezending bij nog één Tweede-Ka-
merverkiezing, zoals ik uit de 
woorden van mevrouw Tegelaar in 
eerste termijn heb kunnen opmaken, 
of gaat het ook om de Tweede-Ka-
merverkiezingen daarna, zoals de 
heer Wiebenga lijkt voor te staan? De 
tekst van de motie is op dat punt niet 
helemaal duidelijk. 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Als de staatssecretaris nu eens 
begint met ervoor te zorgen dat het 
bij de komende Tweede-Kamerver-
kiezingen geregeld wordt, dan zien 
wij daarna, uiteraard met haar 
ambtsopvolgers, gaarne verder. Het 
is in beginsel de bedoeling om in de 
toekomst gewoon toezending aan die 
kiezersgroep in het buitenland te 
regelen. Maar laten wij er geen enkel 
misverstand over laten bestaan, bij 
de eerstkomende verkiezing, de 
Tweede-Kamerverkiezing in 1990, 
heeft deze staatssecretaris het in 
eigen hand om aan de motie 
ruimhartig uitvoering te geven. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dank u voor uw optimisme. Mijnheer 
de voorzitter! Om nu al te conclude-
ren dat de ongevraagde toezending 
van de registratieformulieren moet 
worden gehandhaafd, vind ik toch 
wel prematuur. Ik acht het beter om 
eerst bij de Europese verkiezing van 
dit jaar ervaring op te doen met de 
ongevraagde toezending van 
registratieformulieren. Dat moeten 
wij afwachten. Ik heb toegezegd dat 
ik de Kamer zo spoedig mogelijk na 
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de Europese verkiezing zal inlichten. 
Er is in eerste termijn gevraagd, 
wanneer dat zal gebeuren. Ongeveer 
een maand na de verkiezingen kan ik 
die inlichtingen geven. De heer 
Wiebenga is nu al zo optimistisch 
over het nut van ongevraagde 
toezegging, dat hij die resultaten niet 
wenst af te wachten. Het zal duidelijk 
zijn, voorzitter, dat ik, vooral ook 
gelet op de hiermee gepaard gaande 
kosten, minder van het nut daarvan 
overtuigd ben. Ik ontraad dan ook de 
aanvaarding van die motie. 

De heer Leerling heeft nog 
gevraagd, of ik bereid ben de 
registratieformulieren te blijven 
toezenden aan die Nederlanders in 
het buitenland die ten behoeve van 
eerdere verkiezingen al geregistreerd 
zijn geweest. Ik heb ook daar 
bezwaar tegen. De registratie van de 
kiezers in het buitenland heeft een 
tijdelijk karakter. Als deze registratie 
bewaard zou worden, zouden veel 
adressen vier jaar later toch wel 
verouderd zijn. Het zou dan nodig 
zijn, de ambassades deze adressen te 
laten vergelijken met het eventuele 
adressenbestand waarover zij 
beschikken. Dat kost veel extra werk 
en extra geld. Om die redenen acht ik 
een positieve beantwoording van de 
vraag van de hear Leerling niet 
mogelijk. 

De heer Leerling heeft ook 
gevraagd, of het nuttig is de 
zendings- en missieposten te 
benaderen met de vraag om in hun 
periodieken een artikeltje over de 
gang van zaken met betrekking tot 
het stemrecht van Nederlanders in 
het buitenland te plaatsen. Ik vind 
dat een nuttige suggestie. Wij 
hebben die doorgegeven aan 
Buitenlandse Zaken. Voor de 
Europese verkiezing kunnen wij dit 
niet meer doen. Wij zullen echter de 
suggestie van de heer Leerling 
benutten bij de Tweede-Kamerverkie-
zing van volgend jaar. 

Dan kom ik bij het punt van de 
wenselijkheid van een vervroeging 
van de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. De heer Leerling merkte op, 
dat ik zijn fractie niet genoemd heb 
bij de fracties die zich voor vervroe-
ging van de Tweede-Kamerverkiezin-
gen hebben uitgesproken. In eerste 
termijn heb ik de fracties van PPR en 
PSP genoemd als fracties die zich nu 
ook voor vervroeging van de 
Tweede-Kamerverkiezingen hebben 
uitgesproken. Andere fracties die 
zich tijdens de schriftelijke behande-
ling reeds daarvoor hadden uitge-

sproken, heb ik niet meer uitdrukke-
lijk genoemd. Dat geldt buiten de 
fractie van de RPF ook voor de 
fracties van het CDA, de VVD, D66 
en het GPV. 

De heer Rienks vond het mager, 
dat ik in mijn bijdrage in eerste 
termijn geen nieuwe argumenten 
voor vervroeging van de Tweede-Ka-
merverkiezingen heb gegeven. Ik zou 
het niet sterk vinden als ik in eerste 
termijn nog veel nieuwe argumenten 
had aangevoerd. Dat zou eigenlijk 
betekenen dat mijn bijdrage aan de 
schriftelijke behandeling minder 
volledig en minder gedegen geweest 
zou zijn dan de fractie van de Partij 
van de Arbeid in het eindverslag 
heeft gesteld. Ik wil overigens de 
heer Rienks nog wel dankzeggen 
voor het compliment dat hij toen 
gemaakt heeft. 

De heer Rienks stelde ook nog, dat 
zich sinds het midden van de jaren 
zeventig, ten gevolge van een 
structureel lagere economische 
groei, problemen met betrekking tot 
de overheidsfinanciën voordoen. Hij 
meent dat dit een complicerende 
factor bij de kabinetsformatie is. 
Daardoor twijfelt hij aan de mogelijk-
heid om, als gevolg van de vervroe-
ging van de Tweede-Kamerverkiezin-
gen, de formatie voor het zomerreces 
af te ronden. Als ik u goed begrepen 
heb, mijnheer Rienks, denkt u dat, als 
gevolg van deze problemen, de 
kabinetsformatie veel langer kan 
duren. De feiten wijzen anders uit. De 
drie kabinetsformaties die in de jaren 
tachtig hebben plaatsgevonden, 
duurden gemiddeld zelfs korter dan 
de formaties daarvoor. Als de 
verkiezingen begin maart waren 
gehouden, zouden zij alle drie voor 
het zomerreces zijn afgerond. Als we 
ervan uitgaan dat bij afronding van 
de formatie voor het zomerreces nog 
reële invloed op de eerstvolgende 
begroting kan worden uitgeoefend — 
ik heb begrepen dat dat door de heer 
Rienks niet wordt betwist - betekent 
dit, bij het houden van Tweede-Ka-
merverkiezingen in het begin van 
maart, dat in alle drie de gevallen 
vervroeging zinvol zou zijn geweest. 

De heer Rienks heeft verder 
gezegd dat een lopende kabinetsfor-
matie invloed heeft op raads- of 
statenverkiezingen die kort na de 
kamerverkiezingen worden gehou-
den. Mijnheer de voorzitter! Ik ontken 
niet dat dat mogelijk is, maar ik 
geloof wel dat die invloed aanmerke-
lijk geringer zal zijn dan de invloed 
van de landelijke politiek op de 

raads- of statenverkiezingen, als die 
verkiezingen voor de Tweede-Kamer-
verkiezingen plaatsvinden. Hij vindt 
dat landelijke politici, als ze niet bij 
de kabinetsformatie betrokken zijn, 
naar hartelust aan activiteiten rond 
lokale verkiezingen kunnen deelne-
men als deze na de Tweede-Kamer-
verkiezingen zouden plaatsvinden. 
Landelijke politici zouden dat ook 
kunnen doen als er eerst raads- of 
statenverkiezingen en dan pas 
kamerverkiezingen worden gehou-
den. Ik kan dat dan ook niet als 
argument tegen vervroeging van de 
Tweede-Kamerverkiezingen zien. 

Ten slotte wees de heer Rienks op 
de gevolgen van de vervroeging van 
de Tweede-Kamerverkiezingen voor 
de Kamer zelve. Omdat de kabinets-
formatie niet in het zomerreces zou 
vallen, zou er volgens hem een soort 
sabbatical year ontstaan. Mijnheer de 
voorzitter! Het is inderdaad zo dat in 
de demissionaire periode van een 
kabinet de Kamer terughoudend is 
met de behandeling van meer 
politiek controversiële onderwerpen, 
maar het is toch niet zo dat de Kamer 
dan stilzit. Ik vind het dan ook een 
wat overdreven voorstelling van 
zaken om over een sabbatical year 
voor de Kamer te spreken. 

De heer Van den Berg heeft er in 
tweede termijn nog eens voor gepleit 
om de Tweede-Kamerverkiezingen in 
ieder geval op een vast tijdstip te 
houden. Hij blijft de voorkeur geven 
aan mei. Mijnheer de voorzitter! Het 
houden van verkiezingen op een vast 
tijdstip komt in ieder geval de 
duidelijkheid ten goede, maar ik 
hecht er aanmerkelijk meer waarde 
aan, de drie verschillende verkiezin-
gen zo vroeg mogelijk te houden om 
het nieuwe kabinet en de nieuwe 
colleges nog invloed op de eerstvol-
gende begroting te geven, ook als 
dat betekent dat bij samenvallen van 
verkiezingen één van die verkiezingen 
naar een ander tijdstip moet worden 
verschoven. Ik wijs er nog wel op dat 
de Tweede-Kamerverkiezingen toch, 
als gevolg van de mogelijkheid van 
kamerontbinding, niet altijd op een 
vast tijdstip plaatsvinden. 

De heer Van den Berg heeft ook 
nog gewezen op de biddag voor 
gewas en arbeid, waar de Tweede-
Kamerverkiezingen op zouden 
kunnen vallen. Hij betreurt het als dat 
zou gebeuren. Mijnheer de voorzitter! 
De biddag voor gewas en arbeid is 
geen algemeen erkende feestdag. 
Tegen de achtergrond daarvan zie ik, 
hoewel ik wel begrip kan opbrengen 
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voor het standpunt van de heer Van 
den Berg, onvoldoende reden om de 
mogelijkheid dat de Tweede-Kamer-
verkiezingen op 8 maart vallen, weg 
te nemen. 

Na de door mij gemaakte opmer-
kingen zal het duidelijk zijn dat ik 
bezwaar blijf houden tegen het 
amendement van de heer Rienks op 
stuk nr. 27, om de tijdstippen van de 
verkiezingen ongewijzigd te laten. 

Ik kom toe aan de vraag, welke 
verkiezing bij samenvallen in 
hetzelfde jaar moet wijken. De heer 
Rienks heeft hier opmerkingen over 
gemaakt, waarbij hij onder andere de 
zware werklast heeft genoemd. Hij 
heeft verder gezegd dat, indien de 
raadsverkiezingen in hetzelfde jaar 
als de Tweede-Kamerverkiezingen 
vallen, toch eerst raadsverkiezingen 
moeten plaatsvinden. Mijnheer de 
voorzitter! Ik kan dat niet inzien. Ik 
zou hier nog eerder een argument in 
zien om, zoals door de regering is 
voorgesteld, de raadsverkiezingen 
achteraan te plaatsen. Gemeenten 
kunnen dan, zo zou je ook kunnen 
zeggen, vast warmdraaien bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen. 

Mevrouw Tegelaar heeft in tweede 
termijn haar argument herhaald dat 
het vanwege het onregelmatige ritme 
beter is dat bij samenvallen de 
Tweede-Kamerverkiezingen wijken. Ik 
herhaal op mijn beurt, dat ik dit 
argument niet kan onderschrijven. 
Hetgeen mevrouw Tegelaar heeft 
gezegd, namelijk dat raden en staten 
moeten wachten tot de peildatum om 
te weten wanneer hun termijn 
afloopt, zie ik niet als een reëel 
bezwaar. Het is sinds de Tweede 
Wereldoorlog namelijk pas één keer 
voorgekomen, dat een kabinet in zijn 
laatste jaar is gevallen en er ontbin-
dingsverkiezingen nodig waren. Dat 
was in 1977. De peildatum van 1 
november lijkt dus niet zo'n erg grote 
betekenis te hebben, in die zin, dat 
het niet erg waarschijnlijk is dat 
raden en staten in hun laatste 
zittingsjaar door een kamerontbin-
ding, kort voor 1 november, nog met 
een verschuiving van het tijdstip 
worden geconfronteerd. 

Mevrouw Tegelaar, wij blijven van 
mening verschillen. Het gaat eigenlijk 
om de vraag, welke argumenten — er 
zijn verschillende genoemd — je in je 
afweging het zwaarste laat wegen. 
Mevrouw Tegelaar en de heer 
Wiebenga hebben ook nog het 
bezwaar genoemd van Eerste-Kamer-
verkiezingen in de zomervakantie. Ik 
heb al gezegd, dat ik dat bezwaar 

erken, maar ik weeg het alleen wat 
lichter dan zij doen. Voor mijn gevoel 
weegt het in ieder geval onvoldoende 
op tegen het belang om de periodie-
ke Tweede-Kamerverkiezingen toch 
op een vast tijdstip in maart te 
houden, ook bij samenvallen. 

Het zal na mijn opmerkingen 
duidelijk zijn, dat ik de aanneming 
van het amendement van mevrouw 
Tegelaar op stuk nr. 43 blijf ontraden. 

De heer Rienks heeft nog ge-
vraagd, of de termijn tussen verkie-
zingen niet wat ruimer kan worden, 
om wederzijdse beïnvloeding van 
verkiezingen vlak na elkaar te 
beperken en het verschijnsel van 
verkiezingsmoeheid terug te dringen. 
Het vergroten van de tijdsruimte 
tussen periodieke verkiezingen die in 
hetzelfde jaar worden gehouden, zou 
verschillende bezwaren ontmoeten. 
Het wordt in het algemeen niet 
wenselijk geacht om verkiezingen in 
het najaar te houden. Ook is het niet 
wenselijk om een verkiezing zo vroeg 
in het jaar te houden, dat zij in de 
wintermaanden valt. De heer Rienks 
zal dat ongetwijfeld met mij eens zijn. 
Verder meen ik, dat het ook bezwa-
ren ontmoet, een verkiezing vlak voor 
de zomer te houden, omdat de kans 
dan wel heel klein is dat het nieuwe 
kabinet, het college van B en W, of 
het college van gedeputeerde staten 
dan nog enige invloed op de 
eerstvolgende begroting kan 
uitoefenen. 

De heer Rienks was in dit verband 
ook van oordeel, dat de regering er 
verstandig aan zou doen om na te 
gaan, op welke wijze de wederzijdse 
beïnvloeding van verkiezingen kan 
worden geminimaliseerd en ook nog 
eens te onderzoeken op welke wijze 
een optimale spreiding over het jaar 
kan worden verkregen. Hij dacht, dat 
dit ertoe zal leiden dat de discussie 
over het houden van meer verkiezim 
gen op één dag ook weer actueel 
wordt. Ik meen, dat het vraagstuk 
van de wederzijdse beïnvloeding van 
verkiezingen voornamelijk speelt in 
de relatie van Tweede-Kamerverkie-
zingen tot staten en raden. Ik heb al 
eerder aangegeven, dat dit een 
vraagstuk vormt waarvoor de 
oplossing in de eerste plaats gezocht 
zal moeten worden bij de politieke 
partijen en de media. Misschien dat 
de heer Rienks de politieke partijen 
en de media zou moeten aanbevelen 
om op dit punt tot onderzoek, ik zou 
haast zeggen, tot zelfonderzoek over 
te gaan. Ik heb er in ieder geval geen 
behoefte aan om een dergelijk 

onderzoek zelf op te zetten. In het 
licht van mijn opmerkingen over de 
mogelijkheden tot vergroting van de 
tijdsruimte tussen verkiezingen zie ik 
ook onvoldoende aanleiding tot het 
houden van een onderzoek naar de 
vraag op welke wijze een optimale 
spreiding van verkiezingen kan 
worden verkregen. Ik stel verder vast 
dat de heer Rienks en ik van mening 
blijven verschillen over het antwoord 
op de vraag of het wenselijk is om 
verschillende verkiezingen op één 
dag te houden. Op de opmerking dat 
mijn opvatting op dit punt niet spoort 
met mijn uitlatingen over het 
combineren van een verkiezing 
ingevolge de Kieswet met een 
deelraadsverkiezing of een lokaal 
referendum, kom ik later nog terug. 

