
53ste vergadering Dinsdag 18februari 1992

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 136 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Akker–
man, Apostolou, Beckers-de Bruijn,
Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van
den Berg, Biesheuvel, Bijleveld–
Schouten, Blaauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, Brouwer, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum,
De Cloe, Dees, Deetman, Dijkstal,
Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Van
Erp, Esselink, Feenstra, Franssen,
Frinking, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar-Maas,
Groenman, Gualthérie van Weezel,
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
Heemst, Van der Heijden, Hermes,
Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof, De
Hoop Scheffer, Huibers, Huys, Van
lersel, Janmaat, Janmaat-Abee, A.
de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de
Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Kohnstamm, De Kok, De
Korte, Korthals, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerling,
Leers, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten,
Mateman, Melkert, Middel, E. van
Middelkoop, R.M. van Middelkoop,
Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijland,
Van Noord, Nuis, Van Otterloo,
Paulis, Van der Ploeg-Posthumus,
Quint-Maagdenberg, Reitsma, Van
Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Rosenmöller, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes,
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn,
Spieker, Stemerdink, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon–
acker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommel, Tuinstra, Van der Vaart,
Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Versnel–

Schmitz, Vliegenthart, Van der Vlies,
Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wieben–
ga, Willems, Witkamp-Ockels,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl
en Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister-presi–
dent, minister van Algemene Zaken,
Ritzen, minister van Onderwijs en
Wetenschappen, Kok, vice-minister–
president, ministervan Financiën,
Kosto, staatssecretaris van Justitie,
Heerma, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, en
Simons, staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.

D

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

Lonink en De Graaf, wegens verblijf
buitenslands;

Schartman, wegens bezigheden
elders, ook morgen;

Apostolou, Van Gelder, Leijnse, Van
Nieuwenhoven, Akkerman, Feenstra,
Van Rijn-Vellekoop en Vos, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
avondvergadering;

Beijlen-Geerts, Ruigrok-Verreijt,
Vermeend, Van Traa en Verspaget,
wegens ziekte.

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

a. de vaste Commissie voor justitie:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de rechterlijke organisatie, de
Algemene wet bestuursrecht, de Wet
op de Raad van State, de Beroeps–
wet, de Ambtenarenwet 1929 en
andere wetten, alsmede intrekking
van de Wet administratieve recht–
spraak overheidsbeschikkingen
(voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie) (22495);
- het wetsvoorstel Aanpassing van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
aan de richtlijn betreffende pakketrei–
zen, met inbegrip van vakantiepak–
ketten en rondreispakketten
(22506);
- het wetsvoorstel Uitvoering van
enkele conflictenrechtelijke bepalin–
gen van de richtlijn 90/619/EEG van
de Raad van de Europese Gemeen–
schappen van 8 november 1990,
PbEG L 330, en coordmatie van
conflictenrechtelijke bepalingen van
het op 19 juni 1980 te Rome tot
stand gekomen verdrag inzake het
recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, Trb.
1980, nr. 156, met die van de
richtlijn (22509);

b. de vaste Commissie voor onder–
wijs en wetenschappen:
- het wetsvoorstel Tijdelijke beper–
king toewijzing huisvestingsvoorzie–
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voorzitter

ningen in het basisonderwijs en het
(voortgezet) speciaal onderwijs
(22499);

c. de vaste Commissie voor volks–
huisvesting en ruimtelijke ordening:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Woningwet (22505);

d. de vaste Commissies voor verkeer
en waterstaat en voor volkshuisves–
ting en ruimtelijke ordening geza–
menlijk:
- het wetsvoorstel Regels voor de
besluitvorming met betrekking tot de
aanleg of wijziging van hoofdwegen,
van landelijke railwegen en van
hoofdvaarwegen (Tracéwet)
(22500);

e. de vaste Commissie voor economi–
sche zaken:
- het wetsvoorstel Machtiging als
bedoeld in artikel 6 van de Wet
stichting industrieel garantiefonds
(22507).

Aangezien voor het stuk gedrukt
onder nummer 22489 de termijn is
verstreken, stel ik vast dat, wat deze
Kamer betreft, de daarbij ter
stilzwijgende goedkeuring overgeleg–
de stukken zijn goedgekeurd.

Ik stel voor, de brief voor kennisge–
ving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer De Hoop Scheffer.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De minister
voor Ontwikkelingssamenwerking
heeft gistermiddag in een radio-inter–
view uitspraken gedaan over een
bilaterale ontwikkelingsrelatie met
Vietnam in verband met het pro–
bleem van de in Nederland verblij–
vende Vietnamese asielzoekers, dat
wij hier al langer bespreken De
uitlatingen van de minister zijn voor
mijn fractie aanleiding, de regering
om een brief te vragen, waarin de
Kamer wordt geïnformeerd zowel
over de asielzoekers als over de
koppeling die de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking legt met
de ontwikkelingsrelatie met Vietnam
en waarvoor hij een aantal voorwaar–
den, zo niet eisen, formuleert.

Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De fractie van de WD
sluit zich niet alleen bij dit verzoek
aan, maar maakt hierbij de kantteke–

ning dat zij verwacht dat in de brief
ook wordt uiteengezet dat die
eventuele koppeling geen precedent
is. Wij zijn van mening dat, wanneer
de eisen van minister Pronk worden
ingewilligd, hiermee in feite de deur
open staat voor andere landen om
dezelfde tactiek te voeren. Wij
achten het het goede recht van
minister Pronk om te proberen, over
de band van dit probleem zijn zin
door te drijven tegen een kamer–
meerderheid in. Desalniettemin
vinden wij het van belang, zo snel
mogelijk een zo uitvoeng mogelijke
brief te knjgen Ik kondig nu al aan
dat het niet ondenkbaar is dat wij u
op grond van de inhoud van de brief
zullen verzoeken, deze op de
kameragenda te zetten.

De voorzitter: ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Bolkestein.

De heer Bolkestein (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik zou graag de
minister-president en de vice-minis–
ter-president willen interpelleren over
uitspraken die de heer Kok, vice-mi–
nister-president, heeft gedaan tegen
een middagblad, uitspraken die
betrekking hadden op uitlatingen van
de heer Kaland tegen het blad De
Werkgever en ook op de uitspraken
van de heer Brinkman op Texel. U
heeft dit interpellatieverzoek, zo heb
ik begrepen, reeds voorgelegd aan
de fracties; ook de interpellatievra–
gen heeft u, naar ik meen, rond laten
delen. Mijn verzoek aan de Kamer is
of deze interpellatie hedenmiddag
mag plaatsvinden.

De voorzitter Ik stel voor, het
verzoek van de heer Bolkestein om
een interpellatie te mogen houden te
honoreren en de spreektijden vast te
stellen op telkens 5 minuten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: In de tweede plaats
stel ik voor, de interpellatie heden–
middag te houden, na de stemmin–
gen en eventuele korte heropenin–
gen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Mateman.

De heer Mateman (CDA): Mijnheer
de voorzitter! De leden van de vaste
Commissies voor de buitenlandse
handel en voor buitenlandse zaken
hebben zoëven vergaderd over het
onderwerp van de eventuele levering
van onderzeeboten aan Taiwan. Zij
hebben geconcludeerd tot een
mondeling overleg en tot een verzoek
aan u, op dit ogenblik, tot een plenair
debat, te houden op een zo kort
mogelijke termijn na vanavond. Dat
zal dus morgen zijn. Het debat dient
liefst in aanwezigheid van ook de
minister van Economische Zaken
plaats te vinden. De commissies
verzoeken u voorts te bevorderen dat
over moties, zo deze in dit debat
worden ingediend, direct na afloop
van het debat gestemd zal kunnen
worden.

De voorzitter: Ik heb het verzoek
aldus begrepen dat "na vanavond"
betekent: het debat morgen te
mogen houden. Ik stel voor, aldus te
besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel verder voor,
aannemende dat er nog een monde–
ling overleg is, om de spreektijden
vast te stellen op 2 minuten; ik neem
daarbij aan dat het gaat om het
indienen van moties. Of ben ik in
dezen enigermate te optimistisch? U
wilde het korter hebben, mijnheer
Blaauw?

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Mijn fractie had de voorkeur om
direct een plenair debat met de
regering te hebben over deze zaak.
Dat er een mondeling overleg is, is
om feitelijkheden meer boven tafel te
krijgen. Maar het werkelijke politieke
debat vindt hier plaats. Dit zal niet
moeten geschieden in de vorm van:
het verslag van het mondeling
overleg wordt op de agenda ge–
plaatst, met spreektijden van twee
minuten. Mijn fractie denkt aan
spreektijden van zo rond de vijftien
minuten voor een fractie van de
grootte van mijn fractie.

De heer Van lersel (CDA): Voorzit–
ter! Ik geloof dat wij aan moeten
sluiten bij de praktijken die in deze
Kamer gebruik zijn. Wij besluiten nu
tot een uitvoerig mondeling overleg,
dat wellicht zelfs voor een deel
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voorzitter

De heer Mateman (CDA)

vertrouwelijk is. Er gaan bijzonder
veel gegevens over tafel. Zoals
iedereen weet, lopen informatieve en
inhoudelijke argumenten in dergelijke
mondelinge overleggen door elkaar
heen. Het verzoek van collega
Blaauw om een kwartier voor zijn
fractie te reserveren, komt ons wel
bijzonder uitbundig voor. Bovendien
dreigt dan ook nog het gevaar dat wij
het debat niet snel kunnen houden.
Ons voorstel zou zijn om een
aanzienlijk korter aantal minuten
spreektijd voor dat plenaire debat
vast te stellen, bijvoorbeeld vijf of
zeven.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Ik ga ervan uit dat dit debat uiteinde–
lijk niet alleen moet leiden tot
besluitvorming, maar toch ook een
echte discussie over de argumenten
en achtergronden moet zijn. Dat kun
je niet in een al te korte periode
doen. Ik ga ervan uit dat in elk geval
voor onze fractie minimaal tien
minuten spreektijd nodig is om
redelijk uiteen te zetten wat ons
standpunt is.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Ik
zou mij graag willen aansluiten bij de
suggestie die de heer Van lersel
zojuist heeft gedaan. Vijf minuten lijkt
mij redelijk en als het niet anders kan,
zeven minuten.

Het enthousiasme in deze Kamer

over de eenheid in de coalitie vind ik
roerend, voorzitter.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Behoudens de mondelin–
ge vragen die ik vorige week gesteld
heb, is het voor mijn fractie voor het
eerst dat wij met het kabinet spreken
over dit onderwerp. Wij zullen dat
vanavond doen in een mondeling
overleg. De commissie heeft gezegd
dat het daar voornamelijk zal gaan
om de opheldering die op een aantal
terreinen te verschaffen is. Het
politieke debat zal in de Tweede
Kamer plaats moeten vinden want
dat is afgesproken. Mijn fractie heeft
voor dat debat aan vijf minuten niet
genoeg. Tien minuten lijkt mij het
minimum en ik zou u willen verzoe–
ken om in ieder geval een fractie van
onze grootte, die ruimte te geven.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Ik wil de collega's herinneren aan het
verleden toen dit onderwerp wel
vaker in de Kamer behandeld is en
wij ook uren met elkaar hebben
moeten hersenbreken om tot een
goede besluitvorming te komen.

De voorzitter: Het is een feit, dat er
vanavond een mondeling overleg is.
Ik treed niet in het karakter van het
mondeling overleg maar ik begrijp uit
datgene wat de woordvoerders
zoëven naar voren hebben gebracht,
dat het een uitvoerig mondeling

overleg zal zijn. Lettend op datgene
wat we deze week nog verder
moeten doen, komt het mij voor dat
10 minuten perfractie een redelijk
compromis is. Naar mij blijkt, kan de
Kamer daarmee instemmen.

Het woord is aan de heer Willems.

De heer Willems (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Op 4
december jl. heeft er overleg
plaatsgevonden tussen de vaste
Commissie voor landbouw en
natuurbeheer en de vaste Commissie
voor het milieubeheer met de beide
betrokken bewindslieden van VROM
en LNV over het wetgevingsbeleid
inzake genetisch gemodificeerde
organismen. Dat verslag is ruim een
week geleden door ons ontvangen.
Omdat er op een paar zeer cruciale
punten die de toekomstige wetge–
ving op dit terrein betreffen, nog
geen overeenstemming bleek te zijn
tussen regering en een grote
meerderheid van de Kamer, heb ik er
behoefte aan, mede namens de heer
Tommel van D66, het verslag van dit
mondeling overleg op enige termijn
op de agenda van deze Kamer te
zetten.

De voorzitter: Ik stel voor, dit
verzoek te honoreren en dat verslag
na deze week - dat wordt waar–
schijnlijk volgende week — op de
agenda te plaatsen met maximum
spreektijden van 2 minuten per
fractie.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Van Rijn-Vellekoop c.s. stel
ik voor, haar motie (17408, nr. 66)
van de agenda af te voeren omdat er
nog geen regeringsstandpunt is.

Op verzoek van mevrouw Van der
Hoeven en de heer Nuis stel ik voor,
hun motie (22371, nr. 6) over fusies
in het hoger economisch onderwijs,
van de agenda af te voeren.

Mij is gebleken dat de heer
Kohnstamm en mevrouw Kamp een
korte heropening van de beraadsla–
ging wensen over hun moties
(22393, nrs. 11 en 12). Ik stel voor,
die heropening onmiddellijk na de
stemmingen te doen plaatsvinden.

Overeenkomstig deze voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV
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voorzitter

over het regeringsstandpunt
inzake de kustwacht (17408, nr.
63), te weten:
- de motie-Rosenmöller over reductie
van stikstoftoevoer naar de Noordzee
(17408, nr. 67).

(Zie UCV 21 van 27 januari 1992.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Ik constateer, dat de aanwezige
leden van de fracties van Groen
Links, D66, het GPV en de RPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Ik stel voor, de stukken 17408, nrs.
60, 63 en 64, 20607, nr. 13 en
22072 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend in de
UCV over de nota Besturen op
niveau, te weten:
- de motie-Van der Heijden/De Cloe
over een kaderwet bestuur in
verandering (21062, nr. 8);
- de motie-Koetje/Schoots over het
afzien van een tijdelijke verfijning
bestuur stedelijke gebieden (21062,
nr. 9);
- de motie-De Cloe/Van der Heijden
over het Overlegorgaan Rijnmondge–
meenten (21062, nr. 10);
- de motie-De Cloe c.s. over het
voorkomen van afwijkende functione–
le gebiedsindelingen (21062, nr.
11);
- de motie-Scheltema-de Nie over
het rechtstreeks verkiezen van leden
van stedelijke gebiedsautoriteiten
(21062, nr. 12);
- de motie-Willems over een
vervolgnota (21062, nr. 13).

(Zie UCV 22 van 3 februari 1992.)

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

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! De fractie van het CDA
zou heel graag zien dat stemming
over de moties met betrekking tot de
nota Besturen op niveau wordt
uitgesteld. Wij zouden graag enige
tijd hebben om nader beraad te
voeren.

De voorzitter: Ik neem aan dat
hiertegen geen bezwaar bestaat.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
Mijn fractie heeft daar op zichzelf
geen bezwaar tegen. Wij zouden
echter, indien mogelijk, graag
volgende week stemmen. Er moet
voor de desbetreffende gebieden
helderheid komen over wat de Kamer
wenst.

De heer Wiebenga (VVD): Het is
natuurlijk interessant te weten, met
wie de heer Van der Heijden beraad
wil voeren. Overigens heeft onze
fractie geen enkel bezwaar tegen
nader beraad wanneer dat binnen de
regeringscoalitie nodig blijkt te zijn.
Dat is wel eens vaker het geval.

De heer Van der Heijden (CDA):
Het is mogelijk dat het beraad breder
moet zijn.

De voorzitter: Hoe het ook zij, ik stel
voor het verzoek van de heer Van der
Heijden te honoreren en niet vandaag
doch volgende week dinsdag te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
Bijstandswet, de Wet Inkomens–
voorziening oudere en gedeelte–
lijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeelte–
lijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen en de Vreemdelin–
genwet inzake de uitwisseling
van gegevens (invoering
sociaal-fiscaal nummer gemeen–
ten) (22148)

(Zie vergadering van 13 februari
1992.)

Het begin van artikel I, onderdeel A,
het begin van onderdeel B en de
artikelen 84e en 84f worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van Hoof c.s. (stuk nr. 11, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 11 voorkomende amende–

menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Artikel 84g, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van Hoof c.s. (stuk nr. 11, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 84h wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman (stuk nr. 9, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit amendement de andere op
stuk nr. 9 voorkomende amendemen–
ten als verworpen kunnen worden
beschouwd.

De artikelen 84i t/m 84k worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Schoots/Bijleveld-Schouten (stuk nr.
12,1).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 12 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

Het begin van artikel II, onderdeel A,
het begin van onderdeel B en de
artikelen 19a en 19b worden zonder
stemming aangenomen.

Artikel 19c, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van Hoof c.s. (stuk nr. 11, II),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 19d t/m 19g worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op dat door
de aanneming van het amendement–
Schoots/Bijleveld-Schouten (stuk nr.
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voorzitter

12, II) een nieuw artikel 19h is
toegevoegd.

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel II worden
zonder stemming aangenomen.

Het begin van artikel III, onderdeel A,
het begin van onderdeel B en de
artikelen 19aen 19b worden zonder
stemming aangenomen.

Artikel 19c, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amende–
ment-Van Hoof c.s. (stuk nr. 11, III),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 19c t/m 19g worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter Ik merk op, dat door
de aanneming van het amendement–
Schoots/Bijleveld-Schouten (stuk nr.
12, III) een nieuw artikel 19h is
toegevoegd.

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel III wordt
zonder stemming aangenomen.

Het begin van artikel IV wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman (stuknr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 48, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Schoots/Bijleveld-Schouten (stuk nr.
12, IV), wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel IV wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel V en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Herziening van het scheidings–
procesrecht (21881).

(Zie vergadering van 13 februari
1992.)

De artikelen I en II worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Soutendijk-van Appeldoorn/Wolffen–
sperger (stuk nr. 14).

Oe voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Soutendijk-van Appeldoorn/Wolffen–
sperger (stuk nr. 14), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen IV t/m VI en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de PvdA, D66,
Groen Links en de Centrumdemocra–
ten voor dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde is de heropening van de
beraadslaging over twee moties,
ingediend in het debat over de
premiestelling particuliere
ziektekostenverzekeraars, te
weten:
- de motie-Kohnstamm c.s. over
collectieve contracten (22393, nr.
11);
- de motie-Kamp over verbreding van
het onderzoek naar de kostenontwik–
keling (22393, nr. 12).

(Zie vergadering van 13 februari
1992.)

De heer Kohnstamm (D66):
Mijnheer de voorzitter! Vorige week
hebben wij met de staatssecretaris
van WVC gesproken over het
onderzoek naar de hoogte van de
premie particuliere ziektekostenver–
zekering. Daarbij hebben wij in het
bijzonder aandacht gevraagd voor
het fenomeen van de collectieve
contracten en het mogelijke effect
daarvan op de premiehoogte. De
staatssecretaris heeft tijdens dat
debat onder andere gezegd over de
collectieve contracten: "Het onder–
werp is op tafel geweest, het
onderwerp is niet verzwegen. Ik heb
in dat overleg geaccentueerd dat alle
feiten en omstandigheden inclusief
de dynamiek van de collectieve
contracten, in dat onderzoek kunnen
worden betrokken. Het lijdt geen
twijfel dat niet gezegd kan worden,
met een beroep op de overeenstem–
ming op papier, dat dit buiten het
onderzoek blijft."

Voorzitter! Tot onze grote verba–
zing stond echter in Trouw van
vrijdag jongstleden dat de heer
Hehnen van het KLOZ van mening is
dat een onderzoek naar de collectie–
ve contracten nooit aan de orde is
geweest in de discussies met
Simons: "Op geen enkele wijze valt
de onderzoeksopdracht zo te
interpreteren. In de overeenkomst
met Simons staat dat gekeken zal
worden naar de kostenontwikkeling
in de gezondheidszorg, de effecten
van de WTZ-premie en de effecten
van de overheveling van de medicij–
nen naar de AWBZ. Dat betekent dat
wij een onderzoek naar de collectieve
contracten uitsluiten."

Mijnheer de voorzitter! Ik verzoek
de staatssecretaris om, alvorens te
stemmen over deze motie, klare wijn
te schenken — om woorden van de
heer Bolkestein te gebruiken — ten
aanzien van de vraag of de collectie–
ve contracten al dan niet worden
meegenomen in het onderzoek dat
thans gaande is. Hoe verklaart hij
bovendien dat de twee partijen die
betrokken zijn bij het overleg, zo
diametraal tegenover elkaar staan
ten aanzien van de inhoud van het
besprokene?

D

Mevrouw Kamp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Mijn fractie sluit zich aan
bij deze vragen van de heer Kohn–
stamm. Wie spreekt nu eigenlijk de
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waarheid? De woordvoerder van het
KLOZ stelt in Trouw dat de collectie–
ve contracten nooit aan de orde zijn
geweest in de discussies met de
staatssecretaris. De staatssecretaris
heeft echter vorige week uitvoerig
aangegeven dat alles is besproken
dus inclusief de dynamiek van de
collectieve contracten. Wie spreekt
in dezen de waarheid?