De heer Rienks (PvdA): De staatsse-
cretaris zei dat ik het aan de politieke 
partijen zou moeten vragen. De 
belangen van de politieke groeperin-
gen lopen in dezen echter niet 
allemaal parallel. Het zou dan ook 
een onbesliste discussie worden. De 
een zal ervoor zijn en de ander 
ertegen. Ik vind dan ook dat die 
opmerking afbreuk doet aan het 
standpunt van de staatssecretaris. Zij 
zegt namelijk dat de regering dat niet 
wil onderzoeken, omdat dat een 
oplossing voor het gesignaleerde 
probleem zou zijn. Het kan echter 
wellicht zinvol zijn om een dergelijke 
studie ooit eens te doen verrichten. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik wil nu 
ingaan op het onderzoek waarom de 
heer Kohnstamm heeft gevraagd. Hij 
heeft de regering in zijn motie op 
stuk nr. 50 gevraagd om een 
onderzoek te doen plaatsvinden naar 
de mogelijkheid van spreiding van 
raadsverkiezingen. De heer Lankhorst 
heeft gezegd dat hij eigenlijk niet 
gelooft dat landelijke politici zich bij 
spreiding van raadsverkiezingen nog 
meer met deze verkiezingen bezig 
zullen houden, aangezien de TV 
minder aandacht aan die verkiezin-
gen zou besteden. Hij heeft nog 
gewezen op de herindelingsverkiezin-
gen. Mevrouw Van Es heeft gezegd 
dat zij geneigd is om het met de 
genoemde argumenten tegen 
spreiding van raadsverkiezingen eens 
te zijn. Zij is echter niet tegen een 
onderzoek waarom de heer Kohn-
stamm heeft gevraagd. 

Bij gespreide raadsverkiezingen zal 
de aandacht van de media voor de 
raadsverkiezingen aanmerkelijk 
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minder zijn dan in de huidige situatie, 
waarin alle raadsverkiezingen op 
dezelfde dag worden gehouden. 
Omdat de aandacht van de media 
zich dan op de verkiezingen in 
bepaalde gemeenten zal richten, is 
het voor mij wel de vraag of de 
invloed van de landelijke politiek per 
saldo minder zal worden. Ik blijf mij 
op het standpunt stellen dat bij 
spreiding van raadsverkiezingen 
landelijke politici meer ruimte krijgen 
om zich ook bij deze verkiezingen te 
profileren. Ze zullen deze ruimte met 
name kunnen benutten om zich bij 
raadsverkiezingen ook bij voorbeeld 
in wat meer politiek strategische 
gemeenten te manifesteren, dan in 
de huidige situatie mogelijk is. Voor 
het overige heb ik eigenlijk geen 
nieuwe argumenten gehoord. Op 
grond van de argumenten die ik 
eerder in de stukken en ook in de 
eerste termijn naar voren heb 
gebracht, blijf ik erbij dat spreiding 
van raadsverkiezingen, al zijn daar 
voordelen voor aan te geven, toch 
geen deugdelijk middel is om de 
invloed van de landelijke politiek op 
de raadsverkiezingen tegen te gaan. 

Ik heb ook geen behoefte aan een 
onderzoek, waarom de heer Kohn-
stamm in zijn motie vraagt. Men kan 
van mij moeilijk verlangen dat ik een 
dergelijk onderzoek ga opzetten als ik 
er in gemoede van overtuigd ben dat 
spreiding van raadsverkiezingen niet 
tot het beoogde doel zal leiden. Ik wi l 
er ook nog op wijzen dat de voor 
onderzoek beschikbare financiële 
middelen echt beperkt zijn. Om die 
reden acht ik het ook niet juist om 
geld aan te wenden voor een 
onderzoek, waarbij op voorhand 
sterke twijfel bestaat over het nut van 
het voorstel waarop het onderzoek 
betrekking zou hebben. Daarom 
ontraad ik de aanvaarding van de 
motie van de heer Kohnstamm op 
stuk nr. 50. 

De heer Kohnstamm heeft in 
eerste termijn het verzoek gedaan 
om het ontwerp van de algemene 
maatregel van bestuur inzake artikel 
54 van de Wet op de persoonsregi-
stratie aan de Kamer voor te leggen. 
In mijn antwoord in eerste termijn 
heb ik toegezegd dat ik contact 
daarover op zou nemen met de 
minister van Justitie. Dat contact 
heeft inmiddels plaatsgehad. Het 
resultaat hiervan is dat de Kamer een 
dezer dagen van de minister van 
Justit ie een brief zal krijgen, waarin 
hij de inhoud van het betreffende 
ontwerp uit de doeken zal doen. Het 

overleggen van het ontwerp zelf is 
niet mogelijk, omdat dit stuk voor 
advies bij de Raad van State ligt. Ik 
hoop dat dit antwoord voor de heer 
Kohnstamm voldoende is. 

De heer Wiebenga is teruggeko-
men op zijn suggestie om meer 
samenhang te brengen in de 
verschillende regelingen die betrek-
king hebben op politieke partijen. Hij 
heeft er, zoals hij heeft gezegd, 
begrip voor dat het geen taak voor de 
Kiesraad is. Hij vraagt zich echter af 
of er geen andere adviesinstantie is 
die dit kan doen en heeft de commis-
sie-Biesheuvel genoemd. 

Mijnheer de voorzitter! Of het moet 
gebeuren en wie het zou moeten 
doen, zijn twee verschillende vragen. 
Aan mijn antwoord op de eerste 
vraag ging de heer Wiebenga in zijn 
reactie voorbij. Ik ben nog steeds niet 
overtuigd van de noodzaak om aan 
dit onderwerp een speciale studie te 
wijden. Voorbeelden die de heer 
Wiebenga in eerste termijn noemde, 
roepen bij mij althans niet de 
gedachte op dat deze in één 
samenhangende regeling zouden 
moeten worden vastgelegd. Aan de 
vraag wie de studie moet verrichten 
kom ik dus niet toe. Ik wil er wel op 
wijzen dat de commissie-Biesheuvel 
geruime tijd geleden officieel is 
opgeheven. Als er een studie verricht 
moet worden, is er wel een commis-
sie voor te vinden of te vormen, maar 
ik acht zo'n studie weinig opportuun. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom dan 
aan het amendement van de heer 
Van Otterloo op stuk nr. 44, inzake 
blokkering van registratie op lager 
niveau als op hoger niveau een 
verzoek tot overeenkomstige 
registratie is ingediend. Ik wil 
hierover nog het volgende opmerken. 
Als ik de heer Van Otterloo goed 
begrepen heb, dan zegt hij dat de 
gemeenten om een registratiever-
zoek te kunnen beoordelen, toch al 
moeten informeren of er reeds 
overeenkomstig beschermde 
registraties op hoger niveau bestaan. 
Zij kunnen dan tegelijk naar nog in 
behandeling zijnde verzoeken 
informeren. Die redenering lijkt mij 
niet juist. Als op landelijk of provinci-
aal niveau een registratieverzoek is 
ingewill igd, dan wordt hiervan 
mededeling gedaan in de Staatscou-
rant. Op gemeentelijk niveau kan 
men dus in de Staatscourant nagaan 
met welke hogere registraties men 
rekening moet houden. Het is dus 
niet nodig bij de verschillende 
centrale stembureaus te gaan 

informeren. Mijn hoofdbezwaar 
tegen het amendement van de heer 
Van Otterloo blijft dat ik het onjuist 
vind dat een al op een hoger niveau 
ingediend verzoek waarop nog niet 
beslist is, een blokkade zou vormen 
voor registratie op lager niveau. Ik wil 
ook nog wijzen op de mogelijkheid 
dat een registratieverzoek op 
gemeentelijk niveau wordt afgewezen 
wegens strijd met de openbare orde 
of misleiding van de kiezers, als er 
sprake van is dat men van een 
nieuwe landelijke groepering waarvan 
de registratie nog niet helemaal rond 
is, op lokaal niveau de naam voor de 
neus wil wegkapen. De heer Van 
Otterloo heeft dezelfde woorden 
gebruikt. Bij mijn weten zijn er op dit 
punt in de praktijk nog nooit moeilijk-
heden geweest. Ik zie dan ook geen 
reden de regeling daarvoor aan te 
scherpen en zeker niet om de 
regeling administratief ingewikkelder 
te maken, wanneer dat niet nodig is. 
Wat dat betreft moeten wij, wanneer 
dat kan, proberen om terughoudend 
te zijn. 

Mevrouw Tegelaar en de heer 
Wiebenga zijn teruggekomen op de 
centrale kandidaatstelling. Mijnheer 
de voorzitter! Ik heb begrepen dat 
het CDA-amendement op stuk nr. 40 
en het VVD-amendement op stuk nr. 
38 zijn samengevoegd tot een nieuw 
amendement-Tegelaar-Boonacker/ 
Wiebenga, inhoudelijk overeenko-
mend met het oorspronkelijke 
amendement van de heer Wiebenga. 
Ik heb tegen het oorspronkelijke 
amendement van de heer Wiebenga 
bezwaren geuit. Die bezwaren gelden 
onverkort voor het gecombineerde 
amendement van het CDA en de 
VVD. De daarin genoemde hoofd-
stembureaus zouden voor nogal 
aanzienlijke extra werkzaamheden 
worden geplaatst. Voorts is het de 
vraag of aanpassing van de voorge-
stelde regeling wel nodig is. Ik blijf 
om de genoemde reden en om de 
eerder genoemde redenen de 
aanvaarding van dit amendement 
ontraden. 

De heer Rienks (PvdA): De staatsse-
cretaris heeft gesproken over extra 
werkzaamheden. Kan zij ook extra 
kosten noemen? 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Wanneer die extra werkzaamheden 
nogal omvangrijk zijn, brengen zij 
extra kosten met zich. 

De heer Rienks (PvdA): Hoeveel? 
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Staatssecretaris De Graaf f Nauta 
Ik kan die kosten nog niet kwantifice-
ren. 

De heer W i e b e n g a (VVD): De 
andere stembureaus hoeven namelijk 
minder of niks meer te doen! 

Staatssecretaris De Graaff-IMauta: 
Er is inderdaad sprake van verminde-
ring van werkzaamheden bij andere 
stembureaus. 

De heer W i e b e n g a (VVD): De 
staatssecretaris verdient eraan. 

Staatssecretaris De Graa f f -Nau ta : 
Als ik ergens aan kan verdienen, doe 
ik dat graag. 

Voorzitter! Ik blijf bezwaar hebben 
tegen de verschuiving van de 
werkzaamheden naar en de vergro-
ting van de werkzaamheden van dat 
ene centrale punt. 

De waarborgsom is nogai uitvoerig 
aan de orde geweest. De heren 
Koetje, Wiebenga en Leerling zijn 
teruggekomen op het betalen van 
een waarborgsom bij kandidaatstel-
ling. Ik heb begrepen dat de fractie 
van het CDA nog geen definitieve 
keuze heeft gemaakt en tot nu toe 
bereid is, het voorstel van de 
regering te volgen. 

De heer Koetje heeft nog aandacht 
gevraagd voor het amendement-
Leerling. De heer Wiebenga heeft 
opgemerkt dat hij de voorgestelde 
differentiatie bij raadsverkiezingen 
betreurt. Hij heeft nog eens gepleit 
voor één vaste waarborgen van 
f 5 0 0 voor alle gemeenten. 

Bij nota van wijziging is voor 
differentiatie in de hoogte van de 
waarborgsom bij kandidaatstelling 
voor raadsverkiezingen gekozen op 
grond van de gedachte dat een 
waarborgsom van ƒ 250 in kleine 
gemeenten voldoende moet zijn om 
lichtvaardige kandidaatstelling tegen 
te gaan, terwijl dat in grote gemeen-
ten zeker niet het geval is. De door 
de heer Wiebenga bepleite regeling 
is per individuele gemeente niet of 
nauwelijks eenvoudiger dan de 
regeling die nu is voorgesteld. Ik 
erken dat de hoogte van de voorge-
stelde bedragen — ik heb dat ook in 
eerste instantie gezegd — enigszins 
arbitrair is. Mijn inschatting is echter 
dat een vaste waarborgsom van 
f 500 voor grote gemeenten een te 
lage drempel is tegen lichtvaardige 
kandidaatstelling, terwijl een dergelijk 
bedrag voor kleine gemeenten 
misschien wat hoog kan zijn, zodat 

daarmee wellicht ook serieus te 
achten kandidaatstellingen worden 
tegengegaan. 

Het indienen van, mogelijk zelfs 
kansloze, lijsten door groeperingen 
die één of meer vertegenwoordigers 
in de Tweede Kamer hebben, valt 
volgens de heer Leerling niet onder 
de kwalificatie "niet serieus". 
Landelijk vertegenwoordigde partijen 
moeten volgens hem zonder meer de 
kans krijgen, ook aan lokale verkiezin-
gen deel te nemen. Daarom moeten 
zij worden vrijgesteld van de 
verplichting tot betaling van een 
waarborgsom bij raads- en statenver-
kiezingen, want, zo zegt hij, zij 
hebben al aangetoond dat zij over 
een draagvlak beschikken. Ik heb al 
eerder gezegd dat raadsverkiezingen 
en statenverkiezingen op zichzelf 
staan en als zodanig moeten worden 
beoordeeld. De kandidaatstelling 
voor verkiezingen voor een gemeen-
teraad of provinciale staten door een 
politieke groepering die in de Tweede 
Kamer is vertegenwoordigd, kan 
onder omstandigheden wel degelijk 
te beschouwen zijn als een lichtvaar-
dige kandidaatstelling. Ik zeg niet dat 
het niet serieus kan zijn, maar toch 
wel lichtvaardig, namelijk in de 
situatie waarin wordt aangenomen 
dat het behalen van een zetel door 
die groepering vrijwel kansloos is. Ik 
vind het daarbij niet relevant of het 
gaat om een groepering die in de 
Tweede Kamer is vertegenwoordigd 
of een geheel nieuwe groepering. In 
beide gevallen moet het maatschap-
pelijk draagvlak nog worden aange-
toond. De ontheffingsmogelijkheid in 
het wetsvoorstel geldt uitsluitend 
voor groeperingen die hun maat-
schappelijk draagvlak in de concrete 
situatie waar het om gaat, hebben 
aangetoond. Vergelijking met de 
regeling inzake de doorwerking van 
partijregistraties, zoals door de heer 
Koetje is gesuggereerd, gaat daarom 
niet op. Die regeling heeft namelijk 
op zichzelf geen enkele relatie met 
het bezitten van enig maatschappelijk 
draagvlak. Dat voorstel is uitsluitend 
gedaan om nodeloos administratief 
werk te voorkomen, zowel voor 
politieke partijen als voor de hoofd 
stembureaus. Ik ontraad dan ook het 
amendement-Leerling, op stuk nr 
46. 

De heer Leer l i ng (RPF): Mijnheer de 
voorzitter! De staatssecretaris maakt 
een duidelijk onderscheid tussen de 
verschillende verkiezingen. Die lijn 
kan ik volgen. Juist kleine politieke 

partijen met een brede spreiding in 
het land maken echter in vele 
gevallen een kans op een raadszetel, 
maar kunnen even goed ernaast 
grijpen. Kleine politieke partijen 
moeten dan in tal van plaatsen de 
waarborgsom van ongeveer f 500 
betalen. Kleine plaatselijke afdelin-
gen van tien, vijftien of twintig leden 
moeten een dergelijk bedrag op tafel 
leggen. Dat betekent een onoverko-
melijke hindernis. Daardoor worden 
politieke partijen die landelijk zijn 
vertegenwoordigd zonder meer 
kansloos gemaakt voor het deelne-
men aan verkiezingen, tenzij men op 
iemand terug kan vallen die wat weg 
te geven heeft, maar dat is meestal 
niet het geval. 

Staatssecretaris De Graa f f -Nau ta : 
De afweging van deze kansen is aan 
de partijen zelf. Dat is het verschil 
tussen ons. 

De heer Lankhorst is ingegaan op 
de toegankelijkheid van stembureaus. 
Zijn belangrijkste punt was dat het 
Rijk hiervoor verantwoordelijk is, 
omdat het ook gaat om kamerverkie-
zingen en omdat iedereen zijn stem 
uit moet kunnen brengen. Ik ben het 
met de heer Lankhorst eens dat als 
de kosten te hoog zijn om een 
stemlokaal geschikt te maken, de 
gemeente zich af moet vragen of er 
geen andere lokaliteit beschikbaar is 
of kan worden gesteld. De situatie 
kan zich voordoen dat er op korte 
termijn of op redelijke afstand geen 
alternatief voorhanden is. Daarom 
houd ik bezwaar tegen het te 
absoluut formuleren in de wet, zoals 
gevraagd door de heer Lankhorst. 
Het gaat hier om een punt van 
uitvoering van de Kieswet in het licht 
van lokale omstandigheden. Daarom 
ligt het accent hier op de verant-
woordelijkheid van de gemeentebe-
sturen, ongeacht om welke verkiezin-
gen het gaat. Ik vind dat de taak van 
de centrale overheid hier beperkt 
moet blijven tot het vastleggen van 
algemene regels in de wet, zoals bij 
de herziening gebeurt. Daarnaast kan 
het natuurlijk wenselijk zijn om 
gemeenten te attenderen op 
bepaalde punten. Dat is in het 
verleden al meer dan eenmaal 
gebeurd. Ik vind het onjuist om de 
suggestie te wekken, dat een 
gehandicapte niet kan stemmen. In 
zeer bijzondere gevallen is het 
mogelijk te stemmen in een stembu-
reau naar keuze. 

De heer Wiebenga heeft gezegd: 
gegeven de Nederlandse traditie, is 
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het wenselijk om eenduidig in de 
Kieswet te bepalen, hoe het stern-
men in zijn werk gaat. Het stembu-
reau moet het niet moeilijker worden 
gemaakt dan het nu al is. Het gaat 
hier om het rode schrijfmateriaal. Ik 
denk, dat de traditie van het rode 
schrijfmateriaal nog langer door zal 
blijven werken en zal blijven voortbe-
staan. Voor mij is doorslaggevend, 
dat je niet onnodig stemmen 
ongeldig moet verklaren, als 
onmiskenbaar duidelijk is, op wie de 
kiezer wilde stemmen. In het 
Kiesbesluit zullen wij regelen, dat 
opvallend schrijfmateriaal aanwezig 
moet zijn. Dat voorkomt, dat het voor 
de leden van het stembureau 
moeilijker wordt. Ik blijf aanneming 
van het "rode amendement" van de 
heer Van Otterloo op stuk nr. 38 
ontraden. 

Ik kom thans over de stemmachi-
nes te spreken. Wat het amendement 
van de heer Koetje op stuk nr. 45 
betreft, zijn de heer Koetje en ik het 
erover eens, dat het met het oog op 
de tijdige inwerkingtreding van het 
Kiesbesluit in ieder geval niet 
wenselijk is, dat de door hem 
beoogde voorhangprocedure ook al 
bij de eerste vaststelling van het 
nieuwe Kiesbesluit zal gelden. Om 
dat te bereiken, is een technische 
wijziging van het amendement nodig. 
Ik heb begrepen, dat een gewijzigd 
amendement is ingediend. 

De heer Koetje (CDA): Dat is een 
misverstand. Ik ben graag bereid het 
amendement technisch in orde te 
maken. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Om redenen, genoemd in eerste 
termijn, blijf ik de voorkeur geven aan 
ongeclausuleerde delegatie. Ik laat 
het oordeel over dit amendement aan 
de Kamer over. 

De heer Rienks (PvdA): Als dit 
amendement wordt aanvaard, rijst de 
vraag, hoe de Kamer bij de eerste 
keer kan worden betrokken. Ik heb 
begrip voor het feit, dat het nu te 
veel vertraging oplevert. Wij hebben 
een concept van de staatssecretaris 
ontvangen. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ter kennisneming. 

De heer Rienks (PvdA): Inderdaad. 
Wij hebben inmiddels het advies van 
de Kiesraad, waarin enkele punten 
overhoop worden gehaald. In de 

verdere procedure zal er nog wel iets 
van andere zijden overhoop worden 
gehaald. Wil de staatssecretaris, als 
het amendement wordt aanvaard, 
een mogelijkheid zoeken om hierover 
met de Kamer van gedachten te 
wisselen? Of moeten wij bij deze 
behandeling alle opmerkingen 
maken, die wij over dat Kiesbesluit 
nog willen maken? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Omdat vragen over het Kiesbesluit 
waren gesteld, heb ik het ter 
kennisneming aan de Kamer 
toegezonden. Ik heb niet begrepen, 
dat men graag over het Kiesbesluit 
wil spreken. Ik heb van de heer 
Koetje begrepen dat het niet zijn 
bedoeling is daarover te spreken, als 
het amendement wordt aanvaard. 

De heer Koetje (CDA): Mijn inzet is 
steeds geweest om de invoering van 
het Kiesbesluit niet te vertragen. Ik 
heb er niets op tegen, dat erover 
gesproken wordt. Ikzelf heb tot nu 
toe geen aanleiding gevonden om 
erover te spreken. Als anderen 
hierom dringend verzoeken, wil ik dat 
niet verhinderen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Als de heer Rienks nog een enkele 
vraag over het Kiesbesluit heeft, ben 
ik graag bereid daarop een antwoord 
te geven. Ik zou niet graag willen, dat 
hij na een bevredigende behandeling 
nog met een enkele vraag over het 
Kiesbesluit naar huis moet gaan. 

De heer Rienks (PvdA): Acht de 
staatssecretaris dit thans aan de 
orde? Of wil zij zoeken naar een 
oplossing naderhand? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dat is ter beoordeling aan de Kamer. 
Het Kiesbesluit is thans in feite niet 
aan de orde. 

De heer Rienks heeft een motie 
voorgesteld op stuk nr. 53, waarin de 
regering wordt uitgenodigd, het 
standpunt dat de financiële gevolgen 
van de onbruikbaarheid van stemma-
chines voor rekening van de gemeen-
ten zijn te heroverwegen. De heer 
Rienks stelt ten onrechte dat dit 
standpunt haaks op het bestuursak-
koord met de VNG staat. De 
beslissing om stemmachines te 
gebruiken, is een zaak van de 
gemeenten. Het risico van onbruik-
baarheid in het geval er meer lijsten 
zijn ingeleverd dan er kolommen op 
het stempaneel zijn, is daarom ook 

nu voor rekening van de gemeenten. 
Uit het bestuursakkoord met de VNG 
vloeit voort dat er alleen dan van 
financiële aansprakelijkheid van het 
Rijk sprake is als er kosten ontstaan 
als gevolg van gewijzigde wet- en 
regelgeving. Ik heb al eerder gesteld 
dat het niet erg waarschijnlijk is dat 
de kans op onbruikbaarheid van de 
machines onder de nieuwe Kieswet 
groter wordt. De extra ruimte, die 
wellicht nodig is als gevolg van de 
gewijzigde regeling inzake het aantal 
namen op de kandidatenlijst kan 
voldoende worden gecompenseerd 
door de maatregelen ter beperking 
van het aantal lijsten van groeperin-
gen, die geen reële kans op een zetel 
hebben. Ik ontraad de Kamer deze 
motie te aanvaarden, omdat daarin 
een grotere financiële aansprakelijk-
heid van het Rijk verondersteld wordt 
dan in werkelijkheid bestaat. 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
De staatssecretaris neemt nu een 
stelling in, die op zichzelf best door 
haar ingenomen kan worden, maar 
die zich wel voor bestrijding leent. Zij 
zegt namelijk dat de centrale 
kandidaatstelling, die een nadelige 
invloed heeft op de mogelijke 
capaciteit, gecompenseerd wordt 
door regelingen die de toegang wat 
meer kanaliseren. Ik acht het voor 
discussie vatbaar of die compensatie 
optreedt. Ik ben het er niet mee 
eens; de praktijk zal uitwijzen of dit 
zo is. Ik vind het niet juist dat de 
staatssecretaris op voorhand deze 
stelling inneemt, over het hoofd van 
de gemeenten heen en ondanks het 
bestuursakkoord. Er is wel degelijk 
sprake van gewijzigde regelgeving. 
Daar zijn wij hier en nu mee bezig. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Wat dit 
betreft, is ons verwachtingspatroon 
anders. 

De heer Rienks heeft in zijn motie 
op stuk nr. 54 de regering uitgeno-
digd, voortvarend de verdere 
ingebruikneming van stemmachines 
en andere apparatuur, ook met een 
verruimd goedkeuringsbeleid, te 
bevorderen. Een onjuist beeld van de 
werkelijkheid wordt geschetst als 
gesuggereerd wordt dat het gebruik 
van stemmachines maar in beperkte 
mate toeneemt. Anderhalf jaar 
geleden was het aantal geleverde 
stemmachines nog 600. Bij de 
Europese verkiezing van dit jaar zijn 
al meer dan 1000 machines in 
gebruik Ik herhaal dat de regering 
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positief staat tegenover invoering van 
nieuwe technieken bij verkiezingen. 
Ik blijf mij evenwel op het standpunt 
stellen dat ontwikkelde technieken 
voor honderd procent betrouwbaar 
moeten zijn, voordat zij kunnen 
worden goedgekeurd. Ik heb al 
eerder gezegd dat het ministerie 
contacten heeft met bedrijven, die 
nieuwe stemmachines ontwikkelen 
en dat de regering verdere mogelijk-
heden wil onderzoeken. In dat 
opzicht zie ik de motie van de heer 
Rienks als een ondersteuning van de 
activiteiten van de regering op dit 
terrein. Ik meen echter dat het niet 
op de weg van de regering ligt, 
directe aanschaf van machines te 
bevorderen. Als dat de strekking van 
de motie is, zou ik dat onjuist vinden. 
Het is aan de gemeenten of zij tot 
aanschaf van stemmachines willen 
overgaan. 

Ik heb bezwaar tegen de woorden 
"met een verruimd goedkeuringsbe-
leid". Ik kan die woorden niet anders 
uitleggen dan dat aan de regering 
gevraagd wordt om bij de beoorde-
ling van nieuwe technieken minder 
nauw aan allerlei waarborgen met 
betrekking tot de stemming en 
stemopneming vast te houden die uit 
de Kieswet en het Kiesbesluit 
voortvloeien. Ik kan daarmee om de 
door mij genoemde argumenten niet 
akkoord gaan. Daarom ontraad ik de 
Kamer ook deze motie te aanvaar-
den. 

De heer Rienks (PvdA): De staatsse-
cretaris leest iets in de motie wat er 
niet in staat — verruimd goedkeu-
ringsbeleid zou betekenen dat met de 
voorschriften de hand wordt gelicht, 
als ik het zo even mag vertalen — en 
wat ook niet wordt beoogd. Er wordt 
slechts een meer voortvarende 
instelling gevraagd van het apparaat. 
De staatssecretaris zegt dat men zijn 
best doet, maar de motie geeft uiting 
aan mijn gevoelen dat die voortva-
rendheid beter had kunnen zijn in de 
periode die achter ons ligt. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dan begrijp ik toch de passage "ook 
met een verruimd goedkeuringsbe-
leid" niet. 

De heer Rienks (Pvd): Dat verruimde 
goedkeuringsbeleid kan op twee 
zaken betrekking hebben. Het is 
mogelijk dat men de criteria voor de 
toelating verruimt. Ik doel op de 
mogelijkheid dat, zonder "handlich-
t ing" , door anders getinte voorschrif-

ten op termijn een veel snellere 
ingang van nieuwe technieken 
plaatsvindt. Het is mogelijk dat bij u 
voorstellen worden ingediend, die 
een grote verruiming van mogelijkhe-
den op korte termijn, well icht ook bij 
geringere kosten, naderbij brengen 
waartoe de eisen iets worden 
bijgesteld zonder dat geweld wordt 
gedaan aan wat u wezenlijk acht. Als 
die mogelijkheden er zijn, moet er 
een meer meegaande attitude komen 
en dient men zich minder formalis-
tisch op te stellen. Er moet actief 
worden meegedacht. Dat is de 
strekking van dat verruimde goed-
keuringsbeleid. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Wat dat actief meedenken betreft 
zijn wij het eens. Wij zullen ons zeker 
niet formalistisch opstellen, maar wij 
zijn verplicht om goed te kijken naar 
bruikbaarheid en betrouwbaarheid. 

De heer Koetje (CDA): Maar u ziet 
deze motie toch als een ondersteu-
ning van uw beleid? 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Dat heb ik al gezegd; er is nu wat 
meer duidelijkheid ontstaan over de 
interpretatie van deze motie. 

Voorzitter! De heer Van den Berg 
is ingegaan op het lokale raadplegen^ 
de referendum en meent dat ik niet 
geheel consistent handel wanneer ik 
mij keer tegen het houden van 
verschillende door de Kieswet 
geregelde verkiezingen op één dag. 
Ik meen dat een combinatie van 
verkiezingen die op basis van de 
Kieswet worden gehouden van een 
andere orde is dan de combinaties 
van stemmingen die op lokaal niveau 
mogelijk zijn. Bij de eerste combinatie 
gaat het om stemmingen die onder 
de directe verantwoordelijkheid van 
de wetgever vallen. Bij de laatstge-
noemde stemmingen kan het om 
combinaties met bij voorbeeld 
deelraadsverkiezingen, met lokale 
referenda enz. gaan. De beslissing 
om die verkiezingen te combineren 
met andere verkiezingen, valt onder 
de verantwoordelijkheid van het 
desbetreffende gemeentebestuur en 
het is ook aan dat bestuur om de 
voor- en nadelen van dergelijke 
combinaties af te wegen. Ik heb geen 
behoefte aan een uitdrukkelijk 
verbod, dat erop is gericht, aan 
dergelijke combinaties een einde te 
maken. Dat zou mij te ver gaan. Wij 
moeten ook hier de verantwoordelijk-
heid laten waar zij behoort. 

Mevrouw Tegelaar heeft gesteld 
dat zij met het amendement van haar 
en de heer Van den Berg wil 
voorkomen dat door een combinatie 
met een lokaal raadplegend referen-
dum de indruk wordt gewekt dat zo'n 
referendum op één lijn kan worden 
gesteld met de verkiezingen voor 
vertegenwoordigende organen. Zij 
meent dat zo'n referendum met 
minder zorgen is omkleed waarbij zij 
verwijst naar de wijze van vraagstel• 
ling. Voorzitter! Deze opmerkingen 
raken toch écht het instituut van het 
lokale raadplegende referendum als 
zodanig. Ik meen dat de discussie 
daarover is gevoerd tijdens de UCV 
van 6 maart. De uitkomst daarvan 
was dat tegen het voortbestaan van 
de mogelijkheid van een dergelijk 
referendum geen bezwaar bestaat. 
Het zal de indieners van het amende-
ment dan ook duidelijk zijn dat ik de 
Kamer ontraad, het amendement aan 
te nemen. 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Moet ik hieruit opmaken dat de 
staatssecretaris eigenlijk vindt dat er 
met het amendement inbreuk wordt 
gemaakt op de lokale autonomie? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ik vind dat het amendement te ver 
gaat, dat je die mogelijkheid van 
combinatie niet moet uitsluiten. 