De motie van de heer Kohnstamm
zal eerder in stemming komen dan
mijn motie. Mijn fractie steunt de
motie van de heer Kohnstamm. De
woordvoerder en de voorzitter van de
fractie van het CDA hebben gezegd
dat kostenstijgingen in de zieken–
fonds– en ambtenarenverzekeringen
moeten worden betrokken bij het
onderzoek. Om deze redenen wil ik
mijn motie op stuk nr. 12 in die zin
wijzigen dat de zinsnede "alsmede
de consequenties van collectieve
contracten" komt te vervallen.

Motie

De voorzitter: De motie-Kamp
(22393, nr. 12) is in die zin gewij–
zigd, dat de zinsnede "alsmede de
consequenties van collectieve
contracten" is komen te vervallen.

Naar mij blijkt, wordt deze
gewijzigde motie voldoende onder–
steund.

Zijkrijgtnr. 14 (22393).

D

'De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik reageer kort op deze vriendelijke
geste van de fractie van de WD.
Misschien is het voor de helderheid
nog beter als de twee moties in
elkaar worden geschoven. Ik ben
bereid, een nog betere tekst te
maken. Ik wijs erop dat de fractie van
het CDA keer op keer heeft gevraagd
om die verbreding van het onder–
zoek.

D
Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
In het verlengde van mijn opmerkin–
gen in het vorige debat en in het
mondeling overleg met de Kamer stel
ik vast dat in alle besprekingen met
de representanten van de particuliere
verzekeringsmaatschappijen, het
KLOZ, de hoofdteneur was dat alle
relevante feiten en omstandigheden
die een bijdrage hebben geleverd aan
de premievaststelling in de particulie–
re sector, op tafel moeten komen.

Wij hebben bij de vaststelling van de
specifieke onderzoeksopdracht op
het punt van de kostenontwikkeling,
de problematiek van de WTZ en de
effecten van de uitbreiding van de
AWBZ gemeend dat het doenlijk was
om ook in meer kwantitatieve zin
relevante gegevens op tafel te
krijgen. Ik wijs op de procedure die
wordt gevolgd in overleg met
individuele particuliere verzekeraars.

Waar het gaat om de problematiek
van de kostenontwikkeling in de
ziekenfondssector en de collectieve
contracten, zal de onderzoekers, als
naar hun oordeel bepaalde factoren
relevantie hebben voor de verklaring,
niets in de weg worden gelegd om
daarover opmerkingen te maken. Ik
verwijs in dit verband naar de
passage in de brief van het KLOZ. In
de derde alinea, laatste regel, van
pagina 2 staat: "Dat neemt niet weg
dat ook wij ons kunnen voorstellen
dat de kostenontwikkeling in een
andere verzekeringssector als
referentiekader wordt meegeno–
men."

Die kwalitatieve aanduiding
behoort tot de mogelijkheden. Ik
voeg daaraan nog iets toe. Voor
zover collectieve contracten en hun
dynamiek een belangnjk element of
referentiepunt vormen voor de
verklaring, kan daarvan door de
onderzoekers gebruik worden
gemaakt. Het staat in ieder geval vast
dat in de beleidsconclusies die na
afronding van het onderzoek dienen
te worden getrokken primair de drie
genoemde onderzoeksgebieden,
maar ook overige relevante factoren
in de beschouwing kunnen worden
betrokken. Ik heb geen enkele
aanleiding om te veronderstellen dat,
gegeven het gevoerde overleg,
particuliere verzekeraars niet bereid
zullen zijn, voor alle factoren na te
gaan welke rol zij hebben gespeeld.
Het informatiemateriaal zal betrek–
king hebben op de drie genoemde
onderzoeksgebieden voor zover het
gaat om heel specifieke, te kwantifi–
ceren gegevens. Dat zal al lastig
genoeg zijn. Vooral de kostenontwik–
keling WTZ vormt een lastig domein.
De andere kwalitatieve variabelen
behoeven wij niet uit de weg te gaan.

De heer Kohnstamm (D66): De
staatssecretaris citeerde uit de brief
van het KLOZ. Ik ken slechts de
citaten uit Trouw. Kan de Kamer de
brief van het KLOZ toegestuurd
krijgen?

Het blijft hoogst merkwaardig dat

op zo'n cruciaal punt de staatssecre–
taris en de heer Hehne echt diame–
traal tegenover elkaar staan. Ik neem
datgene wat de staatssecretaris zegt
voor waar aan, maar de heer Hehne
beweert wel het omgekeerde. Het
kat-en-muis-spel over de onderzoek–
sopdracht voorspelt niet veel goeds
over de verdere procedure van het
overleg met het KLOZ.

Staatssecretaris Simons: De
onderzoeksopdracht is één. Ik heb
daarvoor getekend. Het onderzoek
richt zich specifiek in meer kwantita–
tieve zin op de kostenontwikkeling,
de problematiek van de WTZ en de
overheveling naar de AWBZ. Er moet
echt informatie boven tafel komen:
cijfers en feiten. In de discussie
tussen het KLOZ en mijn persoon is
voluit ter tafel gekomen dat de feiten
en omstandigheden die voor de
premievaststelling van betekenis
kunnen zijn, niet verzwegen behoe–
ven te worden. Dat geldt dus ook
voor ontwikkelingen in de zieken–
fondssector. Ik verwijs in dit verband
naar de brief van het KLOZ, waar
men zelf aan refereert. Dit punt staat
niet specifiek in de onderzoeksop–
dracht, maar het is geen verboden
terrein. Hetzelfde geldt mutatis
mutandis ook voor de collectieve
contracten. Ik voeg hier wel aan toe
dat het effect van collectieve
contracten in meer kwantitatieve zin
gedurende deze korte onderzoekspe–
riode niet op tafel zal komen. Wij
moeten echter ook vaststellen dat dit
niet vermeld is in de onderzoeksop–
dracht. Zonder vooruit te lopen op
mogelijke conclusies, heb ik vorige
keer aangegeven dat ik niet uitsluit
dat uit het onderzoek een zekere
aanduiding van de mogelijkheid van
premie-aanpassing naar voren komt.
Als het gaat om kostenvergelijking
tussen de twee sectoren, zou er ook
een aantal kwalitatieve aanduidingen
uit het onderzoek naar voren kunnen
komen. Deze aanduidingen of de
conclusies die partijen daaruit
trekken, kunnen verder onderzoek en
nadere beraadslaging, ook met de
Kamer, noodzakelijk maken. Die
tweedeling heb ik de vorige keer ook
aangegeven.

Mevrouw Kamp (WD): Voorzitter!
De staatssecretaris heeft het over de
discussie met het KLOZ. Ik wil hem
vragen of in de gesprekken die hij
over de onderzoeksopdracht gevoerd
heeft, expliciet de begrippen
collectieve contracten, kostenontwik–
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keling ziekenfonds en ambtenaren
aan de orde zijn geweest.

Staatssecretaris Simons: Ik heb
daar de vorige keer in reactie op
vragen van de heer Kohnstamm en
andere geachte afgevaardigden op
geantwoord dat alle feiten en
omstandigheden die een rol spelen
bij de premievaststelling, op tafel
dienen te komen. Het kwantitatieve
onderzoek dat nu binnen een korte
tijdspanne wordt verricht, heeft in
beginsel betrekking op de drie
genoemde onderzoeksgebieden.
Niets staat echter andere onderzoeks–
punten in de weg, gegeven de geest
van het onderzoek. In de brief van
het KLOZ wordt zelfs gesteld dat de
kostenontwikkeling in de sector ook
een belangrijk referentiepunt kan
vormen. Welnu, als collectieve
contracten en de dynamiek ervan een
belangrijk referentiepunt vormen,
kunnen zij even goed aan de orde
gesteld worden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
te stemmen over de moties.

De heer Kohnstamm (D66): Als er
vandaag nog gestemd zou worden
naar aanleiding van de interpellatie,
dan kan wellicht ook gestemd
worden over deze moties.

De voorzitter: Ik zie dat hier geen
bezwaartegen bestaat. Bij de
eerstvolgende stemmingen zullen
beide moties dus meegenomen
worden.

Aan de orde is de interpellatie-Bolke
stein, gericht tot de minister-presi–
dent en de vice-minister-president,
over de uitspraken van de
vice-minister president met
betrekking tot de coalitie-verhou–
dingen.

Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van heden.

(De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)1

D

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Bezit de regeringscoali–
tie nog voldoende spankracht voor
een doeltreffend kabinetsbeleid?

Tijdens het inkomensdebat van tien
dagen geleden werden alle plooien
nog keurig gladgestreken. Daarna
begon het gekrakeel echter opnieuw.
Eerst zei de heer Wöltgens tegen een
avondkrant wat hij hier niet durfde te
zeggen. Hij noemde de heer Brink–
mans pleidooi voor een beleidsmora–
torium de coalitie onwaardig.
Vervolgens trok de heer Kaland van
leer. Als het op doormodderen
uitdraaide, kon het kabinet beter
opstappen, zei hij. Ten slotte raakte
zelfs het geduld van de heer Kok op.
Hij ontlaadde zijn toorn in een
interview met Het Parool. De
christen-democraten wekten de
indruk van twee walletjes te willen
eten. Het CDA mocht niet de indruk
wekken met de rug naar de coalitie te
staan. Het CDA klaagde over
modderpartijen, maar zorgde zelf
voor de modder, aldus de veront–
waardigde vice-minister-president.

Wat was de reactie van de heren
Brinkman en Lubbers? De CDA-frac–
tievoorzitter ging ervan uit dat het
kabinet ook in zwaar weer zijn werk
zal afmaken. Zuniger kon het niet!
Van zijn Texelse rede, waar de heer
Kok zich zo aan ergerde, heeft de
heer Brinkman niets maar dan ook
niets teruggenomen. De heer
Lubbers toonde vooral begrip voor de
heer Kaland. Wij moeten niet
kleinzerig doen, zei hij ter vergoelij–
king van Kalands rechtse hoek tegen
het gehavende gelaat van de Partij
van de Arbeid. Waar de heer Kaland
raak sloeg, was de laconieke reactie
van de minister-president volkomen
misplaatst. Het enige wat hij nog
kwijt wilde, was de dreigende
opmerking: het CDA staat als CDA
achter het kabinet. Ik denk dat er dit
keer wel een siddering door de heer
Wöltgens heen ging.

Ik heb een paar vragen aan de
vice-minister-president. Wil hij ook
hier in deze Kamer zijn reactie geven
op de Texelse woorden van de heer
Brinkman en de uitlatingen van de
heer Kaland? Is het hem opgevallen
dat de heer Brinkman geen woord
heeft ingeslikt van zijn Texelse rede
en dat hij evenmin inhoudelijk
afstand heeft genomen van de heer
Kaland? Is de heer Kok tevreden met
de reactie van de minister-president,
dat het CDA als CDA achter het
kabinet staat? Is dat de klare wijn
waarom hij heeft gevraagd? Is hij nu
gerustgesteld over de loyaliteit van
het CDA? Ik geef toe, de ruzie in de
boezem van de coalitie gaat over een
paar belangrijke zaken.

In de eerste plaats is er het
plan-Simons. De heer Kaland sluit uit
dat de volgende stap op 1 januari
1993 wordt gezet. Minister Andries–
sen, ook graag bereid een duit in het
zakje te doen, heeft daaraan
toegevoegd dat dit plan tot chaos
kan leiden. Wat heeft de leider van
de Partij van de Arbeid, de heer Kok,
over deze onwil binnen het CDA te
zeggen?

In de tweede plaats zijn er de
milieuheffingen. Er is in de CDA-top
niemand te vinden die nog warm
loopt voor de energieheffingen.
Verwacht de heer Kok dat zijn
tweesnijdend zwaard nog deze
kabinetsperiode wordt gehanteerd?

In de derde plaats wijs ik erop dat
de heren Brinkman en De Vries
hebben verklaard dat er tijdens de
rest van deze kabinetsperiode geen
verdere lastenverhogingen mogen
plaatshebben. Laat de heer Kok zelf
klare wijn schenken. Heeft hij nog
lastenverzwaringen in petto of niet?

Ten slotte heb ik nog twee vragen
aan de minister-president. Voelt de
minister-president zich als kabinets–
leider nog aangesproken door het
verwijt van de heer Kok, "dat het
thema 'komt dit kabinet niet voortij–
dig ten val?' in bepaalde CDA-krin–
gen nu zo overheersend is geworden,
dat het al een verlammende werking
heeft op de voortgang van de
coalitie"?

Staatssecretaris Simons heeft de
minister-president verweten
onvoldoende leiding te geven aan
deze coalitie. Deelt de minister-presi–
dent mijn mening, dat alles wat er
sindsdien is gebeurd op het gelijk van
de heer Simons wijst?

D
Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
Met alle respect voor het betoog en
de vragen van de heer Bolkestein, zal
ik mijn interview in Het Parool nu niet
nog eens dunnetjes overdoen. Men
heeft dat kunnen lezen en men kan
mij daarop aanspreken. Dat is
vandaag ook aan de orde.

Ik heb niet de indruk dat mijn
uitspraken aan duidelijkheid te
wensen hebben overgelaten. Ze
waren het gevolg van een groeiend
gevoel van onbehagen over eigenlijk
twee zaken. In de eerste plaats
betreft dat de openlijke speculaties in
vooral het interview met de fractielei–
der van het CDA in de Eerste Kamer
over de mogelijkheden van een
voortijdig einde van het kabinet. Dat
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doet de coalitieverhoudingen geen
goed. Dat kan ook tot gevolg hebben
dat alle beleidskeuzen, de wijze
waarop ze plaatsvinden en het
tromgeroffel daaromheen heel erg in
het teken komen te staan van de
vraag wat dat dan weer voor het
voorspelde voortijdig einde gaat
betekenen. Daardoor kan dat soort
speculaties zich ook snel gaan
waarmaken, wat stellig niet de
bedoeling van de heer Kaland zal zijn
geweest. Dat was voor mij de eerste
aanleiding. Ik vind dat het bij zo'n
belangrijke kwestie die ook de
toekomst van de coalitie en de
coalitieverhoudingen betreft, van
belang is dat de politieke leiding van
de coalitiepartner zich daarover
uitspreekt.

De tweede aanleiding had
betrekking op het feit dat, door de
ijzeren regelmaat van de vallende
druppel die de hardste rots kan
uithollen, de indruk gaat ontstaan
alsof niet steeds het hele kabinetsbe–
leid volledig wordt verdedigd. Ik zal
de Kamer niet trakteren op een
uitvoerige beschouwing over alles
wat het kabinet de afgelopen twee
jaar, vanaf zijn start, gedaan heeft.
Het kabinet werd hierbij in zijn
functioneren ook bemoeilijkt door
nieuwe problemen, die voor een
belangnjk deel van externe aard
waren. Dit heeft geleid tot een aantal
zeer forse besluiten, die waarlijk niet
gemakkelijk geweest zijn, maar die
wel als één geheel verdedigd moeten
worden vanuit de coalitie Dat is
natuurlijk het tegendeel van een
pleidooi voor gebrek aan dualisme of
een pittig en prikkelend politiek en
publiek debat over de hoofdzaken die
ons bezighouden. Ik hecht er zeer
aan, als de Partij van de Arbeid er
door de heer Kaland van wordt
beticht nu weer te kiezen voor
"houden zoals het is", om op zo'n
onderdeel en zo'n moment uiting te
geven aan mijn gevoelens. Ik had er
dus "goed genoeg" van. Om die
reden heb ik om helderheid ge–
vraagd.

Dit brengt mij tegelijkertijd bij de
tweede vraag van de heer Bolkestein,
of ik van mening ben dat de hele
CDA-top inmiddels klare wijn heeft
geschonken. Ik heb kennis genomen
van het feit dat de minister-president
en de leider van de Tweede-Kamer–
fractie van het CDA onomwonden
afstand hebben genomen van
speculaties rondom een voortijdig
einde van de coalitie en dat zij heel
nadrukkelijk aangeven dat het hun

uitdrukkelijke wens is om uitwerklng
en uitvoering te blijven geven aan het
kabinetsbeleid op hoofdlijnen, zoals
wij daarvoor hebben getekend
samen. Die wijn is dus op dit moment
drinkbaar. Overigens kan ik niet in de
toekomst kijken, laat staan in de
toekomst proeven.

De derde vraag van de heer
Bolkestein heeft betrekking op de
nog komende grote operaties. Hij
noemt er twee. Hij is hierin uiteraard
zeer selectief, omdat het kabinet in
de komende periode voor een groot
aantal lastige opgaven staat. Ook
hier zal ik proberen enige terughou–
dendheid te betrachten. Het gaat
erom Nederland verder te versterken
in het Europa zonder grenzen; het
gaat erom een aantal samenhangen–
de milieu– en samenlevingsvragen op
te lossen; het gaat erom, in een tijd
waarin de economie internationaal
wat kwakkelt, het draagvlak voor
werkgelegenheid en groei intact te
houden en waar mogelijk te verster–
ken. Binnen dit geheel moeten wij
inderdaad ook een paar keuzen doen
die zich centreren rondom het
ziektekostenstelsel en het vraagstuk
van de energieheffingen.

Bij het ziektekostenstelsel zal het
kabinet de komende maanden nadere
afwegingen moeten maken. Deze
houden enerzijds verband met de
vraag hoe een verdere verbreding
gegeven kan worden aan het
draagvlak, ook met oog op premie–
heffing op basis van goed gespreide
solidariteit. Anderzijds dient er
natuurlijk een scherp oog te zijn voor
het belang van een beheerste
kostenontwikkeling. Het zou buiten–
gewoon kortzichtig zijn als het
kabinet hier in de komende weken en
maanden geen aandacht aan zou
geven. Het is dus een zoeken naar
een balans voor een verder vervolg.

Dit geldt ook voor het vraagstuk
van de energieheffingen. Een paar
weken geleden heb ik in de Kamer
tijdens mondelinge vragen aan de
heer Andriessen en mij, gezegd: het
is te eenvoudig om het vraagstuk van
de energieheffing af te doen als een
vraagstuk dat verband houdt met de
toekomst van onze concurrentieposi–
tie in een breder internationaal
verband, het gaat om meer. Het gaat
ook om de lasten, de kosten die aan
energieheffingen zijn verbonden.

Ook de heer Bolkestein weet,
voorzitter, dat de ontvangsten die uit
energieheffingen zouden binnenko–
men, worden teruggesluisd in de
vorm van lastenverlichting. Ook de

heer Bolkestein weet dat wij ons in
dit deel van de wereld, maar ook
elders, zorgen moeten maken over
het energieverbruik. Er dient een
zuinig en sober gebruik gemaakt te
worden van wat schaars is. Ook de
liberale minister van economische
zaken van onze oosterburen, de heer
Möllemann maakt zich hierzorgen
over. Ook de centrumrechtse
regering van Zweden, die de
regering-Carlsson een paar maanden
geleden is opgevolgd, heeft op dit
punt verstrekkende voorstellen
gedaan.

Dat brengt mij bij de laatste vraag,
of ik als vice-minister-president de
ferme toezegging wil doen dat in de
rest van de kabinetsperiode geen
verdere lastenverhogingen zullen
plaatsvinden. Dat lijkt mij, ondanks
het feit dat de heer Bolkestein hier
verwijst naar collega De Vries en de
heer Brinkman, in deze context toch
een enigszins gekleurde vraagstel–
ling. Ik zal ook zeggen waarom.
"Geen verdere lastenverhoging" riekt
al snel naar geen lastenverhogmg na
nu, terwijl de heer Bolkestein toch
weet dat in de Tussenbalans, aan de
uitgavenkant en aan de inkomsten–
kant, afspraken zijn gemaakt die ten
dele in besluiten en invullingen voor
1992 zijn neergeslagen, maar voor
een ander deel nog een vervolg
zullen krijgen in 1993 en 1994. Nu
weet ik dat de fractie van de VVD bij
het indienen van eigen alternatieven
uiterst selectief met het begrip
"lasten" is omgegaan: een huurver–
hoging voor een huurder is geen last
en het huurwaardeforfait voor een
eigen-woningbezitter is wel een last
in haar jargon. En het openbaar-ver–
voertarief mag omhoog en is geen
last, terwijl de autokosten die stijgen
door een hogere benzineaccijns wel
lasten zijn. Afgezien daarvan zeg ik
het volgende: dit kabinet ziet geen
kans — en ik daag de heer Bolkestein
uit: ook een ander kabinet niet - om
een zo ingrijpende financiële
sanering tot stand te brengen als die
welke wij nu in het kader van de
Tussenbalans uitvoeren, zonder in
enigerlei vorm, linksom of rechtsom,
ook de burger tegen te komen in de
vorm van enigerlei last.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Bolkestein kan van mij aannemen dat
het kabinet juist in de wat wankele
economische ontwikkeling internatio–
naal alles zal moeten doen en ook zal
doen, met mijn warme instemming,
om onnodige lastenverzwaringen te
voorkomen en te vermijden, omdat
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dit ernstige consequenties kan
hebben. Maar als de prijs van afzien
van verdere lastenverzwaringen in de
vorm van de verdere invulling van de
"Tuba-besluiten" zou zijn dat wij
onze financiële sanering stopzetten
en de essentie van de tussenbalans–
operatie, die was gericht op het stap
voor stap reduceren van het financie–
ringstekort, zouden moeten laten
stagneren, dan is die prijs mij te
hoog. Er moet dus sprake zijn van
grenzen aan de lastenontwikkeling en
van een scherp oog voor de conse–
quenties voor de economie en de
werkgelegenheid, maar wij moeten
wel afmaken waar wij aan begonnen
zijn en daarbij liefst niet al te selectief
omgaan met de ene last tegenover
de andere.