Mijnheer de voorzitter! Dan de 
vraag of de kiesdeler de kiesdrempel 
moet zijn. Het toneel heeft in 
vergelijking met de eerste termijn wel 
een wijziging ondergaan; de heer 
Van Otterloo heeft de strekking van 
zijn amendement beperkt tot 
vertegenwoordigende organen met 
1 9 leden of meer en er is een 
amendement van mevrouw Van Es 
dat ertoe strekt, de kiesdeler voor 
alle vertegenwoordigende organen 
op 75% van de kiesdeler te stellen. Ik 
beperk mij in mijn nadere reactie tot 
de nieuwe amendementen, over het 
oude is inmiddels wel genoeg 
gezegd, in en buiten deze Kamer... 

Eerst het amendement van 
mevrouw Van Es. Ook zij heeft voor 
uniformering gekozen, maar dan wel 
een uniformering op het niveau van 
75°/o van de kiesdeler. Ik kan begrip 
opbrengen voor de indiening van dit 
amendement als reactie van de 
kleine partijen op het amendement 
van de heer Van Otterloo, maar ik 
zeg er meteen bij dat daarmee mijn 
waardering voor het amendement 
ook wel uitgeput is Zoals ik het niet 
wenselijk vind om de kiesdrempel 
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voor de raden van kleine gemeenten 
te verhogen, zo acht ik het ook niet 
wenselijk om de drempel voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen te 
verlagen. Die kiesdrempel — 2 /3% 
van het aantal uitgebrachte stemmen 
— is al vrij laag. Bij een kiesdeler die 
correspondeert met zo'n laag 
percentage van het totale aantal 
stemmen, is het zeker verantwoord 
om te verlangen dat een partij voor 
het verkrijgen van een zetel ten 
minste de volle kiesdeler haalt. Ik 
ontraad de Kamer dan ook krachtig, 
het amendement van mevrouw Van 
Es te aanvaarden. Ik denk trouwens 
niet dat ik haar met deze mededeling 
verras. 

De heer Van Otterloo (PvdA): 
Voorzitter! Ik zou even willen 
reageren op deze argumentatie van 
de staatssecretaris, en niet omdat ik 
het oneens zou zijn met de stelling 
dat de kiesdeler voor een Tweede-
Kamerzetel niet verlaagd mag 
worden, maar omdat ik enige 
consistentie in de argumentatie van 
de staatssecretaris zou willen zien. 
Een half uur geleden heeft zij, 
sprekend over serieuze en niet 
serieuze groeperingen een heel 
verhaal gehouden over hoe moeilijk 
het is om bij de Tweede-Kamerver-
kiezingen een zetel te behalen. Zij 
vond dat een groepering die daarbij 
een zetel behaalt, als een serieuze 
groepering beschouwd kan worden, 
terwijl het toch een procentueel lage 
drempel is. En nu hanteert de 
staatssecretaris het tegendeel van 
dat argument. Ik zou die twee 
argumenten toch graag op één lijn 
gebracht zien. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Voorzitter! Wat gelijksoortig is, kun je 
gemakkelijk op één lijn brengen, 
maar je moet ervoor oppassen, 
argumenten bij elkaar te harken in de 
veronderstelling dat voor verschillen-
de dingen dezelfde redenering zou 
kunnen gelden. Ik ben in ieder geval 
blij dat de heer Van Otterloo zich de 
kritiek op zijn amendement van vele 
zijden, ook van de regering, heeft 
aangetrokken. Daarmee is in ieder 
geval één angel, namelijk het 
elimineren van kleine partijen uit 
kleine gemeenteraden, uit het 
voorstel verwijderd. Ik vind het 
jammer dat niet het hele amende-
ment is ingetrokken Er is nu nog 
sprake van een verhoging van de 
kiesdrempel voor provinciale staten, 
gemeenteraden met 19 of meer 

leden en de Eerste Kamer. Ook deze 
kiesdrempelverhoging wijst de 
regering af. Het gaat onder meer om 
de gemeenteraden met 19 tot 45 
zetels. In die gemeenteraden is de 
natuurlijke drempel altijd nog zodanig 
hoog, dat er mijns inziens geen reden 
is om die op te hogen tot de volle 
kiesdeler. Bij provinciale staten gaat 
het om aantallen leden variërend van 
39 tot 83. Ook hier is het verschil 
met de 1 50 leden van de Tweede 
Kamer nog zodanig, dat uitbreiding 
van de kiesdrempelregeling voor 
deze organen niet voor de hand ligt. 

Mijnheer de voorzitter! Op verzoek 
van enkele woordvoerders heb ik nog 
een overzicht opgesteld van de 
gevolgen van dit voorstel tot 
kiesdrempelverhoging voor de 
gemeenteraden. In het licht van het 
gewijzigde amendement is dit 
overzicht beperkt tot gemeenten met 
19 of meer raadszetels. Ik zou het u 
graag willen overhandigen, opdat het 
kan worden opgenomen in de 
Handelingen. 

De voorzitter: Ik neem aan, dat 
tegen het opnemen van een noot in 
de Handelingen geen bezwaren 
bestaan. 

(De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)1 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Dan is er het 
punt van de lijstencombinaties. 
Vrijwel alle sprekers en spreeksters 
zijn tijdens de tweede termijn van de 
Kamer teruggekomen op de kwestie 
van de verbinding van lijsten tot 
lijstencombinaties. Verschillenden 
hebben hun instemming betuigd met 
de voorgestelde handhaving en met 
de uitbreiding hiervan tot de 
raadsverkiezingen. Voor wat betreft 
dit laatste benadrukte de heer 
Schutte, niet helemaal ten onrechte, 
dat de feitelijke betekenis van dit 
voorstel niet zo groot zal zijn. Hij 
heeft nog eens het belang daarvan 
benadrukt bij gemeenten met 19 of 
meer raadsleden. 

De heer Wiebenga heeft gezegd 
dat hij niet bij voorbaat negatief staat 
tegenover afschaffing van de figuur 
van de lijstencombinatie. Maar hij 
heeft daarbij gezegd dat hij dit wil 
bekijken in samenhang met de 
invoering van een uniform restzetel-
verdelingssysteem en de invoering 
van een gelijke ondergrens voor alle 
verkiezingen, als ik hem goed heb 
begrepen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik heb er 
kennis van genomen dat de Partij van 
de Arbeid en de VVD niet geheel en 
al overtuigd zijn van de in het 
wetsontwerp voorgestelde handha-
ving van de figuur van de lijstencorrv 
binatie en uitbreiding van de 
mogelijkheid hiervan tot raadsverkie-
zingen. Ik geef nog eens in het kort 
mijn belangrijkste argumenten. Het is 
een positief te waarderen aanzet tot 
samenbundeling van de partijen. De 
figuur van de lijstencombinatie vindt 
toepassing en voorziet dus in een 
behoefte. Er kan aldus een zekere 
politieke verbondenheid aan de 
kiezers worden gedemonstreerd en 
het kan ook onder omstandigheden 
een kleine correctie vormen op de 
omstandigheid dat het systeem van 
de grootste gemiddelden in het 
voordeel van de grotere partijen kan 
werken. 

De heer Kohnstamm heeft gezegd 
dat wij bij invoering van het systeem-
Webster de figuur van de lijstencom-
binatie minder nodig zouden hebben. 
Hij heeft nog eens een pleidooi 
gehouden voor een andere regelge-
ving en een tweetal amendementen 
ingediend. Dit betreft het amende-
ment op stuk nr. 21 en het amende-
ment op stuk nr. 23, waarin minder 
beperkingen worden gesteld op het 
aangaan van lijstencombinaties. 

De heer Kohnstamm zei ten 
aanzien van mijn afwijzing van deze 
voorstellen, dat het een betrekkelijk 
geserreerd gehouden betoog was. 
Daardoor dreigde eigenlijk uit het 
oog te worden verloren, dat met 
name het amendement op stuk nr. 
21 van grote principiële betekenis is. 
Hij vroeg mij om een nadere reactie. 
Hij vroeg of ik het eigenlijk niet met 
hem eens was, dat wij het de kiezer 
verplicht zijn om ervoor te zorgen dat 
wanneer zijn stem rekentechnisch 
niet bij de partij van zijn voorkeur 
terecht kan komen, die stem dan 
toch ten minste bij een verwante 
groepering belandt. De heer Van den 
Berg en mevrouw Van Es hebben 
zich in dezelfde zin geuit. 

De principiële betekenis van het 
amendement op stuk nr. 21 is mij 
niet ontgaan. Dat ik mij in mijn 
reactie wat heb beperkt, vindt ook 
zijn oorzaak in het feit dat ik in de 
stukken al erg uitvoerig ben ingegaan 
op de ins en outs, zowel principieel 
als praktisch, van de aan het 
genoemde amendement ten 
grondslag liggende gedachte. Ik 
meende dan ook te kunnen volstaan 
met het plaatsen van enkele kantte-
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keningen. Ik heb in eerste instantie al 
mijn overwegingen genoemd. Het zijn 
dezelfde overwegingen als die van de 
meerderheid van de Kiesraad. 

De heer Kohnstamm heeft ook nog 
de stelling geponeerd dat met de 
voorgestelde regeling de voorkeuren 
van de kiezers beter tot uitdrukking 
kunnen komen. Dat staat voor mij 
niet onomstotelijk vast. Een stem van 
een kiezer op een tot een lijstencom-
binatie behorende lijst, moet in de 
eerste plaats worden gezien als een 
stem op die lijst. Of zo'n stem 
daarnaast nog mag worden gezien 
als een stem voor de andere tot de 
combinatie behorende lijst, is voor 
mij toch niet op voorhand een 
uitgemaakte zaak. Ik vind dat je 
voorzichtig moet zijn met dergelijke 
uitspraken. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Zeker is dat de kiezer op 
het moment dat hij zijn stem op de 
partij van zijn of haar keuze uitbrengt, 
wel weet wat er met die stem gaat 
gebeuren, mocht de desbetreffende 
partij geen zetel behalen. Mocht de 
kiezer het niet eens zijn met wat er in 
een dergelijk geval met zijn stem gaat 
gebeuren, dan kan die kiezer zijn 
stem aan de partij van zijn keuze 
onthouden. De kiezer heeft dan die 
mogelijkheid van afweging, terwijl hij 
die niet heeft op het moment dat de 
lijstencombinatie zo beperkt wordt 
opgevat als nu in het wetsvoorstel 
staat. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Het is inderdaad een kwestie van 
afweging. Ook schuilt er de gedachte 
achter: wat bedoel je met een 
lijstencombinatie en hoe zwaar til je 
aan veranderingen? Betekent de 
lijstencombinatie dan nog wat je 
ermee bedoeld hebt? 

Gelet op alle gewisselde argumen-
ten ontraad ik dan ook aanvaarding 
van de amendementen 21 en 23, 23 
vooral ook omdat ik geen behoefte 
heb aan een verruiming van de 
mogelijkheid tot het vormen van 
lijstencombinaties. 

Ik kom op het systeem-Webster, 
waaraan verschillende sprekers in 
tweede termijn nogal wat aandacht 
hebben geschonken. De heer Van 
Otterloo heeft ervoor gepleit het 
huidige systeem te handhaven. De 
heer Wiebenga heeft nog eens 
meegedeeld dat uniformering en 
vereenvoudiging belangrijke uit-
gangspunten van zijn fractie zijn. Hij 

wil een en ander in samenhang met 
andere punten bekijken. 

De heer Kohnstamm heeft gezegd 
dat ik erken dat het systeem toch wel 
goede kanten heeft, maar dat ik het 
tegelijkertijd afwijs. Hij heeft er 
bezwaar tegen aangetekend dat ik als 
argument heb gebruikt dat het lijkt 
alsof een kamermeerderheid tegen 
het systeem-Webster is. Ik heb in 
mijn argumententatie nog eens naar 
de stukken verwezen, wat de heer 
Kohnstamm niet behoeft te verbazen. 
Wij hebben geprobeerd in de stukken 
zo volledig mogelijk te zijn. Hierdoor 
zal het niet eenvoudig zijn, nu nog 
weer nieuwe argumenten aan te 
voeren, hoewel ik toegeef dat wij 
daarnaar moeten blijven zoeken en 
daarvoor moeten openstaan. Mijn 
opmerking over het ontbreken van 
een kamermeerderheid ten gunste 
van het systeem-Webster, is ten 
onrechte gezien als een zelfstandig 
argument ter afwijzing van het 
systeem. Als ik die indruk heb 
gewekt, spijt mij dat. Dat is mijn 
bedoeling niet geweest. Het ging 
slechts om een feitelijke inschatting 
van mijn kant. Als het gaat om het 
berekenen van de gevolgen van het 
systeem-Webster voor enkele 
verkiezingsuitslagen, heb ik gemeend 
daarvan te moeten afzien. Ik kan mij 
ook niet goed voorstellen, dat de 
gevolgen de heer Kohnstamm niet 
bekend zijn als hij een amendement 
indient. Ik meen daarvan te mogen 
uitgaan, omdat de heer Kohnstamm 
een zelfde verwijt aan de heer Van 
Otterloo heeft gemaakt. Ik heb ook 
gemeend van berekeningen te 
kunnen afzien, omdat de gevolgen 
van de hantering van het systeem-
Webster diepgaand en uitvoerig 
worden geschetst in het boekje 
"Zetels is macht", een uitgave van 
de Stichting wetenschappelijk bureau 
van D66. Dat boekje is de Kamer ook 
toegezonden. De heer Van den Berg 
heeft nog gevraagd, wat mijn echte 
bezwaren zijn tegen het systeem-
Webster. 

Voorzitter! Echt principiële 
bezwaren zie ik niet. Ik ben alles 
afwegende tot de conclusie geko 
men, dat er onvoldoende reden is te 
komen tot wijziging van het systeem 
van restzetelverdeling zoals wij dat 
op het ogenblik kennen. Geldt ook 
niet in zijn algemeenheid, dat, 
wanneer er geen reden is voor 
verandering, er reden is om niet te 
veranderen? Ik zeg dit in de richting 
van de heer Kohnstamm, die deze 
woorden zeker moet herkennen. 

Voorzitter! Het oordeel over het 
amendement-Kohnstamm laat ik aan 
de Kamer over. 

De heer Kohnstamm (D66): De 
staatssecretaris zegt, dat zij geen 
principiële bezwaren tegen mijn 
amendement heeft. Vervolgens zegt 
zij: als er geen reden tot veranderen 
is, dan niet veranderen. Dat zijn 
woorden die ik zelf ook heb gebruikt. 

Nu wil het feit, dat vaststaat dat 
het systeem van de grootste 
gemiddelden dat op het ogenblik 
wordt gehanteerd, gunstig is in het 
bijzonder voor gemeenteraden met 
19 of meer zetels. Als er dan geen 
politieke meerderheid lijkt te zijn voor 
het systeem-Webster, betekent dit 
kort en goed, dat de politieke 
meerderheid zegt: laat ons dat 
voordeel nu toch rustig behouden. En 
dat terwijl het een afwijking is van de 
evenredigheid en bovendien op geen 
enkele goede grond is gebaseerd. 
Hoewel ik goed gehoord heb, dat de 
staatssecretaris het oordeel aan de 
Kamer overlaat en aanvaarding van 
het amendement niet ontraadt, 
verbaast het mij dat zij juist op het 
punt waarop het beter zou kunnen 
niet zegt: laat ons dat betere doen. 
Dat is ook de reden dat ik mij 
verbaasd heb over het feit, dat de 
staatssecretaris als argument 
hanteert, dat er naar haar gevoelen 
geen meerderheid voor is. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Nee, ik heb het niet als argument 
gehanteerd. Het was een feitelijke 
constatering. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Akkoord U hebt geconstateerd, 
toevoegend aan hetgeen reeds in de 
stukken vermeld is, dat het uw indruk 
is dat er geen meerderheid voor zal 
zijn. Als de staatssecretaris haar 
strijd volvoert op de Kieswet, 
waarvoor soms ook geen meerder-
heid is, dan gaat zij wel door, omdat 
zij ervan overtuigd is dat het juist is. 
In dit geval heeft zij geen principiële 
problemen met dit amendement, het 
is wel een verbetering en toch wijst 
zij het af. Dat verbaast mij in hoge 
mate. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
De verschillen zijn klein. Het is een 
verschil in afweging van de vraag, of 
het inderdaad zoveel beter is; 
hoeveel het beter is; de afwijking van 
meer of minder evenredigheid is 
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immers gering. Dat heb ik nog eens 
willen aangeven met mijn argumen-
ten. 