D

Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Over de vraag met
betrekking tot staatssecretaris
Simons hebben wij vorige week
gesproken, toen ik beargumenteerd
uiteengezet heb waarom naar mijn
oordeel behoedzaamheid geboden is
inzake de volksgezondheid. Zoals de
heer Kok zojuist opmerkte, dienen wij
in de komende tijd goed te kijken
naar de oorzaken van de kostenont–
wikkelingen en moeten wij daar
rekening mee houden bij de verdere
stappen in het stelsel. Daar komt het
in het kort op neer en dat is mijn
antwoord op de vraag van de
geachte afgevaardigde de heer
Bolkestein. Soms moet leiding
inderdaad bestaan uit het aandringen
op behoedzaamheid, als ik het kort
mag uitdrukken.

De tweede vraag betrof de heer
Kaland. Eigenlijk is dit een vraag over
de band, want daar heeft de
vice-premier zojuist over gesproken.
Ik denk dat het ook goed is dat het
debat even iets verder gaat dan de
oppervlakkigheid en gebracht wordt
naar het politieke aspect. Ik behoud
mijn opvatting dat ministers en met
name de premier buitengewoon
voorzichtig moeten zijn met het
uitspreken van oordelen over
uitspraken van leden van de Tweede
of Eerste Kamer. Het is immers de
Tweede of Eerste Kamer die de
regering controleert en het is niet de
regering die de Tweede of Eerste
Kamer controleert. Dat geldt zelfs
ook voor partijgenoten.

Dit gezegd hebbend en nu ik de
heer Kaland hierover heb kunnen
spreken na zijn uitlatingen, heb ik er

behoefte aan om te zeggen dat ik
hier een gevaarlijke tendens in zie. Ik
zal het ronduit zeggen. Naar mijn
oordeel is het natuurlijk geheel
correct als een volksvertegenwoordi–
ger — zoals ik de heer Kaland zie -
zich tolk maakt van bur-,drs, of welke
groepering dan ook, di^ zich over
bepaalde zaken zorgen maken. Dat
heeft zijn goede plaats in onze
democratie. Ik had echter het gevoel,
en dat heb ik de heer Kaland ook
gezegd, dat er iets gevaarlijks
ontstaat als men begint met "burgers
naar de mond te praten". Want als
men burgers die zich over bepaalde
aspecten zorgen maken, naar de
mond praat, is het niet verwonderlijk
dat men zijn eigen fanclub creëert.
Men krijgt dan adhesiebetuigingen en
het lijkt dan een soort bewijsvoering
te worden, waardoor men van het
een op het ander komt. Ik heb de
heer Kaland gezegd dat ik het, als het
over de grens heen gaat, buitenge–
woon riskant vind dat het niet
waargemaakt kan worden. Ik herhaal
dat dan maar hier, want het hoort
toch ook publiek gezegd te worden.

In de acht jaar dat ik minister-pre–
sident ben, heb ik er een gewoonte
van gemaakt om burgers die ergens
moeite mee hebben, nooit naar de
mond te praten. Immers, op den duur
betaal je de rekening. Het is niet
waar te maken en dan komt het in
mindering op de geloofwaardigheid
van de politiek. Ik vind dat die
delicate balans goed in het oog
gehouden moetworden. Daarom
was ik, om het wat ontspannen te
zeggen, niet zo gelukkig met de
uitlatingen. Het zet een verkeerde
trend, het is riskant zowel in ons land
als in andere landen. Als wij een
politiek debat willen hebben, laten wij
het dan hebben over het beleid qua
inhoud. Daar ben ik altijd voor
beschikbaar, maar het voeden van
onlustgevoelens vind ik erg riskant.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Boikestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Mijn fractie heeft dit
interpellatiedebat aangevraagd
omdat wij de ministers en beide
fractievoorzitters gaarne in de
gelegenheid stellen om hier te
herhalen wat zij elders zeggen. De
laatste paar weken is de gewoonte
ontstaan dat het CDA en de PvdA
elkaar buiten de Kamer de wacht
aanzeggen terwijl zij hier binnen

poeslief zijn voor elkaar. Ik geloof dat
dit niet goed is voor het aanzien van
de politiek.

De heer Kok is duidelijk geweest.
Wij hebben daar goede nota van
genomen. Wij zullen dat onthouden.
Ik neem aan dat iedereen het hier
onthoudt en dat het ook doorklinkt in
het land. De minister-president is
aanmerkelijk minder duidelijk
geweest. Ik denk dat de reden
daarvoor is dat het CDA dit kabinet
beu is. Het gaat het CDA niet eens
zozeer om de koers. In koerswendin–
gen is het CDA gespecialiseerd. Het
CDA wordt geplaagd door een
morrende achterban, en dat hebben
zij al een tijd niet meegemaakt. Als
de kiezers weglopen van het CDA,
dan loopt het CDA weg voor het
beleid. Dat zien wij nu.

Dus gaat het CDA van nu af aan
dwarsliggen op alle fronten. Het CDA
zal nog wel proberen om de WAO/
Ziektewet-operatie mee te pikken,
want daarvoor is de Partij van de
Arbeid natuurlijk het perfecte alibi.
Daarvoor mogen de sociaal-demo–
craten nog wel een keer worden
gebruikt Maar als die buit eenmaal
binnen is, dan is het CDA, voorspel
ik, niet meerte houden. Het CDA is
nu al bezig, de publieke opinie voor
te bereiden op een breuk. Het is
gewoon een kwestie van timing.

De Partij van de Arbeid wil
natuurlijk voorlopig geen breuk, want
alles is beter dan de huidige opinie–
peilingen. Het is echter de vraag, hoe
lang de ironie van de heer Wöltgens
en het geduld van de heer Kok
bestand zijn tegen dit spervuur van
het CDA. De heer Kok zei net: de wijn
is nog net drinkbaar. "Chateau
migraine", zou je kunnen zeggen.
Beide, de ironie van de heer Wölt–
gens en het geduld van de heer Kok,
beginnen te slijten. Toch klinken
vanuit de Partij van de Arbeid
geluiden dat de samenwerking met
het CDA moet worden voortgezet,
zelfs in een toekomstig kabinet. Dat
begrijp ik ook wel, want straks, als de
breuk komt, moet de Partij van de
Arbeid aan de achterban kunnen
vertellen wat er gebeurd is. Zij moet
dat ook kunnen uitleggen en kunnen
zeggen dat het aan haar niet heeft
gelegen. Ook de Partij van de Arbeid
kent natuurlijk de beginselen van het
zwartepieten.

Ondertussen hebben wij een
kabinet dat grote klussen niet meer
aan kan. Ik verwacht, de dappere
woorden die de heer Kok zojuist
heeft uitgesproken ten spijt, dat op

Tweede Kamer Coalitie-verhoudingen
18februari 1992
TK53 53-3367



Bolkestein

het terrein van de grote operaties
geen vooruitgang meer wordt
geboekt. De minister-president heeft
zijn gedachten meer in het buitenland
dan in het binnenland. Zijn grote
toespraak ging onlangs niet meer
over het zieke Nederland, maar over
de Europese handelsbetrekkingen
met Japan. Zijn gezag is tanende,
ook binnen zijn eigen partij. Zei de
heer Kok, die naast hem zit, niet dat
volgens sommigen het tijdperk-Brink–
man al zachtjes aan het beginnen is?

Voorzitter! Om deze redenen wil ik
gaarne een motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de door de vice-minister–
president geconstateerde verlam–
ming van de coalitie;

spreekt als haar mening uit, dat de
vertrouwensbasis binnen de rege–
ringscoalitie zodanig is geslonken dat
het fundament voor een daadkrachtig
kabinetsbeleid is weggevallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zijkrijgtnr. 1 (22515).

De heer Bolkestein (WD): Mijnheer
de voorzitter! De Partij van de Arbeid
is de helft van haar kiezers kwijt. Het
CDA staat met één been buiten het
kabinet. Dit is een kabinet van halve
maatregelen. Een halve kabinetsperi–
ode is meer dan genoeg.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Opwinding
genoeg de afgelopen weken. Collega
Brinkman stelt op Texel openlijk de
onderlinge liefde ter discussie.
Wöltgens blijft onverstoorbaar.
Kaland doet er nog een schepje
bovenop. Wöltgens boos: Eelco, hou
je nog van me of niet? Hij moet het
doen met een niet volmondig "ja".
Mooi, denk je dan, nou zal het wel
ophouden. Maar nee. Kok, vrijdag in
Het Parool: m'n geduld raakt een
keer op; ik wil nu een zoen van de
grote baas. Ongetwijfeld was dat

Mevrouw Beckers-de Bruijn (Groen Links)

eerst eventjes met de grote baas
doorgesproken, want, ja hoor,
vrijdagavond kwam het zover voor de
buis.

Voorzitter! Ik vind het een beetje
het gedrag van overjarige pubers:
hou je het aan of maak je het uit?
Wat moeten de mensen daarvan
denken? Wat moeten zij bijvoorbeeld
denken van al die stukken in de
kranten over acties voor het behoud
van groene kamerbankjes, of over
kamerleden die zich druk maken over
een Marcus Bakkerkamer en over het
verdelen van de stoelen in de nieuwe
vergaderzaal? Hou op met dat
gezeur, denken ze, gaat eindelijk
eens aan jullie werk. Want zij zien
ook de chaos rond de stelselwijziging
gezondheidszorg, de onmacht als het
gaat om het keren van dringende
milieurampen en om het voeren van
een adequaat allochtonenbeleid. Ga
eindelijk aan je werk.

Het is de vraag, voorzitter, of dat
nog kan. De vice-premier constateert
kramp– en verlammingsverschijnse–
len die zelfs met modderbaden niet
te verhelpen zijn. Mijn fractie
constateert met verbazing dat de
minister-president, die altijd de
samenspraak met de Kamer heeft
benadrukt, nu de kabinetsbeslissin–
gen meer en meer met een paar
woordvoerders van regeringsfracties
voorkookt. De arbeidsongeschiktheid
lijkt ver gevorderd. Dan is het erop of
eronder, want als er één ding is

waarover dit kabinet een heldere
mening heeft, is het de arbeids–
ongesv ><ktheid. Of je helemaal laten
afkeuren, onomkeerbaar geval, of
aan je werk. Doormodderen is er niet
bij.