De heer Kohnstamm heeft nog 
gevraagd of bij machtiging tot het 
verrichten van benoemingshandelin-
gen, interne partijregelingen afbreuk 
doen aan de wil van de kiezers. Dit 
punt heb ik bij de beantwoording in 
eerste termijn per abuis overgesla-
gen. Daarvoor mijn excuus. De heer 
Kohnstamm zegt, dat het standpunt 
van de regering een oneigenlijke 
interpretatie van de Kieswet is. Er is 
sprake van ambtelijke dialectiek, zo 
stelt hij. Het is of het een of het 
ander. Hij heeft een motie op stuk nr. 
51 ingediend om goed aan te geven 
wat zijn standpunt in dezen is. 
Mijnheer de voorzitter! Ik handhaaf 
het standpunt dat in de memorie van 
toelichting, in de memorie van 
antwoord en in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
uitvoerig is weergegeven. Ik vat het 
heel kort samen: de fractie van D66 
gaat uit van een onjuiste opvatting 
over de betekenis van vaststelling 
van de kandidatenlijsten en van de 
uitspraak van de kiezer. De kiezer 
heeft een beperkte mogelijkheid om 
de volgorde van de gekozenverkla-
ring van kandidaten te beïnvloeden. 
Interne partijregelingen die beogen 
om verkiezing met voorkeurstemmen 
ongedaan te maken, zijn niet juist. 
Partijregelingen die beogen om 
partij-organen invloed te geven bij de 
aanwijzing van degenen die tussen-
tijdse vacatures vervullen, ontmoeten 
in beginsel geen bezwaar. Daarmee 
wordt immers geen uitdrukkelijke 
kiezersuitspraak aangetast. Rekening 
houden met partijregelingen is dus te 
verenigen met ons stelsel van 
facultatieve enkelvoudige voorkeur. 
Het "o f /o f " van D66 is dus een 
onjuist alternatief. Het antwoord in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is geen doorzichtig 
staaltje ambtelijke dialectiek, maar 
gewoon een afgewogen beoordeling, 
tegenover een eenzijdige voorstelling 
van zaken van D66! Ik vind dat de 
heer Kohnstamm de zaak vrij zwaar 
heeft aangezet. Het is een technisch 
instrument, dat naar mijn informatie 
ook niet "rücksichtslos" wordt 
toegepast. Nadere informatie heeft 
mij ook geleerd dat, voordat van de 
machtiging gebruik wordt gemaakt, 
altijd overleg met betrokkenen 
plaatsvindt. De motie maakt geen 
onderscheid tussen verkiezing met 
voorkeurstemmen en gekozenverkla-

ring bij tussentijdse vacatures. Ik 
ontraad de Kamer aanneming van de 
motie. 

De heer Wiebenga heeft nog 
gezegd dat interne partijregelingen 
niet in rechte afdwingbaar zijn. Een 
met voorkeurstemmen gekozen 
kandidaat kan niet gedwongen 
worden om z'n mandaat in te 
leveren. De heer Wiebenga vroeg 
naar de mening van de regering 
daarover. Mijnheer de voorzitter! 
Zoals uit het voorgaande blijkt, ben ik 
het met hem eens. 

De heer Wiebenga (VVD): Goed om 
dat nog eens te horen uit uw mond! 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ik kom toe aan de tijdslimiet voor de 
vaststelling van de uitslag voor de 
zitting van het centraal stembureau. 
De heer Rienks vindt dat voorkomen 
moet worden dat er discretionaire 
bevoegdheden zijn bij organen die bij 
verkiezing wegens tussentijdse 
ontbinding betrokken zijn. Hij vroeg 
of artikel O 20 nader bekeken kon 
worden. Mijnheer de voorzitter! Ik 
veronderstel dat de heer Rienks doelt 
op de in de stukken door zijn fractie 
aan de orde gestelde vraag of er in 
de wet geen tijdslimiet moet worden 
opgenomen voor de zitting van het 
centraal stembureau tot vaststelling 
van de uitslag van de Tweede-Ka-
merverkiezingen. Het doel bereik je 
niet met het stellen van een uiterste 
termijn. Toepassing van artikel C 2 
wordt in de eerste plaats beïnvloed 
door het tijdstip van het besluit tot 
kamerontbinding. Dat tijdstip, dat is 
de Kamer bekend, kunnen we niet 
regelen. De werkzaamheden voor de 
vaststelling van de uitslag verschillen 
per verkiezing, zodat je geen vast 
tijdstip kunt opnemen. Een uiterste 
termijn is wel mogelijk, maar ik heb 
daar weinig behoefte aan, want uit 
bepalingen over de termijn voor 
aanneming van de benoeming en het 
tijdstip van eerste samenkomst vloeit 
eigenlijk impliciet al een uiterste 
termijn voort. 

De heer Wiebenga heeft nog 
gezegd dat ik op het punt van de 
kieskringenindeling toch mijn oor wat 
meer te luisteren had moeten leggen 
bij de politieke partijen. Er is een 
amendement-Tegelaar-Boonacker/ 
Wiebenga ingediend op stuk nr. 54, 
om de grenzen tussen de kamerkrim 
gen Leiden en Dordrecht en die 
tussen Den Helder en Haarlem 
ongewijzigd te laten. Ik benadruk dat 
ik adviezen hierover heb ingewonnen 

en dat ik daarmee zoveel mogelijk 
rekening heb gehouden. Ik laat het 
oordeel over dit amendement, juist 
ook met het oog op de door de heer 
Wiebenga aangevoerde belangen 
van de politieke partijen, graag aan 
de Kamer over. 

Ik ben de heer Lankhorst nog een 
antwoord schuldig op zijn vraag met 
betrekking tot de kosten van 
verkiezingscampagnes. Hij zegt, dat 
er bij ons niets is geregeld en hij 
vraagt zich af, of het niet wenselijk 
zou zijn om maximumbedragen vast 
te stellen voor verkiezingscampagnes 
en giften aan partijen. Ik zie de 
noodzaak daarvan in Nederland nog 
niet in. De politieke cultuur is hier 
ook niet zo, dat er excessieve 
bedragen aan campagnes worden 
besteed. Ik heb ook niet de indruk, 
dat het bedrijfsleven in sterke mate 
als sponsor van politieke partijen 
optreedt. Ik vind dus, dat wij in het 
algemeen terughoudend moeten zijn 
met de regelgeving. Er moet alleen 
overheidsregulering komen als 
zelfregulering niet meer voldoende is 
en tot excessen leidt. Ik vind, dat er 
op het ogenblik geen aanleiding voor 
de overheid is om zich hiermee te 
bemoeien. Een extra argument voor 
die terughoudendheid is ook nog, dat 
je toch wel wat in de buurt komt van 
regulering van politieke partijen. 
Tussen haakjes, zo lang ik nog zoveel 
hoor klagen over de armoede van 
partijen, vallen die excessen mis-
schien nog wel wat mee. 

Ik heb nog twee puntjes. In de 
eerste plaats het punt van de heer 
Rienks. Ik heb nog niets gezegd over 
de kwestie van plaatsvindende 
kortingen op de sociale uitkeringen 
van voormalige politieke ambtsdra-
gers. De PvdA-fractie vindt, dat er 
verbeteringen in de regelgeving ter 
zake moeten worden aangebracht. 
De heer Rienks heeft op dit punt een 
motie ingediend. Ik maak hem 
overigens mijn excuses voor het feit, 
dat ik in eerste instantie verzuimd 
heb om op die kwestie in te gaan. In 
de motie van de heer Rienks worden 
wij uitgenodigd om voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen maatre-
gelen te treffen ter oplossing van dit 
probleem. De kwestie is momenteel 
in behandeling. Op 3 november 
jongstleden heeft een mondeling 
overleg plaatsgehad met de vaste 
Commissie voor sociale zaken over 
de positie van de uitkeringsgerech-
tigden die een politieke functie 
bekleden. In lijn met dat overleg is 
een wetsvoorstel voorbereid tot 
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aanpassing van de Werkloosheidswet 
en de Wet inkomensvorming oudere 
en arbeidsongeschikte werknemers. 
Dit wetsvoorstel is op 30 maart 
jongstleden aan de Raad van State 
voor advies aangeboden. De 
uiteindelijke wet zal, als de Kamer 
ermee instemt, terugwerkende kracht 
hebben tot en met 1 januari 1987. Ik 
meen, dat hiermee helemaal wordt 
voldaan aan het verlangen dat de 
heer Rienks in zijn motie op stuk nr. 
52 heeft geuit. 

Ik ben de heer Koetje nog een 
antwoord schuldig over het ontwer-
pen van modelformulieren. De 
CDA-fractie stelt zich op het 
standpunt, dat het mogelijk dient te 
zijn dat partijsecretariaten die 
modelformulieren zelf gaan vervaar-
digen, bij voorbeeld met hulp van 
PC's. De heer Koetje vroeg zich ook 
af, of het niet nuttig is hierover iets in 
het Kiesbesluit op te nemen. Mijn 
excuses voor het feit, dat ik er in 
eerste termijn niet op heb gerea-
geerd. Als men zich houdt aan de 
straks bij ministeriële regeling 
voorgeschreven teksten en mogelijk 
andere gestelde eisen - er is bij 
voorbeeld een bepaald formaat 
voorgeschreven — dan is er geen 
bezwaar tegen dat er op de door de 
heer Koetje genoemde wijze zelf 
formulieren wortien vervaardigd. Dat 
gebeurt nu ook al in enkele gevallen. 
Ik zie onvoldoende redenen hiervoor 
een bepaling op te nemen in het 
Kiesbesluit. Ik zeg hem wel toe, dat 
ik dit punt zal meenemen in de 
voorlichting aan de gemeenten en 
politieke partijen over de nieuwe 
Kieswet. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Over de artikelen A 1 t/m B 2 wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel B 3. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! In artikel B 3 wordt 
genoemd de Vreemdelingenwet, het 
Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeen-
schap en het Verdrag tot instelling 
van de Benelux Economische Unie. Ik 
heb destijds al gevraagd of het 
Beneluxverdrag niet zou kunnen 
worden gemist, aangezien het geheel 
door het EEG-kader wordt bestreken. 
Destijds kon dat nog niet, aangezien 

het toen nog iets verder ging. Het 
werd ook verdedigd uit een oogpunt 
van overeenkomsten, aangezien het 
een tractaat was. De Europese 
eenwording gaat echter, ook na 
1992, voortvarend verder. De vraag 
is dan ook of dat Beneluxtractaat niet 
kan worden gemist in de opsomming. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Wij hebben 
de verschillende verdragen heel 
nauwgezet doorgenomen. Daaruit is 
gebleken welke nog in de Kieswet 
moeten worden vermeld. Dat heeft 
ertoe geleid dat wij van oordeel zijn 
dat het hier niet kan worden gemist. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen B 4 t /m C 2 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, het amendement-Tege-
laar-Boonacker/Koetje (stuk nr. 43, 
I) tot invoeging van een nieuw artikel 
C 2a, de artikelen C 3 t /m F 2 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel F 3, 
waarop zijn voorgesteld: 
• een amendement-Rienks/Van 
Otterloo (stuk nr. 27, IV); 
• een amendement-Tegelaar-Boonac-
ker/Koetje (stuk nr. 43, V). 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Ik wil graag ter 
verduidelijking een vraag stellen aan 
de staatssecretaris. Hoe staat zij 
tegenover de verschuiving van de 
data die in de reeks amendementen 
van de leden Tegelaar-Boonacker en 
Koetje op stuk nr. 43 staan. Er zit ook 
nog een kleine verandering van data 
in. Well icht heb ik niet goed geluis-
terd, maar kan de staatssecretaris 
daar nog even kort op ingaan? 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik heb gezegd 
dat ik één amendement van mevrouw 
Tegelaar heb overgenomen. Het 
verschuiven van de data hoeft voor 
mij niet, maar als ik kijk naar de 
voorstellen van mevrouw Tegelaar, 
dan blijkt dat daar ook een aantal 
voordelen in zitten en bovendien 

halen ze een aantal bezwaren weg. Ik 
heb gezegd dat ik het oordeel over 
die amendementen aan de Kamer 
overlaat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel G 1 wordt geen beraads-
laging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel G 2, 
waarop zijn voorgesteld: 
• twee amendementen-Van Otterloo/ 
Rienks (stuk nr. 44, I en II). 

D 
De heer Van Otterloo (PvdA): 
Voorzitter! Het betreft de registratie 
van namen op een lager niveau 
waarbij problemen kunnen ontstaan 
met een hoger niveau. De staatsse-
cretaris heeft gezegd dat het voor 
een stembureau in een gemeente 
bezwaarlijk zou zijn om na te gaan in 
hoeverre er op provinciaal dan wel 
landelijk niveau bij een van de 
hoofdstembureaus reeds een verzoek 
is ingediend. Ondanks de behoefte 
die iedereen aan deregulering heeft, 
moet men de wet zo opstellen dat er 
geen gaten in zitten. Naar onze 
opvatting is dit een gat in de 
regelgeving, hetgeen problemen met 
zich kan brengen. Daarbij is het geen 
argument dat dit in het verleden niet 
is gebeurd, omdat wij nu te maken 
hebben met een iets andere wijze van 
registratie van groeperingen die 
meedoen aan de verkiezingen. Het 
lijkt mij dat door middel van dit 
amendement voorkomen moet 
worden — dat is een vrij eenvoudige 
handeling — dat er strijdigheid kan 
optreden of dat er ruzie kan ontstaan 
over wie precies eigenaar is van de 
benaming; of dit degene is die de 
naam landelijk heeft ingediend of dat 
een plaatselijke groepering alsnog de 
naam kan claimen. Wij spreken over 
een situatie die zich in de toekomst 
kan voordoen. Je kan de toekomst 
niet voorspellen, maar wel zorgen dat 
de wet dit soort gaten niet bezit. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Het betreft 
een onderdeel, maar je moet serieus 
met elkaar discussiëren over de 
vraag of er inderdaad sprake is van 
een gat. Het gaat om registratiever-
zoeken, waarop nog niet is beslist. 
De vraag is dan of je dit moet 
blokkeren. Wij vinden dat je dat niet 

Tweede Kamer Kieswet 
18 april 1989 
T K 6 8 68-5857 



De Graaff -Nauta 

in de wet behoeft op te nemen. Op 
gemeentelijk niveau heeft men een 
zekere zelfstandige beoordeling. 
Daar gelden ook zelfstandige 
argumenten, bij voorbeeld of er 
sprake is van misleiding van de 
kiezers. 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): 
Daarop past nu juist de procedure 
dat de gemeente onderzoekt in 
hoeverre er op een ander niveau 
reeds een dergelijk verzoek tot 
registratie is ingediend. Als de 
staatssecretaris aangeeft dat juist 
vanwege de mogelijkheid tot 
strijdigheid — of iets strijdig is met 
de goede naam of zeden — een 
dergelijk onderzoek al plaatsvindt, 
behoeft niets ons ervan te weerhou-
den om dit als standaardprocedure 
op te nemen in de wet bij het 
onderzoek voor de registratie van de 
naam. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Het gaat erom 
of je, terwijl een verzoek nog gaande 
is, een blokkade moet opwerpen. Wij 
zien die noodzaak en die behoefte 
niet. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik zeg 
met nadruk: het kan alleen een 
tijdelijke blokkade zijn, omdat 
afgewacht moet worden hoe de 
procedure op landelijk of provinciaal 
niveau plaatsvindt. Het is dus een 
tijdelijke blokkade van de naam. 
Mochten er andere overwegingen tot 
afwijzing zijn die niet op het lagere 
niveau spelen, dan kan de naam 
alsnog worden toegewezen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Maar de heer Van Otterloo geeft dan 
prioriteit aan een beslissing op het 
hoogste niveau, terwijl het op een 
bepaald moment best wenselijk kan 
zijn om aan het plaatselijke niveau, 
dat de beslissing neemt voordat op 
landelijk niveau de beslissing 
genomen wordt, prioriteit te geven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen G 3 t /m G 4 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel G 5. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Ik heb van 
de staatssecretaris begrepen, in haar 
antwoorden op vragen van de heer 
Koetje, dat computergefabriceerde 
formulieren in artikel G 5, tweede lid, 
zullen worden erkend. Zijn andere, 
handgemaakte formulieren accepta-
bel of niet? De begrenzing van 
hetgeen wel en niet kan was vroeger 
natuurlijk zeer duidelijk. De formulie-
ren worden gratis verstrekt. De 
staatssecretaris heeft nu een opening 
aangeboden en het lijkt mij goed, 
vast te stellen tot hoever die opening 
gaat. 