Het kabinet-Lubbers/Kok zit er nu
ruim twee jaar. De nota's zijn
geschreven, de adviezen zijn binnen
- misschien op een of twee na — de
vragen zijn beantwoord en de
ambtenaren functioneren prima.
Maar nog steeds geen regering die
de knopen doorhakt. Brinkman op
Texel terug naar de jaren vijftig,
Kaland als knorrige oudoom,
Wöltgens verscheurd tussen zijn
onverstoorbaarheid en woedend
worden en Kok in Het Parool. Het zijn
slechts rituelen rond de grote
politieke beslissingen die voor de
deur staan. Men danst om elkaar
heen voor de echte krachtmeting. En
die is onontkoombaar. Wel of geen
nieuwe stappen in de gezondheids–
zorg per 1 januari 1993? De minister–
president weet het nog niet, heb ik
begrepen. Wel of geen koppeling?
Wel of geen behoorlijke discussie
over de WAO-plannen? Wel of geen
energieheffingen? Wel of geen wet
arbeidskansen voor allochtonen?
Daar zou ik het CDA wel eens over
willen horen en dan hier!

Wat wij zouden willen vragen van
de premier en de vice-premier, maar
ook van de regeringsfracties en zelfs
van de heer Bolkestein, is dat die
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politieke discussie nu eens hier in het
parlement gevoerd wordt. Laat dan
maar blijken wat het kabinet nog
waard is. Dan gaat het voor de
kiezers tenminste ook nog ergens
over. Een motie van wantrouwen
indienen naar aanleiding van de
uitspraken van minister Kok in Het
Parool vind ik eigenlijk veel te
gemakkelijk En dan gaat het ook
nog, zo heb ik begrepen, om de
vertrouwensrelatie binnen de coalitie.
Dus niet de relatie tussen coalitie en
kiezers of Kamer, maar het onderlin–
ge vertrouwen binnen de coalitie. Ik
zou aanvaarding van zo'n motie
eigenlijk een slechte ontwikkeling
vinden, want daarmee zouden de
politieke issues waarmee wij de
iaatste weken toch allemaal proble–
men hadden, opnieuw buiten beeld
blijven, terwijl het daar toch eigenlijk
om gaat.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Op vrijdag meldt de
vice-premier in een avondblad dat
zelfs zijn geduld een keer opraakt. De
premier antwoordt per kerende post,
namelijk via de televisie: "Het CDA
staat als CDA achter het kabinet." En
op dinsdag staan wij weer hier om
opheldering te vragen over de
nieuwste barst in het kabinet. Ik
vrees dat dit symptomatisch is voor
iets dat verdacht veel begint te lijken
op de sluipende teloorgang van dit
kabinet; sluipend, omdat deze
coalitie meer nog dan door de
oppositie bedreigd lijkt te worden
door een proces van interne desinte–
gratie, gevoed door een fundamen–
teel gebrek aan eenheid, en sympto–
matisch omdat de interne tegenstel–
lingen niet in deze Kamer tot
klaarheid worden gebracht, maar de
vorm aannemen van een baaierd van
tegenstrijdige, zelfs vijandige
uitspraken in de media.

Kijkend naar de twee zojuist
genoemde hoofdrolspelers hebben
twee dingen mij geïntrigeerd. Bij de
Partij van de Arbeid is dat de
dosermg van de assertiviteit. Als de
heer Brinkman een rede houdt die je
niet alleen conservatief van inhoud
kunt noemen, maar die bovenal
aantoont dat het CDA een veel
grotere prioriteit toekent aan de
eigen profilering dan aan de loyaliteit
jegens het kabinet, wordt er niet of
nauwelijks gereageerd. Maar
diezelfde Partij van de Arbeid eist als
door een wesp gestoken genoegdoe–

ning als de heer Kaland iets zegt wat
ik eigenlijk alleen maar als een heel
verstandige opmerking kan beschou–
wen: "Als het op doormodderen
uitdraait, kan het kabinet beter
stoppen."

Bij de heer Lubbers h?oft mij het
zinnetje gefascineerd wjarmee hij de
gevraagde genoegdoening heeft
gegeven: "Het CDA staat als CDA
achter dit kabinet." Ik heb daar heel
lang naar gekeken. De premier zegt
niet dat het CDA achter het kabinet
staat. Nee, "we staan als CDA achter
het kabinet". Dat klinkt mij in de oren
als: oké, we staan erachter, maar dan
wel als CDA, met al onze nukken en
grillen, onze frisse weerzin, onze
afwijkende opinies en onze Eerste–
Kamerfractie zul je ook voor lief
moeten nemen. Daarmee heeft de
heer Kok genoegen genomen.

Voorzitter! Bij het aantreden van
dit kabinet heeft mijn fractie
aangegeven dat zij zich kan vinden in
de grote lijnen van het toen gepre–
senteerde beleid. Wij hebben dat wel
eens vertaald door te zeggen dat wij
oppositie zullen voeren voor een
centrumlinks beleid Ik constateer dat
juist op het punt van het beleid de
schoen steeds meer begint te
wringen. De tegenstellingen tussen
de coalitiepartijen zijn ontaard in een
sfeer van verlamming waarin beleid
steeds moeizamer tot stand komt. Ik
verwijs naar een citaat van de heer
Kok zelf in dezelfde krant: "Dat gaat
de souplesse en flexibiliteit waarmee
een coalitie tot besluiten komt,
ernstig belemmeren."

Voorzitter! Dit kan zo niet verder
gaan. Dit kabinet staat in de nabije
toekomst voor een aantal grote
beslissingen. Ik noem het plan-Si–
mons, de sociale zekerheid, de
commissie-Stevens en de energie–
heffingen. Wil men daar ooit
uitkomen, dan zijn juist de eenheid
en besluitvaardigheid nodig die thans
lijken te ontbreken En als het kabinet
er al uitkomt, zal voor de besluitvor–
ming op die zo cruciale punten ook
een maatschappelijk draagvlak
moeten worden gevonden, een
draagvlak voor de soms moeilijk
verteerbare consequenties voor
bepaalde bevolkingsgroepen.
Daarvoor is precies datgene nodig
wat wij thans het meeste missen:
overtuigingskracht. Een overtuigings–
kracht die uitsluitend gevonden kan
worden als de coalitiepartners ten
minste bereid zijn om zich aan
eenmaal genomen besluiten te
commiteren en die eendrachtig te

verdedigen. En juist daar gaat het
cruciaal fout. Het kabinet en de
coalitiepartners lijken te kiezen voor
een benadering waarbij elk besluit
vergezeld gaat van de uitleg waarom
men het er eigenlijk niet mee eens is.
De coalitiepartners lijken meer bezig
te zijn met hun eigen sores of met
een volgende coalitie dan met het
huidige kabinet. Daar ligt de kern van
onze zorg, van onze kritiek, zo men
wil. Als het op doormodderen
uitdraait, zal het kabinet er niet toe in
staat zijn, een draagvlak te genereren
voor wat nog komen moet. Dan kan
het kabinet beter stoppen.

De heer Kok heeft zojuist gezegd
dat de geschonken wijn drinkbaar is.
De dichter Mulisch heeft eens
gezegd "De wijn is drinkbaar dankzij
het glas." Als er te veel barsten in
het glas van de coalitie zitten, gaat
het ook mis met de drinkbaarheid.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Dualisme is een schone
zaak en schenkt de burgers veel
vermaak, maar dit veronderstelt wel
dat de regering en de Staten-Gene–
raal vanuit de eigen verantwoordelijk–
heid discussiëren over wezenlijke
politieke zaken en geen toevlucht
nemen tot oppervlakkige, maar goed
bij sommige burgers liggende zaken.
Dit bedoelde de minister-president
kennelijk in zijn goede gesprek met
de heer Kaland waarvan hij zojuist
melding maakte. De vraag is alleen
of één zo'n goed gesprek voldoende
is. Als Tweede Kamer interesseert
ons uiteraard vooral de opstelling van
onze eigen fracties.

Het lijkt er nu op dat een beroep op
dualistische verhoudingen te veel
moet dienen om een gebrek aan
voortgang in het beleid te maskeren.
Ik moet constateren dat er sprake is
van een onvermogen om op belang–
rijke projecten voortgang te boeken.
Het gaat dan niet alleen om het
plan-Simons; daar is al genoeg over
gezegd. Ik denk ook aan de bestrij–
ding van ziekteverzuim en arbeids–
ongeschiktheid. Wat hebben wij niet
een intense discussies gehad over de
opzet. Wij hebben inmiddels één
wetsvoorstel hier behandeld, maar
over het tweede en derde, die ook
essentieel zijn, hebben wij nog heel
weinig gehoord.

Waarover gaat de politieke
discussie dan wel? Het lijkt erop dat
het gaat over de vraag of de
coalitiepartners nog wel voldoende
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van elkaar houden. Dat hoeft niet en
interesseert de burgers ook niet. Van
een kabinet met zo'n breed draagvlak
als dit mag daadkracht verwacht
worden. Elk pleidooi voor een
beleidsmoratorium is dan, dunkt mij,
misplaatst.

In zijn Texelse rede heeft de heer
Brinkman gezegd dat het kabinet
moet afmaken waarmee het bezig is.
Ik zou zeggen: prima. Daar kunnen
de coalitiepartners zelf heel wat aan
doen. Bij een dualistische verhouding
past dat de coalitiepartners de eigen
inzet en prioriteiten duidelijk maken.
Daartegen is geen enkel bezwaar. Als
de Texelse rede illustratief moet zijn
voor de prioriteiten van de fractie van
het CDA, is het echter niet hoopge–
vend voor de toekomst. Dat herinnert
mij te veel aan de prioriteiten van de
WD in de nadagen van het tweede
kabinet-Lubbers. Daarom zou ik
zeggen: regering, regeer. Dan
hebben alle fracties in de Kamer de
handen vol aan het controleren van
het beleid van dit kabinet.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De tweede helft van de kabinetsperi–
ode is aangebroken en dan wordt het
kennelijk tijd dat de coalitiepartners
elkaars nieren proeven om te zien of
er nog voldoende basis is om het
tweede traject ook af te leggen. Als
belangstellend waarnemer beschouw
ik dit soort schermutselingen als een
onderdeel van het politieke spel dat
moet worden gespeeld om de
onderscheiden achterbannen te
vriend te houden en te binden. Het is
begrijpelijk hoe vice-premier Kok in
zijn hoedanigheid van politiek leider
van de Partij van de Arbeid vorige
week in het interview in Het Parool
reageerde op de rede van CDA-frac–
tievoorzitter Brinkman en de
uitlatingen van senator Kaland. De
reactie van de minister-president, de
heer Lubbers, politiek leider van het
CDA, kwam nog dezelfde dag. Dat is
prima getimed, denk ik dan, beter
dan in de kwestie Zuid-Afrika. Men
leert weer. Ik vroeg mij alleen af of
het juist was om in het interview met
de minister-president, in het
programma NOS-Laat, deze reactie
te geven. Ontstond er toen geen
vermenging van functies? De
minister-president werd er uiteraard
voor geplaatst, maar ik zou het toch
op prijs stellen, als hij daarop zou
willen reageren.