• 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Voorzitter! Wij beschikken over het 
Kiesbesluit om dat goed aan te 
geven. Ik heb dat ook tegen de heer 
Koetje gezegd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel G 5a en de daarop 
voorgestelde amendementen wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel G 5b, 
waarop is voorgesteld: 
• een amendement-Van Otterloo/ 
Rienks (stuk nr. 31). 

• 
De heer Koetje (CDA): Voorzitter! 
Naar mijn mening heeft de staatsse-
cretaris nog geen oordeel uitgespro-
ken over het amendement op stuk nr. 
3 1 . Ik zou dat oordeel graag 
vernemen. Ik vind het op zichzelf een 
sympathiek amendement. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
De heer Van Otterloo vermeldt in zijn 
amendement dat de plicht om zich te 
identificeren moet worden opgeno-
men. Wij hebben gemeend, dat niet 
te moeten doen. Er kan namelijk altijd 
worden gevraagd of men zich wil 
identificeren. Wij vinden het in feite 
vanzelfsprekend dat, indien aan de 
identiteit wordt getwijfeld, men naar 
de identiteit kan vragen. Naar mijn 
mening hoef je dat eigenlijk niet in de 
wet op te nemen. 

• 
De heer Koetje (CDA): Zo had ik de 

wettekst niet begrepen. In het artikel 
staat in feite — ik hoop dat ik het mij 
goed herinner - dat vastgesteld 
moet worden dat iemand kiezer is. 
Dat lijkt mij iets anders dan identifi-
ceren. 

D 
De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
haal enkele woorden aan: de 
inlevering van een lijst geschiedt 
persoonlijk door een kiezer, bevoegd 
tot deelneming aan de verkiezing. 

Het gaat er juist om, in de wet op 
te nemen dat de kiezer de lijst 
inlevert. In dit geval gaat het over 
iets anders dan de identiteit of over 
de amendementen over de identiteit 
voor de invulling van het stembiljet. 
Hier moet duidelijk zijn wie precies 
inlevert. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! De gegevens 
staan op de lijst aangegeven. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Dat 
de gegevens op de lijst staan 
aangegeven wil nog niet zeggen dat 
degene die de lijst inlevert ook 
degene is wiens naam op de lijst 
staat. Wij vinden het daarom 
noodzakelijk, dit klip en klaar te 
regelen. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Er is verschil van mening over de 
vraag of het wel of niet overbodig is. 
Het oordeel daarover laat ik aan de 
Kamer over. 

• 
De heer Wiebenga (VVD): Ik vraag 
aan beide discussiërenden wat het 
gevolg is — ik kijk de indiener van het 
amendement aan - van het geval, 
waarin de inleveraar een ander blijkt 
te zijn dan voorgegeven was. Heeft 
dat tot gevolg dat het inleveren van 
die lijst — hierop staan overigens 
andere namen, want de inleveraar is 
geen kandidaat — niet meetelt? 
Kortom, wat is de sanctie op het niet 
handhaven van deze regel? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het 
gaat erom dat deze tekst naar onze 
mening onduidelijk is. Er wordt 
gesproken over de inlevering door 
een kiezer die tot inlevering bevoegd 
is. Of de inleveraar hiertoe bevoegd 
is, moet worden vastgesteld en dat 
doe je door vast te stellen wat de 
identiteit van de inleveraar is. Als 
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degene die de lijst inlevert niet 
dezelfde is dan degene wiens naam 
en handtekening als inleveraar onder 
de lijst staan, heeft dat tot gevolg dat 
de lijst niet geaccepteerd kan 
worden. Het moet namelijk degene 
zijn die de lijst heeft ondertekend en 
ingediend. 

De heer Wiebenga (VVD): Is het 
een noodzakelijk gevolg dat de lijst 
niet geaccepteerd kan worden? Kan 
de staatssecretaris dat bevestigen? 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik dacht het wel ; ik ben er echter niet 
helemaal zeker van. 

De voorzitter: Wij kijken even 
omhoog; dat helpt meestal. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 

Ja. 

De voorzitter: Het antwoord is ja. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen G 6 t/m G 13 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel G 14, 
waarop is voorgesteld: 
- een amendement-Leerling (stuk nr. 
46, I). 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
voorzitter! Over het amendement 
over de waarborgsom dat ik heb 
ingediend, is al het een en ander 
gezegd Ik begrijp dat een van de 
oogmerken van de nu in behandeling 
zijnde Kieswet is: harmonisatie bij de 
onderscheiden verkiezingen voor 
raden, staten en parlement. De 
fractie van de RPF onderschrijft de 
beoogde doelstelling. De uitzonde-
ring moet natuurlijk altijd de regel 
bevestigen, zeker als een bepaalde 
regel niet rechtvaardig zou uitwer-
ken. Het laatste dreigt te gebeuren 
door de bepaling dat evenals bij 
kamerverkiezingen bij de verkiezin-
gen voor gemeenteraden en 
provinciale staten een waarborgsom 
wordt ingevoerd voor partijen die niet 
in de onderscheiden vertegenwoordi-
gende lichamen zijn vertegenwoor-
digd of daarin sinds de laatste 
verkiezingen niet meer zijn vertegen-

woordigd. Het zou natuurlijk conse-
quent zijn om te zeggen dat de 
waarborgsom voor de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer moet worden 
geschrapt en dat deze voor raden en 
staten niet moet worden ingevoerd. 
Ik denk dat dit niet wijs zou zijn. 
Daarom heb ik gepleit voor het 
amendement en doe dit nu weer. 
Kleine partijen die met een grote 
spreiding in ons land vertegenwoor-
digd zijn, komen door de betreffende 
maatregel ongetwijfeld in financiële 
problemen. Zij hebben vaak kleine 
plaatselijke afdelingen, bestaande uit 
t ien, vijftien mensen, die als lokale 
afdeling voor een dergelijke som 
moeten opdraaien, met het risico dat 
zij deze dan toch kwijt zijn. Soms is 
het maar kantje boord, want het kan 
van een paar stemmen afhangen. 
Dan vind ik het toch een grote som 
geld. Daarom heb ik dit amendement 
ingediend. 

Na alles wat er is gezegd en na de 
schriftelijke toelichting op het 
amendement, wil ik nog een paar 
praktische voorbeelden geven om 
duidelijk te maken welk effect het 
kan hebben. In de provincie Drenthe 
verloor de RPF bij de laatstgehouden 
statenverkiezingen op het nippertje 
de statenzetel. Dit betekent dat bij de 
volgende verkiezingen ƒ 2500 betaald 
moet worden. In die provincie is een 
vrij kleine afdeling, waarvoor dit 
waarschijnlijk een onoverkomelijke 
hindernis zal zijn. In de provincie 
Limburg hebben de kleine protes-
tants-christelijke partijen SGP, RPF 
en GPV met een gezamenlijke lijst 
deelgenomen aan de laatste 
verkiezingen. Dat was een volstrekt 
kansloze lijst, om die term maar een 
keer te gebruiken. Het was echter 
wel een lijst, die de kiezers daar de 
mogelijkheid bood om in verantwoor-
delijkheid hun stem uit te brengen. 
Die lijst zal straks na het storten van 
een waarborgsom van ƒ 2500 
moeten worden ingediend. Dat zullen 
de zeer kleine afdelingen van de RPF 
en het GPV - de SGP heeft daar niet 
eens een afdeling — niet kunnen 
opbrengen en zij zullen dan van de 
verkiezingen moeten afzien. In de 
grote steden Utrecht en Amsterdam 
is deelname respectievelijk kantje 
boord en volstrekt kansloos. Er zal 
een forse waarborgsom gestort 
moeten worden met het risico dat 
men deze kwijt is. Ik vind dat wij het 
niet kunnen maken om voor kleine 
politieke partijen die landelijk zijn 
vertegenwoordigd, lasten op te 
leggen die ver boven de tienduizen-

den guldens uitgaan. Ik doe een 
dringend beroep op de Kamer om 
nog eens serieus naar het amende-
ment te kijken en het liefst ook aan te 
nemen. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Voorzitter! In de stukken en in eerste 
en tweede termijn hebben wij vrij 
uitvoerig over de waarborgsom 
gesproken. Ik constateer dat het 
invoeren van een waarborgsom bij 
kandidaatstelling in een zeer groot 
deel van de Kamer niet op bezwaren 
is gestuit. Ik heb wel begrip voor de 
argumenten van de heer Leerling, 
maar ik laat het oordeel over aan de 
Kamer. Ik vind dat niet te gemakkelijk 
gezegd moet worden dat het eigenlijk 
wel kansloos is, maar dat toch een 
kandidatenlijst wordt ingediend. Ik 
vind dat dit door de groep zelf moet 
worden afgewogen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Er zijn 
situaties en die heb ik bewust 
genoemd, zoals in de provincie 
Limburg, waar de drie kleine 
christelijke partijen kansloos zijn. Als 
er een grote waarborgsom moet 
worden gestort, kan men er wel van 
afzien. Er zijn echter ook situaties, 
waarin de mogelijkheid zeer reëel is 
dat een zetel wordt veroverd. Dan 
moet wel eerst het geld op tafel 
worden gelegd. Dat wordt nu een 
financiële hindernis die ik graag wil 
wegnemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel G 14a, 
waarop zijn voorgesteld: 
• twee amendementen-Wiebenga 
(stukken nrs. 26, I en II); 
• twee amendementen-Van Otterloo/ 
Rienks (stukken nrs. 33, I en II); 
• een amendement-Leerling (stuk nr. 
46, II). 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): 
Voorzitter! Toen de staatssecretaris 
in tweede termijn sprak over de 
waarborgsommen, heb ik haar niet 
geïnterrumpeerd. In het voorstel van 
de staatssecretaris lijkt het erop, dat 
naarmate de procentuele drempel 
lager wordt, het bedrag toeneemt. 
De waarborgsom wordt hoger, 
naarmate de omvang van de 
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betrokken gemeente groter wordt. 
Wij willen die zaak in relatie zien tot 
de verkiezingen van leden van 
provinciale staten. De staatssecreta-
ris heeft in tweede termijn bevestigd, 
dat de waarborgsom als een drempel 
voor het deelnemen aan verkiezingen 
moet worden gezien. Waarom is er 
zo'n grote afstand tussen de 
waarborgsom, nodig voor verkiezin-
gen van provinciale staten — ƒ 2500 
— en die voor een gemeente boven 
100.000 inwoners, vaak groter dan 
een provincie? 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! De inwoner-
tallen van de diverse provincies laten 
ook grote verschillen zien. Het gaat 
mij wat te ver om te stellen, dat de 
grote gemeenten op één lijn met de 
provincies moeten worden gesteld. 
Aanvankelijk was het onze bedoeling 
om geen differentiatie aan te 
brengen. Op verzoek van de PvdA 
hebben wij dat bij de gemeenten 
gedaan. De heer Van Otterloo wil nu 
nog wat verder gaan. 

De heer Wiebenga heeft erop 
gewezen, dat de differentiatie niet 
moet worden aangebracht. Er is 
sprake van een arbitrair element. Het 
gewijzigde voorstel van de regering 
heeft mijn voorkeur. Ik vind, dat niet 
verder moet worden gedifferentieerd. 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): Het 
gaat niet om verdere differentiatie. 
Het amendement houdt ook niet het 
aanbrengen van meer klassen ter 
zake van de hoogte van de waarborg-
som in. Het gaat om het harmonise-
ren van de bedragen voor redelijk 
vergelijkbare kiezerspopulaties. In 
eerste termijn heb ik de staatssecre-
taris gevraagd naar de ratio van de 
hoogte van de bedragen, zoals thans 
opgenomen, in relatie tot de 
kiezerspopulaties, die bij verkiezingen 
van leden van provinciale staten aan 
de orde zijn. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Aan de 
staatssecretaris en aan de indiener 
van het amendement zou ik willen 
vragen, of hier qua ingewikkeldheid 
niet verder wordt gegaan dan nodig 
is. Er is een waarborgsom voor alle 
provincies en er is een waarborgsom 

op nationaal niveau. Waarom moet 
weer onderscheid worden gemaakt? 
Ik denk in dit verband ook aan 
deregulering. Kan als compromis niet 
worden teruggekeerd naar de weg 
waarop de regering aanvankelijk zat, 
namelijk één waarborgsom voor de 
gemeenten, uiteraard lager dan die 
voor de provincies? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik wil 
niet f lauw zijn, maar het amende-
ment houdt een beperking in van één 
waarborgsom, omdat de waarborg-
som voor de grote gemeenten gelijk 
wordt aan die van de provincies. Wij 
hebben om differentiatie gevraagd. 
De staatssecretaris heeft dat 
gehonoreerd bij nota van wijziging. 
Wij vinden dat de zaken met elkaar in 
verband moeten worden gebracht. 
De differentiatie ten aanzien van 
gemeenten — die wij toejuichen — 
moet niet los worden gezien van de 
bedragen die elders noodzakelijk zijn. 
Vandaar, dat wij zeggen: gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners 
zouden op dezelfde manier behan-
deld moeten worden als provincies. 
Dat leidt tot wat andere bedragen. 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik denk dat de 
differentiatie met betrekking tot de 
gemeenten een goede zaak is. Er 
moet sprake zijn van een rem maar er 
mag geen sprake zijn van een 
belemmering. Ik heb er begrip voor 
dat enige differentiatie ten aanzien 
van de gemeenten wordt aange-
bracht. In feite heeft de heer Van 
Otterloo een amendement voorge-
steld, beogende die differentiatie wat 
te wijzigen en nu komt hij bij ons met 
kritiek op het bedrag, dat wij in feite 
voor de provincie hebben vastge-
steld. Laat de heer Van Otterlo in zijn 
amendement maar exact aangeven 
hoe een en ander naar zijn mening 
moet. Hij heeft geamendeerd, maar 
dat blijkt niet volledig of niet 
voldoende te zijn. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Nee. 
Ons amendement richt zich op het 
gelijktrekken van die bedragen. Het 
amendement bevat die bedragen 
ook, namelijk f 250 , f 1250 en 
f2500 . Het laatste bedrag is gelijk aan 
de waarborgsom die nodig is voor de 
provincie. Dat is naar onze mening 
een juiste verhouding van waarborg-
sommen. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik laat het oordeel aan de Kamer 
over, mijnheer de voorzitter. De 
Kamer moet kiezen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen G 15 en H 1 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel H 2, 
waarop is voorgesteld: 
• een amendement-Van Otterloo/ 
Rienks (stuk nr. 34, I). 