Aan minister Kok vraag ik of de

smaak van de wijn, waar hij zoëven
over sprak, op dit moment nog
dezelfde is als vrijdagavond, toen hij
in een eerste reactie naar mijn idee
meer tevreden was dan nu vanmid–
dag uit zijn woorden zou kunnen
worden opgemaakt.

Voorzitter! Ik heb geen behoefte
om te roeren in de coalitieperikelen.
Het gaat mij om het belang van het
land dat wij met elkaar mogen
dienen. Met alle kritiek die ik van tijd
tot tijd op het kabinet-Lubbers/Kok
heb, wil ik in alle helderheid stellen
dat niemand gebaat is bij een
kabinetscrisis of het dreigen met een
crisis. Ik laat uiteraard het politieke
gewin dat bepaalde partijen bij
vroegtijdige verkiezingen kunnen
hebben, maar even buiten beschou–
wing. Ik houd het erop dat de
politieke leiders achter de regerings–
tafel in dezen hun grote verantwoor–
delijkheid overduidelijk kennnen. Er
moeten in de komende maanden en
jaren nog zeer belangrijke beslissin–
gen worden genomen en zaken
worden afgewikkeld.

Voorzitter! Ik heb er vertrouwen in
dat de coalitie de rit kan uitzitten,
maar dat vraagt dan wel de nodige
discipline en zelfbeheersing bij allen
die op enigerlei wijze grote verant–
woordelijkheid dragen voor het in
stand laten van de coalitie. Wat dat
betreft, waren de woorden die de
minister-president aan het adres van
de heer Kaland sprak, mij uit het hart
gegrepen. Laten wij het kabinet op
politieke daden beoordelen en dat
oordeel hier in dit huis uitspreken. Ik
wil als vertegenwoordiger van de RPF
daaraan graag met open mind een
constructieve bijdrage leveren.

D

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Toen ik de minister–
president en de vice-minister-presi–
dent had gehoord, had ik eigenlijk
geen behoefte om daar iets aan toe
te voegen, maar uitgedaagd door
collega Bolkestein en ook om het
verwijt de volgende keer weer te
ontlopen dat ik hier niet op hem
reageer, wil ik inderdaad wel eens de
ironie afleggen en niet ironisch
praten. Dan wil ik het hebben over de
geloofwaardigheid van de politiek.

Ik moet zeggen dat voor mij
persoonlijk een zekere afkeer geldt
voor voorspelbare rituelen en voor:
de één zegt A, dus moet de ander B
roepen. Dat vind ik, eerlijk gezegd, de
buitenkant van de politiek. Ik denk

dat als je naar de burger zou gaan en
aan de burger zou vragen waar de
geloofwaardigheid van de politiek
van afhangt, zou blijken dat die
geloofwaardigheid bepaald wordt
door de vraag of de politiek daadwer–
kelijk in staat is om de grote proble–
men van de samenleving op te
lossen: er niet alleen over te praten,
overte kissebissen en te discussië–
ren, maar ook daadwerkelijk op te
lossen. Ik denk dat dat de kern van
de geloofwaardigheid van de politiek
is. Dat betekent naar mijn gevoel dat
het de ambitie van de politiek moet
zijn om inderdaad de echte proble–
men van onze samenleving op te
lossen.

Ik vind dat dit kabinet met deze
brede samenstelling — ik kan het de
heer Schutte bijna niet beter
nazeggen - niet alleen de ambitie
moet hebben, maar ook de kans
heeft om een aantal zeer grote en
langdurige problemen van onze
samenleving op te lossen. Wij praten
al vanaf 1975, meen ik, over het
gezond maken van de overheidsfi–
nanciën. Dit kabinet heeft de unieke
mogfiliikheid om ervoor te zorgen dat
dit so^. ' problemen inderdaad tot het
verleden behoort. Wij praten ook al
sinds het kabinet-Den Uyl over een
nieuwe inrichting van ons onderwijs–
bestel. Dit kabinet heeft de unieke
mogelijkheid om daadwerkelijk dat
maatschappelijk probleem op te
lossen. Wij praten ook al sinds de
jaren zeventig over een hoogst
noodzakelijke stelselherziening in de
volksgezondheid. Dit kabinet heeft
de unieke kans en de mogelijkheden
om dit probleem daadwerkelijk op te
lossen. Naar mijn gevoel zal dit
kabinet inderdaad uiteindelijk
beoordeeld worden op de vraag of
die grote maatschappelijke proble–
men, waar Nederland zoveel jaren
mee worstelt, met dit brede politieke
draagvlak daadwerkelijk tot een
oplossing kunnen komen. Dat leidt
mij ertoe om tegen het kabinet te
zeggen: zorg dat dat werk afgemaakt
wordt.

D

De heer Brinkman (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Als je de laatste
maanden de kranten leest, komt
nogal eens de wens naar voren om
vanuit de verschillende politieke
bewegingen doorkijkjes te geven
naar de oplossingen van vraagstuk–
ken waar onze samenleving niet
alleen in de komende één, twee jaar
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maar ook in de latere jaren van deze
eeuw voor staat. Die vraagstukken
worden ons voor een deel door
Europa en door de wereldverhoudin–
gen gedicteerd, voor een deel betreft
het vraagstukken die wij uit het
verleden meenemen en voor een deel
zijn het vraagstukken die in een
zekere continuïteit aan ons voorge–
legd worden. Het vraagstuk van de
veiligheid is natuurlijk niet een
probleem van vandaag of gisteren,
het vraagstuk van de milieuzorg
speelt ook al wat langer en het
vraagstuk van de werkgelegenheid
wordt natuurlijk ook niet van vandaag
op morgen opgelost.

Wat ik met een aantal redevoerin–
gen, die wel vaker worden afgesto–
ken voor partijafdelingen, heb
beoogd is om nog eens te proberen
duidelijk te maken hoe door onze
fractie in heel praktische termen
gedacht wordt over de prioriteiten in
de komende jaren Ik heb daarbij de
stelling betrokken dat tal van
onderwerpen natuurlijk besproken
moeten worden maar dat wij ook met
elkaar moeten proberen een
samenvatting te geven van urgenties,
van prioriteiten, om voor de samenle–
ving niet de indruk te wekken dat
alles op de schop wordt genomen.
Wij moeten voor onszelf, als politiek
bedrijf, waarschijnlijk eerlijk vaststel–
len dat we niet al die zaken kunnen
oplossen. Ik zeg dat niet vanuit een
ideologische invalshoek. Praktisch
geredeneerd, kan de overheid niet
alles en moet zij ook niet alies willen
kunnen. De opvatting om tot een
zekere selectie te komen, leeft in
brede kring van onze fractie.
Uiteraard is het zaak om in goed
overleg met elkaar datgene bovenaan
de agenda te krijgen wat urgent is.

Naar mijn stellige overtuiging en
naar die van mijn fractie, is dat het
werken aan een sterk Nederland in
een concurrerend Europa dat veilig
is, kan het zijn veiliger, dat schoon is,
kan het zijn schoner en waarbij meer
mensen zorgen voor een beter
draagvlak onder de sociale voorzie–
ningen dat ook op termijn houdbaar
is. Ik denk dat deze thema's in de
komende tijd alle aandacht vragen,
niet alleen op partijafdelingen, maar
vooral primair van het kabinet en
vervolgens in controlerende zin van
dit deel van de volksvertegenwoordi–
ging. Dat is de rode draad geweest
door het verhaal dat ik een– en
andermaal namens mijn fractie heb
mogen brengen en waar ik graag
voor sta.

Betekent dit, dat het per se tot op
de laatste komma nauwkeurig zo
moet gebeuren? Nee, gelukkig
hebben wij in onze democratie een
kabinet dat zich ook voor die
vraagstukken gesteld ziet en dat
daarvoor een oplossing probeert aan
te dragen. En vervolgens kunnen wij
hier in een debat onze meningen aan
elkaar toetsen en scherpen. Ik meen
dat dat de functie is van een publiek
debat dat terecht verlangd wordt en
dat mede via spreekbeurten, die de
laatste tijd in discussie zijn geweest,
tot ontwikkeling kan komen.

Voorzitter! Dat gezegd hebbend,
heb ik er behoefte aan om hier en nu
te verklaren wat ik eerder op
diezelfde spreekbeurten heb
verklaard, namelijk dat wat ons
betreft het kabinet voort moet gaan
met zijn werk. Dat zal natuurlijk
kunnen betekenen dat wij op
onderdelen van mening verschillen.
Welnu, dat kan voorkomen in een
democratie maarwe hebben
natuurlijk een goede hoop dat wij er
met elkaar uit kunnen komen. Dat
wens ik het kabinet ook graag toe. Ik
heb er dan ook geen behoefte aan
om hier een uitspraak te doen die
ons door collega Bolkestein is
voorgehouden en die er materieel
ongeveer als volgt op neerkomt:
kabinet pak uw tas en ga niet terug
naar het departement maar naar
huis.

Voorzitter! Dat is niet de intentie
van onze fractie. Het kabinet moet
zijn tas pakken maar op het departe–
ment aan het werk gaan en de
resultaten van de besluitvorming hier
aan ons voorleggen.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Er zijn
wat spanningen in de coalitie maar,
zo heeft de minister-president
gezegd, op welk politiek niveau u
zich ook bevindt, u moet vooral niet
de kiezers naar de mond praten. Niet
ontkend kan worden, voorzitter, dat
de minister-president dat zeker niet
heeft gedaan sinds hij aan het
bewind is. Je kunt zelfs verder gaan,
want de minister-president heeft niet
eens de belangen van de Nederland–
se kiezers behartigd want onder zijn
bewind, de kabinetten-Lubbers I, II
en III, is de staatsschuld drie keer zo
groot geworden, is een systemati–
sche afbouw van ons sociale stelsel
ontstaan en is er een stormloop van

migranten gekomen die de proble–
men alleen maar vergroot.