D 
De heer Van Otterloo (PvdA): 
Voorzitter! Ik wil ons amendement 
even toelichten. De huidige wettekst 
leidt er naar ons inzicht toe dat, als 
ergens in een kieskring bij een 
indeling een fout wordt gemaakt, dit 
destructief is voor de lijsten van 
dezelfde groepering, die in andere 
kieskringen zijn ingediend. Wij willen 
dat voorkomen. Dat is de ratio van 
ons amendement. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Het gaat om 
de herstelmogelijkheid bij het 
ontbreken van een partij-aanduiding 
boven een lijst. 

De heer Van Otterloo (PvdA): 
Voorzitter! Het gaat aan de ene kant 
om een herstelmogelijkheid. Je zou 
de procedure zo moeten inrichten 
dat duidelijk is, dat opzettelijk geen 
naam boven een lijst is geplaatst. Het 
moet dus gaan om omzet en niet om 
nalatigheid. 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! In alle 
gevallen, die opgesomd zijn in H 2, is 
er sprake van niet voldoen aan een 
wettelijke eis ter zake van de 
kandidaatstelling. Wanneer het gaat 
om de plaatsing van een aanduiding 
boven een kandidatenlijst dan ligt het 
wat anders. Daarbij is geen sprake 
van een verplichting, maar is als het 
ware sprake van een bevoegdheid. In 
die zin beschouw ik het amendement 
als een vreemde eend in de bijt. Ik 
vraag mij bovendien af of er behoefte 
is aan de voorziening, die door de 
heer Van Otterloo wordt gevraagd. Er 
vindt in de meeste gevallen een 
voorinlevering van de kandidatenlijst 
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plaats en ik geloof toch dat men 
ervan uit mag gaan dat daarbij 
eventueel wordt opgemerkt dat men 
de aanduiding heeft gemist. Ik denk 
dat in praktische zin de heer Van 
Otterloo zwaarder aan deze zaak tilt 
dan nodig is, terwijl in theoretische 
zin het amendement nr. 34 in dit 
geheel slecht past. 

De heer Van Otterloo (PvdA): 
Artikel H 2 heeft betrekking op de 
berichtgeving betreffende verzuimen 
door het hoofdstembureau aan 
degene die de lijst heeft ingeleverd. 
In dat kader past de opmerking dat, 
naast alle andere verzuimen die 
worden gesignaleerd, duidelijk moet 
worden gemaakt — de staatssecreta-
ris onderschrijft dit in feite met 
zoveel woorden — dat er sprake is 
van het verzuim inzake de aanduiding 
van de politieke groepering. De lijst 
geeft een opsomming van verzuimen 
tot en met punt i en daarmee wordt 
al snel de indruk gewekt dat het om 
een limitatieve reeks gaat. Het lijkt 
mij goed, ook deze zaak erbij te 
vermelden. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Nogmaals, er is geen sprake van een 
wettelijke verplichting en dus kan 
men dit niet als een echt verzuim 
aanmerken. Het gaat veel meer om 
het ontbreken van. 

De heer Koetje (CDA): Als geen 
voorinlevering van de lijst plaatsvindt, 
doet de situatie zich niet voor die u 
zojuist heeft geschetst, waarin een 
en ander kan worden gesignaleerd en 
hersteld. Wanneer op de dag zelf de 
situatie zich voordoet die door de 
heer Van Otterloo is bedoeld, rijst de 
vraag of het is toegestaan om de 
politieke aanduiding alsnog toe te 
voegen. Voorzitter, als het allemaal 
ter plekke kan worden hersteld, lijkt 
het amendement weinig zin te 
hebben. Als die mogelijkheid nu 
voldoende duidelijk wordt gemaakt, 
kan dit onderdeel uitmaken van de 
geschiedenis van dit artikel. Daarmee 
zou het amendement als overbodig 
kunnen worden beschouwd. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Voorzitter, ik ben geneigd om te 
zeggen dat men de zaken in orde 
moet hebben. Ik vind niet dat men 
met betrekking tot dergelijke 
verzuimen alles in de Kieswet kan 
regelen. Overigens is iemand die een 
dergelijke lijst inlevert meestal niet de 
eerste de beste. Aan de partijen 

wordt ook gesuggereerd, ervoor te 
zorgen dat er voorinlevering plaats-
vindt. Wij kunnen niet iedereen 
behoeden voor alle mogelijke 
vergeten stappen. Daar is de Kieswet 
niet voor, hoe graag ik het ook zou 
willen. Ik laat het oordeel hierover 
aan de Kamer over. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het 
gaat er inderdaad niet om, iedereen 
te behoeden voor een misstap. Als 
dat zou gebeuren, zou de samenle-
ving er heel wat minder interessant 
uitzien... 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dat is nog maar de vraag! 

De heer Van Otter loo (PvdA): Laten 
wij het nu niet hebben over de vorige 
week. 

Voorzitter! Ik geloof toch dat 
nagegaan moet worden of, als een 
aantal verzuimen is opgenomen, dit 
niet moet worden toegevoegd als 
een punt van aandacht. Inderdaad 
gaat het niet om de eerste de beste 
maar voor iedereen geldt, dat hij of 
zij dit werk voor de eerste keer moet 
verrichten. Wij moeten toch zoveel 
mogelijk voorkomen dat onbedoelde 
verzuimen tot een mislukking leiden. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ik heb er geen behoefte aan om dat 
te voorkomen. Misschien heb ik wel 
wat meer vertrouwen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen H 3 tot en met H 5 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel H 6, 
waarop is voorgesteld: 
- een gewijzigd amendement-Tege-
laar-Boonacker/Wiebenga (stuk nr. 
57, III). 

• 
Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Voorzitter! Ik zou nog graag 
een opmerking maken over de 
centrale kandidaatstelling. De 
staatssecretaris heeft nogal de 
nadruk gelegd op de hogere kosten 
daarvan. Ik denk dat dat ten onrechte 
is, want met centrale kandidaatstel-
ling bespaar je enorm veel. Alles wat 
op het ene hoofdstembureau gedaan 
wordt, behoeft niet meer in de 19 
kamerkieskringen te worden gedaan. 
Hoewel het oordeel uiteraard aan de 
Kamer is, zou ik een wat vriendelijker 

benadering van de centrale kandi-
daatstelling op prijs stellen. 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): 
Voorzitter! Ik zou in deze "schemer-
toestand" een vraag aan mevrouw 
Tegelaar willen stellen en een vraag 
aan de staatssecretaris. Is het juist 
dat ook het gewijzigde amendement 
ertoe leidt dat het bij voorbeeld bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 
principe bij het aantal namen gaat 
om een getal van 75 plus het aantal 
kieskringen maal 5? Dan zou het 
gaan om onderzoek naar 1 70 namen, 
meen ik. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Nee, dat getal van 75 geldt 
over de hele linie, en de laatste 5 
maal 19 namen zouden onderzocht 
moeten worden. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Die 
namen moeten dan dus door het 
hoofdstembureau in Den Haag 
onderzocht worden. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Dat klopt, maar anders 
moeten die namen ook onderzocht 
worden, zij het op verschillende 
plaatsen. En bovendien moeten de 
bovenste 75 namen in al die plaatsen 
bekeken worden. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het 
gaat er even om, wie welk werk doet. 
Zoeven was er sprake van dat het 
hoofdstembureau in Den Haag het 
zou moeten doen. 

Dan zou ik de staatssecretaris nog 
een oordeel willen vragen over het 
amendement van de PvdA-fractie 
inzake de lengte van de lijst: in plaats 
van maximaal 180 namen maximaal 
105 namen en in elke kieskring 
dezelfde lijst. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Voorzitter! Er moet geen misverstand 
tussen mevrouw Tegelaar en mij 
ontstaan. Ik heb niet gezegd dat het 
in het algemeen meer werk zou zijn. 
Ik geef toe dat centrale kandidaat-
stelling voor een aantal stembureaus 
een groot aantal voordelen heeft; dat 
heb ik ook in de stukken aangegeven. 
Maar het ging mij erom dat toen 
centrale kandidaatstelling als 
mogelijkheid was erkend - ik heb 
het in eerste en tweede termijn het 
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beruchte "onsje meer" genoemd; we 
waren bijna aan een pond toe — ook 
nog de differentiatie in de staart erbij 
kwam. Toen heb ik gewezen op de 
extra werkzaamheden voor dat ene 
stembureau die hieruit zouden 
voortvloeien. Maar verder zijn wij het 
erover eens dat centrale kandidaat-
stelling een aantal voordelen heeft en 
dat er in een groot aantal gevallen 
sprake is van werkbesparing. Ons 
verschil van mening ging over de 
vraag: tot hier of nog verder? 

Mevrouw Tegetaar-Boonacker 
(CDA): Voorzitter! Ik denk dat er voor 
het CDA sprake was van "een onsje 
minder", want niet wij hebben een 
maximum van 80 namen voorge-
steld, dat heeft de staatssecretaris 
gedaan, in verband met de capaciteit 
van de stemmachines. Aan de andere 
kant vond men het redelijk om een 
partij in staat te stellen, twee keer 
zoveel namen op de lijst te zetten als 
deze zetels heeft. Wel, een eenvou-
dig rekensommetje leert dat twee 
keer 54 niet in 80 past. Vandaar dat 
wij met handhaving van centrale 
kandidaatstelling naar een oplossing 
hebben gezocht waarmee we zo 
dicht mogelijk bij die van de staatsse-
cretaris zouden blijven. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik heb er 
weinig aan toe te voegen. Ik laat het 
oordeel hierover aan de Kamer. Maar 
nogmaals, er was wat ons betreft een 
zekere grens bereikt. 

De heer Van Otterloo gaat op dit 
punt veel verder, hij wil stembiljetten 
en mogelijkheden van stemmachines 
te sterk op elkaar afstemmen, ook 
qua indeling. 

Het geheel wordt heel cijfermatig 
wanneer wij dat uitvoerig uiteenzet-
ten, maar de slotconclusie is dat, als 
je ingaat op het amendement-Van 
Otterloo, de ruimte op de stemma-
chines, de panelen die vrij blijven en 
die nodig zijn voor onvoorziene 
zaken, veel kleiner is dan ingevolge 
het wetsvoorstel en het amende-
ment-Tegelaar. Om zo goed mogelijk 
te voldoen aan de wensen die op dit 
terrein leven, heb ik absoluut geen 
behoefte aan het amendement van 
de heer Van Otterloo. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Kan 
de staatssecretaris nog wel de 
garantie geven dat bij handhaving 
van het aantal van 80 de grafische 
indeling van de stembiljetten en van 
de stemmachines zodanig is dat er 

geen misverstanden kunnen ontstaan 
over de vraag bij welke kolom welk 
lijstnummer behoort? Bij deze 
uitbreiding is een groot punt van zorg 
voor mijn fractie dat hierover straks 
misverstanden kunnen ontstaan in 
die zin dat men zich afvraagt of er 
wordt gesproken over lijst 3 dan wel 
over de derde kolom van lijst 1. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Dat is ook het uitgangspunt geweest 
bij onze berekeningen. Je kunt dan 
ook inspringen, waardoor er geen 
misverstanden kunnen ontstaan. Ik 
ben het met de heer Van Otterloo 
eens dat dit een heel wezenlijk punt 
is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen H 7 t /m H 21 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over het amende-
ment-Tegelaar-Boonacker/J.T. van 
den Berg (stuk nr. 42) tot invoeging 
van een nieuw artikel I 0. 

D 
Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Voorzitter! De staatssecreta-
ris heeft in haar tweede termijn 
opgemerkt dat zij geen wijziging wil 
in de huidige situatie. Zij heeft daarbij 
verwezen naar de UCV over de relatie 
tussen kiezer en gekozene. Zij wil de 
mogelijkheden voor de gemeenten 
bepaald niet beperken. Maar dit is 
toch een volstrekt nieuw artikel dat in 
de huidige wet niet voorkomt? 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Voorzitter! Dat is juist. 

D 
Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Voorzitter! Als tegemoet 
wordt gekomen aan mijn amende-
ment, wordt er niets gewijzigd ten 
opzichte van de huidige wetgeving. 
Dan blijft alles zoals het is. 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Voorzitter! Mevrouw Tegelaar weet 
ook dat dit niet de bedoeling en 
evenmin de opzet is. Wij hebben 
deze discussie twee jaar geleden 

gevoerd, toen er een kleine wijziging 
aan de orde was. Daarbij is gezegd: 
wij komen hierop terug bij de 
herziening van de Kieswet; het moet 
dan zo geregeld worden dat het het 
best bij de uitgangspunten past. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Beraadslaging over artikel I 1, 
waarop zijn voorgesteld: 
• twee amendementen-Rienks/Van 
Otterloo (stukken nrs. 27, V en 35, 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Het eerste lid gaat over de openstel-
ling van de stembureaus. De 
argumenten ter zake zijn in eerste 
termijn uitgewisseld. Het stelt ons 
teleur dat het departement niet 
beschikt over de rapportages waaruit 
een en ander duidelijk blijkt. De 
staatssecretaris heeft als bezwaar 
aangevoerd, het voordeel van een 
hoge opkomst min of meer in het 
midden latend, dat de stembusuit-
slag een uur later beschikbaar is, 
waardoor alle werkzaamheden 
dienovereenkomstig opschuiven, wat 
extra kosten met zich brengt. 

Wij hebben wellicht onvoldoende 
onderstreept dat wij een samenhang 
zien tussen dit voorstel en ons 
pleidooi voor het in belangrijke mate 
bevorderen van het mechanisch en 
elektronisch stemmen. Daardoor kan 
er weer een geweldige tijdwinst 
ontstaan op de verkiezingsavond. Het 
saldo van deze transactie kan dus als 
het ware neutraal zijn. Dat hebben wij 
zeer wel overwogen. Ik leg het hier 
dan ook nog eens in het midden. Een 
voortvarende bevordering van het 
gebruik van mechanische en 
elektronische stemapparatuur kan 
inderdaad bewerkstelligen dat de 
voordelen van het ene systeem 
gecombineerd worden met de 
voordelen die een langere openstel-
ling van de stembureaus met zich 
kan brengen. 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik ben dat laatste eens met de heer 
Rienks, mijnheer de voorzitter. Dat de 
uitslagen vroeger bekend zullen zijn, 
is, denk ik, ons allemaal wel lief. De 
ene zal er met een zekere spanning 
naar uitzien en de ander met 
misschien wat meer zorg. Maar daar 
ga ik nu even aan voorbij. 
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Er zijn evenwel een aantal argu-
menten om niet tot langere openstel-
ling van de stembureaus over te 
gaan. Wij vinden dat de openstelling 
van de stembureaus zodanig is, dat 
iedereen echt voldoende tijd heeft 
om zijn stem uit te brengen. Uit de 
praktijk blijkt ons ook niet dat er echt 
behoefte is aan meer tijd voor de 
stembureaus. Ik heb ook niet de 
indruk dat de tijd van openstelling 
van de stembureaus, van acht tot 
zeven, de opkomst beïnvloedt. Wij 
vinden dat die behoefte er niet is en 
dat ook de noodzaak er niet is. Het is 
ook een zwaardere belasting van de 
stembureauleden. Dat vind ik de 
belangrijkste argumenten. Daarnaast 
heb ik nog een aantal andere 
argumenten genoemd, die ik wel 
belangrijk vind, maar niet het 
zwaarste. De heer Rienks en ik 
verschillen hierover van mening. Hij 
verwacht er echt meer van dan ik. 
Daarom steun ik hem ook niet in zijn 
pleidooi hiervoor. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Ik wil toch nog kort een pleidooi 
voeren voor al die kiezers die, laten 
wij zeggen, een normale werkdag 
hebben en op een afstand van een 
30 a 40 km van hun woonplaats dat 
werk uitoefenen. Die categorie is 
zeer omvangrijk. Ik heb van vele van 
die kiezers recent nog te horen 
gekregen dat, wanneer zij dan 
thuiskomen, zo tegen zevenen of nog 
later, zij, als zij de moeite nog zouden 
kunnen nemen, dat toch pas willen 
doen nadat zij gegeten hebben. Dat 
is voor mij het oogmerk om te 
zeggen: daar moeten wij op inspelen. 

Natuurlijk behoort elke werkgever 
ervoor te zorgen dat zijn werknemer 
voldoende vrij krijgt om deze taak uit 
te oefenen, maar er zijn mensen die 
dat zo niet afwegen. Ik praat dan 
maar niet over kleine zelfstandigen 
en mensen die een winkel hebben... 

De heer Koetje (CDA): Daar hebben 
wij de Winkelsluitingswet voor. Dus 
op tijd dicht. 

De heer Rienks (PvdA): Inderdaad, 
de Winkelsluitingswet is hierbij niet 
in discussie. Maar ook dat soort 
aspecten speelt daarin een rol. Kleine 
zelfstandigen hebben inderdaad wat 
dit betreft vaak heel weinig mogelijk-
heden. Ik vind dat wij ook voorzichtig 
moeten zijn met het uitnodigen van 

omvangrijke categorieën, over te 
gaan op het volmachtstelsel. 

D 
De heer Koet je (CDA): Voorzitter! Ik 
zou erop willen wijzen dat de kiezers 
van de heer Rienks ook 's morgens 
naar de stembus kunnen gaan. Dat 
zou her en der files bekorten en het 
openbaar vervoer wat minder druk 
maken. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik heb aan 
mijn argumenten weinig toe te 
voegen. Ik heb graag dat ieder zelf 
zijn stem uitbrengt. Wanneer dat niet 
mogelijk is, kan hij zijn stem overdra-
gen. Er is ook een mogelijkheid om in 
een ander stembureau te gaan 
stemmen. Ik vind dat de mogelijkhe-
den voldoende zijn: opening van de 
stembureaus van acht tot zeven. 
Uiteraard heeft ieder individueel wel 
wensen en men zou kunnen zeggen: 
"Ik zou het leuk vinden om vanavond 
om negen uur nog een ommetje te 
maken. Dan kan ik meteen gaan 
stemmen." Wij gaan niet tot 
uitbreiding van de tijden over. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen I 2 t /m I 28 wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel I 29, 
waarop is voorgesteld: 
• een amendement-Van Otterloo/ 
Rienks (stuk nr. 48, I). 

D 
De heer Van Otterloo (PvdA): 
Mijnheer de voorzitter! Ik heb mij in 
mijn eerste termijn al beijverd om 
even de indruk weg te nemen dat wij 
het zo graag rood willen hebben, 
omdat dit onze kleur zou zijn. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Maar dat is toch best een aardige 
kleur? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
heb mij beijverd om dat soort 
misverstanden weg te halen, omdat 
het heel zakelijk gezien erom gaat, 
dat stembiljetten in het verleden rood 
zijn gemaakt en dat dit de meest 
onderscheidende kleur is ten 
opzichte van het zwart van het 
stembiljet. Waar het om gaat, is dat 

er geen misverstanden mogen 
bestaan over wat de kiezer wel of 
niet als wens heeft uitgesproken. 
Daarom is het het meest gemakkelijk, 
de traditie van het rood maken te 
handhaven en af te zien van "met 
potlood of iets dergelijks". Gewoon 
rood maken. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Nu de heer Van Otterloo opnieuw 
dit amendement over die rode kleur 
zeer nadrukkelijk aanprijst, vrees ik 
dat hij de kans loopt, vijandbeelden 
op te gaan roepen. Ik zou hem willen 
vragen: houdt het erbij! 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Smaken verschillen, ook wat kleur 
betreft. 

Het gaat erom of de stem van de 
kiezer op duidelijk en herkenbare 
wijze naar voren is gebracht. Hoe 
gedetailleerder je gaat regelen, hoe 
meer kans op fouten en misverstan-
den er bestaat. In deze wet stellen 
wij, dat zeer nadrukkelijk moet blijken 
wat de keuze is. Wanneer je zegt 
" r o o d " en daar staat geen sanctie 
op, dan roept dat de vraag op, of 
wanneer men geen rood gebruikt het 
wel of niet fout is. Ik vind dat wij dit 
aan de gemeenten moeten overlaten. 
Nogmaals, in het Kiesbesluit zullen 
wij stellen, dat het goed is duidelijk 
herkenbaar schrijfmateriaal neer te 
leggen. Ik vind dat voldoende. Ik 
constateer nu en dan, dat men er 
behoefte aan heeft een aantal dingen 
nader en gedetailleerder te regelen. 
Een van de uitgangspunten van deze 
wet was, te dereguleren wat te 
dereguleren is. Laten wij nu niet 
allerlei zaken veel en zwaar vast gaan 
leggen. Naar mijn mening is hetgeen 
er ter zake staat voldoende en 
duidelijk. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen I 30 t /m M 6 en 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel M 7, 
waarop zijn voorgesteld: 
- twee amendementen-Van Otterloo/ 
Rienks (stukken nrs. 48, III en 49, I.) 
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D 
De heer Van Otter loo (PvdA): Het 
betreft hier een heel principiële zaak 
bij het karakter van de Kieswet. In 
Nederland kennen wij gelukkig een 
geheime stemming. Het geheime 
karakter van de stemming moet naar 
mijn mening zoveel mogelijk worden 
bewaakt. Om dat te waarborgen, 
dient te worden voorkomen dat de 
kiezer zich identificeerbaar maakt, 
dat anderen kunnen controleren op 
welke wijze de kiezer zijn stem heeft 
uitgebracht. Daarom moet het voor 
degene die druk wil uitoefenen op de 
kiezer bij voorbaat duidelijk zijn dat, 
als hij een dergelijke druk uitoefent 
en wil controleren, de desbetreffende 
stem van geen waarde zal zijn. Ik 
vond dat de staatssecretaris in haar 
eerste termijn te lichtvaardig over het 
geheime karakter van de stemming 
heenstapte. Ik hoef niet te verwijzen 
naar eventuele toekomstige proble-
men. In de jaren dertig zijn er echter 
situaties geweest, waarbij heel 
nadrukkelijk mensen onder druk 
werden gezet voor hun stemgedrag. 
De Kieswet moet op dat punt 
duidelijk zijn. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
De heer Van Otterloo is bezorgd op 
dit punt. Hij heeft gezegd, dat de 
geheime stemming een zeer 
principieel punt is. Ik ben dat 
volstrekt met hem eens. Het 
grondwettelijk voorschrift van de 
geheime stemming houdt echter niet 
in, dat de kiezer ook verplicht is zijn 
stem geheim te houden. 

Ik acht het niet aannemelijk dat 
aandrang op de kiezer wordt 
uitgeoefend om zich te identificeren, 
om als het ware zijn stem te laten 
controleren. Bovendien houdt het 
opnemen van stemmen niet in dat elk 
geldig stembiljet ook aan de kiezers 
moet worden getoond. De controle 
die hij vreest, acht ik in de praktijk 
niet mogelijk. De heer Van Otterloo 
tilt hier erg zwaar aan. Ik acht zijn 
bezwaren toch niet zwaarwegend. 
Aan het hierover ingediende 
amendement heb ik derhalve geen 
behoefte. Aan het oordeel van de 
Kamer merk ik wel of zij van mening 
is dat ik hier te licht aan til, dan wel 
de zaak verkeerd inschat. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Dit 
soort situaties — ik doel op het 
geheime karakter — komen op dit 

moment ook al voor, waarbij ik het 
voorbeeld heb genoemd van de 
verkiezingen door provinciale staten 
van leden van de Eerste Kamer, 
waarbij identificeerbaarheid op dit 
moment al mogelijk is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen M 8 t/m N 7 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel O 1, 
waarop is voorgesteld: 
• een amendement-Van Otterloo/ 
Rienks (stuk nr. 36, II). 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): 
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag 
het oordeel van de staatssecretaris 
hebben over dit amendement. Het 
amendement is bedoeld om de 
criteria voor hertelling aan te 
scherpen. Hiermee moet duidelijk 
worden, op grond waarvan tot een 
hertelling wordt besloten, en dus niet 
alleen op grond van het constateren 
van fouten. 

D 
Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! De heer Van 
Otterloo heeft daar in eerste termijn 
ook al het een en ander over gezegd. 
Wat in het wetsvoorstel is opgeno-
men als criterium voor het houden 
van hertelling is " indien een ernstig 
vermoeden bestaat dat door één of 
meer stembureaus fouten zijn 
gemaakt bij de stemopneming". Dat 
is voor de heer Van Otterloo niet 
voldoende, waarbij hij met name 
fouten noemde die van invloed 
kunnen zijn op de zetelverdeling. Ik 
heb geen behoefte aan dit amende-
ment, omdat ik van mening ben dat 
de voorgestelde aanscherping van 
het criterium in de praktijk weinig uit 
zal maken. Als het criterium komt te 
luiden zoals voorgesteld door de heer 
Van Otterloo, dan is het ook juist om 
de bevoegdheden van het hoofd-
stembureau naar het centraal 
stembureau over te hevelen, want als 
er meerdere kieskringen zijn — zoals 
bij de verkiezingen voor Tweede 
Kamer en provinciale staten het 
geval is — kan het hoofdstembureau 
het effect van fouten op de zetelver-
deling niet goed beoordelen. 

D 
De heer Van Otterloo (PvdA): 
Mijnheer de voorzitter! Ik neem er 
kennis van dat de staatssecretaris 
zelf al aangeeft dat, naast dat ernstig 
vermoeden, ook in de weging van de 
argumenten om al of niet tot 
hertelling over te gaan, de vraag zal 
zijn opgenomen of een en ander 
invloed zal hebben op de uitslag, met 
name op de zetelverdeling. Het lijkt 
mij, voor al degenen die een verzoek 
tot hertelling indienen, goed om te 
weten, wat de criteria zijn waarop dat 
verzoek tot hertelling beoordeeld zal 
worden. Niet alleen het vermoeden 
van ernstige fouten is voldoende, een 
eventuele hertelling die daarop volgt 
moet ook nog ergens toe leiden. 
Vandaar dit amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen O 2 tot en met O 
1 9 en de amendementen, voor zover 
daarop voorgesteld, wordt geen 
beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel O 20. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
De staatssecretaris heeft in tweede 
termijn een vraag van mij beant-
woord over de artikelen 0 20 en U 
16. Ik ben haar bijzonder erkentelijk 
voor het antwoord, want juist dat 
antwoord wilde ik graag hebben. Ik 
zou nu nog graag één vraag willen 
stellen. Kan het centraal stembureau, 
door de datum van het bepalen van 
de uitslag van de Tweede-Kamerver-
kiezingen met één dag te verschui-
ven, invloed uitoefenen op de vraag 
of de Kamer voor vier, dan wel voor 
vijf jaar zit? Na de tussentijdse 
ontbinding van de Kamer en de 
verkiezingen zit er namelijk ergens 
een cruciale datum. Wij kunnen dat 
niet regelen. De staatssecretaris 
heeft deze kwestie voortreffelijk 
beantwoord. Ik vat haar antwoord als 
volgt op. Zij zegt, dat dit geen 
verschil maakt. Het centraal stembu-
reau moet de uitslag zo spoedig 
mogelijk vaststellen. Of dat nu na vier 
dagen of na zes dagen gebeurt, 
maakt niets uit. Ook in het geval dat 
data cruciaal zijn, kan dit niet ten 
gevolge hebben dat de dan verkozen 
Tweede Kamer een jaar langer zit. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Zo is het. 
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Rienks 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter: Naar mij blijkt, wenst 
geen der leden het woord over de 
resterende artikelen en de beweegre-
den van het wetsvoorstel. 

Ik stel voor, aanstaande dinsdag te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 18.38 uur. 

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

1. de volgende brieven: 
een, van de minister van Buiten-

landse Zaken, over de Overeenkomst 
met Pakistan inzake economische 
samenwerking en bescherming van 
investeringen (21095, R1368); 

een, van de minister van Binnen-
landse Zaken, over de Onteigenings-
wet (16945, nr. 20); 

twee, van de minister van Onder-
wijs en Wetenschappen, te weten: 
een, over het Onderwijsvoorrangsbe-
leid (20590, nr. 3); 
een, over de wijzigingen van de Wet 
op de studiefinanciering (20708, nr. 
32); 

twee, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, te 
weten: 
een, over groeibeheersing in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs 
(20578, nr. 18); 
een, over de korting op technisch 
onderhoud van dislocaties (20800-
VIII, nr. 88); 

een, van de minister van Financiën, 
ten geleide van de ontwerp-agenda 
voor de Ecofin-raad van 17 april 
1989 (20800-IXB, nr. 40); 

twee, van de staatssecretaris van 
Defensie, te weten: 
een, over de luchtverdediging van 
vliegbases (20800-X, nr. 46); 
een, over een standaardisatie- en 
moderniseringsprogramma van de 
Lynx-helikopter van de Koninklijke 
marine (20800-X, nr. 48); 

drie, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten: 
een, over de verontreiniging van de 
Rijn (12872, nr. 48) ; 
een, over lokale telecommunicatie-
infrastructuur (20497, nr. 10); 
een, ten geleide van het verslag van 
de EG-transportraad van 14 maart 
1989 (20800-XII, nr. 62); 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, over reclamebestedingen 
(20800-XVI, nr. 139); 
een, over de bejaardenoorden 
(21022, nr. 4) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over de Maatschappelijke opvang in 
crisis-situaties (21094); 

een, van de Bouwbegeleidings-
commissie, over de Huisvesting der 
Kamer (11107, nr. 78). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

2. de volgende brieven e.a.: 
een, van de minister van Justitie, 

over het rapport van de commissie-
Moons; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van de 
brochure Landbouwonderwijs in 
beeld. 

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

3. een brief van een aantal organisa-
ties, overeen Intentieverklaring 
Homosexueel Ouderschap. 

Deze brief ligt op de griffie ter 
inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissie; 

4. de volgende brieven e.a.: 
het jaarverslag 1 988 van het 

Landbouwschap; 
het jaarverslag 1988 van de 

Crisisgroep Weduwnaars; 
het jaarverslag 1 988 van de Raad 

van State; 
een, van de Ziekenfondsraad, over 

IVF; 
een, van het comité Vrouwen 

Blijven Eisen, over kunstmatige 
bevruchting en draagmoederschap; 

een, van de SVr, ten geleide van 
SVr in beeld; 

een, van J.H. Lobeek, over de 
onderdrukking van het Tibetaanse 
volk door China; 

een, van de CPN, over de toewij-
zing van restzetels bij verkiezingen 
van o.a. gemeenteraden; 

het jaarverslag 1 988 van de 
Nederlandse Credietverzekering 
Maatschappij NV; 

het jaarverslag 1988 van de 
Postbank; 

een, van drs. P.M.H. Groen, over 
vooroorlogs kolonialisme; 

een, van P. van Loenen, over het 
milieu e.a.; 

het jaarverslag 1988 van SUFA. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

5. de volgende proefschriften: 
"The politics of redress crime, 

punishment and penal abol i t ion" 
door W.J .M, de Haan; 

"Het goederenrecht van in het 
bijzonder de openbare personenven-
nootschap in het perspectief van het 
komend recht" door J.F.M. Janssen; 

"Organisatiemacht van belangen-
verenigingen" door B.F. van Waar-
den; 

"Het recht op de persoonlijke 
integriteit in het internationale recht" 
door M. de Blois; 

"Beginselen van een goede 
procesorde" door C.P.M. Cleiren. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek der Kamer. 
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