Het kabinet kan interne, externe of
welke roerselen dan ook kennen,
zolang het beleid nlet omgaat, zolang
de oorzaak van de grote maatschap–
pelijke problemen niet wordt
weggenomen, is er geen beleid te
verzinnen dat dit land in het rechte
spoor zet. De Partij van de Arbeid —
en dat is natuurlijk sneu voor die
partij — is dankzij kabinetsdeelname
bereid gevonden, de oorzaak van die
maatschappelijke en politieke
malaise op haar nek te nemen. De
Partij van de Arbeid is nog zo
vriendelijk geweest, voorzitter, om bij
monde van haar lid Buurmeijer voor
de televisie te zeggen, dat zij de
zaken toch wel helemaal verkeerd
heeft ingeschat. Doch die kiezers zijn
weg en die heeft de Partij van de
Arbeid voorlopig niet terug en zeker
niet als men gaat lopen oreren, dat
de problemen gespreid moeten
worden. Er zijn dan niet alleen een
paar wijken in de problemen,
langzamerhand komt het hele land in
de problemen.

Voorzitter! Wat de roerselen in het
kabinet betreft, er moet een volstrek–
te wijziging van het beleid komen.
Dat is dit kabinet echter niet van
plan. Laten wij daarom maar een
ander kabinet gaan proberen,
misschien dat een ander kabinet
daartoe wel bereid is.

Wij kunnen slechts constateren dat
de Partij van de Arbeid na twee jaar
regeringsdeelname een politieke
dreumes is geworden. Wanneer die
uitgewuifd wordt, bepaalt het CDA.
Daarin kan de CD niet kijken.

D
Minister Kok: Voorzitter! De
onderlinge wellevendheid vierde
hoogtij en het lot heeft uitgewezen
dat ik nu als eerste zal spreken.

Ik wil nog graag een paar afron–
dende opmerkingen maken, want wij
moeten snel aan het werk. Dat vind ik
een goed advies. Uiteraard is het ook
van belang om in deze door de heer
Bolkestein aangevraagde interpella–
tie, in deze vergaderzaal rekening en
verantwoording af te leggen voor
gedane uitspraken en hetgeen daar
aan verklaringen achter zit.

Ik blijf het correct vinden om, als
de atmosfeer of bepaalde gebeurte–
nissen in of rondom de coalitie
daartoe aanleiding geven, de dingen
open, eerlijk en duidelijk bij de naam
te noemen. Ik verschil hartgrondig
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van mening met diegenen in deze
Kamer en daarbuiten die dit in
zichzelf een bewijs van krakkemikkig–
heid noemen. Ikvind dat veel meer
het verwijt zou kunnen gelden als de
dingen niet open worden gezegd, als
de achterzaaltjes of de rokerige
turbozaaltjes — of hoe die dingen
ook mogen heten bij de heer
Bolkestem — het allemaal winnen
van de open, franke en vrije gedach–
tenwisseling in dit huis. Dit even
vooraf.

Dank voor de waardering van de
heer Bolkestein voor mijn duidelijke
taal. Ik vond zelf de lijn van de heer
Bolkestein afgelopen vrijdag niet zo
duidelijk. Ik hoorde hem in een dag
tijd eerst — maar het kan zijn dat de
boodschapper daar een verkeerde
functie heeft vervuld — de vice-mi–
nister-president gispen over het feit
dat die de euvele moed had gehad
zelfs maar de suggestie te wekken
dat sommigen in het CDA wat
wegliepen voor hun verantwoordelijk–
heid. Vervolgens reisde de heer
Bolkestein naar de WD-vrouwen en
ging daar het CDA vies gispen voor
het weglopen van de verantwoorde–
lijkheid. Dat vond ik niet een echt
heldere lijn. Nogmaals, het kan aan
de communicatie op dat moment
hebben gelegen Ik moest het ook
maar via via horen zoals dat soms
ook bij de heer Bolkestein het geval
is met mijn opmerkingen.

Voorzitter! Voor mij is de hoofd–
zaak het volgende. De motie van de
heer Bolkestein doet een constate–
ring en die wordt in mijn mond
gelegd: de verlamming van de
coalitie. Ik vind dat geen correcte
weergave. Ik heb gewezen op het
risico dat, als de speculaties over een
voortijdig einde van het kabinet min
of meer gemeengoed gaan worden in
een coalitie of delen van een coalitie,
het risico van die verlamming gaat
ontstaan. Ook luisterend naar de
overige sprekers in het debat en met
name naar de beide fractievoorzitters
van de coalitiepartners, heb ik er alle
vertrouwen in dat er een hechte
basis is voor een voortzetting van het
beleid om met ambitie lastige
problemen op te lossen, waarvan ik
tot nu toe overwegend van de
oppositie en met name van de WD
hoor hoe het niet moet.

De heer De Korte (WD): Gisteren
nog.

Minister Kok Ja, inderdaad. U stond
daarin ook alleen. De heer De Korte

heeft geen voet aan de grond
gekregen met zijn opmerkingen over
de kapitaaldienst.

Voorzitter! Voor mij staan twee
punten centraal De coalitie en dus
de partijen die samen de coalitie
vormen, moeten staan waarvoor zij
gekozen hebben. Dat betekent
inderdaad: voor alle goede en kwade
dingen verantwoordelijkheid dragen.
Wij moeten vooral niet in een "sur
place"-situatie terechtkomen door
speculaties over een eventueel
vroegtijdig einde. Dat moet terzijde
worden geschoven. Dat vind ik ook
de winst van deze dagen.

D

Minister Lubbers Mijnheer de
voorzitter! Onder anderen de heer
Wolffensperger heeft gevraagd om
een korte toelichting op de zinsnede
"als CDA". Die toelichting wil ik
graag geven. In de context van het
gestelde in het interview bij de NOS
van afgelopen vrijdag, kon ik melding
maken van gevoerd overleg tussen
de partijvoorzitter, fractievoorzitter
Brinkman en fractievoorzitter Kaland.
Ik heb op televisie een rijke schake–
ring gezien van individuele leden van
de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
De één na de ander verklaarde: het
kabinet moet doorgaan. Ik heb
duidelijk willen maken dat het niet
zozeer gaat om mijn opvatting en
verantwoordelijkheid als lijsttrekker
van het CDA in deze periode, maar
dat het verder gaat. Het heeft
betrekking op het CDA als zodanig.
Dat was de strekking van de
opmerking. Ik hoop dat het hiermee
duidelijk is. Het is natuurlijk niet van
politiek belang ontbloot Het is niet
een kwestie van koppen tellen en dan
knopen doorhakken. Het is een
gemeenschappelijke overtuiging.

Dan kom ik bij de vraag van
staatsrechtelijke aard van de geachte
afgevaardigde de heer Leerling.
Inderdaad, ik heb bij wijze van
uitzondering vrijdagavond gemeend
dat het beter was om desbetreffende
mededeling te doen. Dat is een
afweging. Dat kun je niet iedere keer
doen. Maar zo nu en dan moet het
wel gebeuren om — zoals vice-pre–
mier Kok zei — de sfeer even te
zuiveren. Nou, dat is dan klaar. Dan
kunnen wij weer aan de slag.

Voorzitter! Ik kom bij de motie. Het
moet mij van het hart dat ik na de
gedachtenwisselmg van vorige week
in deze Kamer, in toenemende mate
het gevoel krijg dat ik bezig ben met

betrokken te raken in een proces van
verplaatsing van gebakken lucht van
de oppositie. Want wat doet eigenlijk
de oppositie? De oppositie, waarvan
je verwacht dat zij met andere
voorstellen komt en daarvoor
meerderheden tracht te verkrijgen in
dit huis, heeft dat kennelijk terzijde
gelegd. Dat speelt niet meer. De
oppositie is op een andere toer
gegaan. Zij komt niet meer met een
reële poging om de Kamer te
overtuigen, maar probeert munt te
slaan uit uitlatingen die buiten dit
huis worden gedaan, door mensen
voor interviews ter verantwoording te
roepen Ik denk niet dat het reuze
produktief is in onze democratie,
maar de oppositie heeft natuurlijk het
volle recht om op die manier
oppositie te voeren. Ik vind het een
bedekken van een armzalige
toestand. Kennelijk ziet de WD -
want het is de heer Bolkestein die de
mterpellatie aanvroeg — geen kans
om op welk beleidsonderdeel dan
ook een meerderheid in de Kamer
met argumenten te overtuigen. Dan
denk ik: wat moet ik hier verder mee?
Is dit beleid in de zin van medewet–
geving? Die indruk heb ik niet. Is het
controle van beleid? Dat is het ook
niet. Wat is het dan eigenlijk wel,
mijnheer de voorzitter? Kennelijk is
het oppositie a la de WD.

De heer Bolkestein (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil graag ingaan op
de laatste woorden van de minister–
president.

De minister-president zal zich
herinneren dat de WD-fractie vorig
jaar bij twee gelegenheden een
complete tegenbegroting heeft
ingediend. Deze waren doorgerekend
door het Centraal planbureau. Beide
voorstellen leverden betere resulta–
ten op dan de plannen van het
kabinet, zowel financieel als wat de
arbeidsparticiatie betreft. De
beschuldiging van de minister-presi–
dent dat de WD-fractie zich
bezighoudt met een slag in de lucht,
en dan nog wel een slag in gebakken
lucht, is volstrekt bezijden de
waarheid. Als de minister-president
tegen de coalitiepartner zegt "wees
niet zo kleinzerig", kan hij op zijn
minst van de oppositie verwachten
dat er de aandacht op wordt
gevestigd. Indien dit interpellatiede–
bat niet had plaatsgevonden, hadden
de over en weer gedane uitspraken
van de heren Brinkman, Wöltgens,
Kok, Kaland en vele anderen geen rol
kunnen spelen in dit huis. De heer
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Brinkman heeft gisteravond in
Zeeland, sprekend tegen de coalitie–
partner, nog gezegd dat zij moeten
ophouden elkaar via de media te
bestoken. Alsof de heer Brinkman
niet de allereerste is geweest die is
begonnen met het bestoken van de
coalitiepartner via de media! Het
minste wat de oppositie kan doen, is
erop te wijzen dat al die uitspraken
neerkomen op niets meer dan
gebakken lucht.

Minister Lubbers: Voorzitter! De
geachte afgevaardigde de heer
Bolkestein bevestigde datgene wat ik
zojuist opmerkte. Bij het bespreken
van de zaken in dit huis is de VVD
een andere koers gaan varen. Was
het eerst zo dat concrete beleids–
voorstellen werden gedaan — dat
deed de VVD inderdaad - nu
gebeurt dat niet meer. Dat is wat ik
geconstateerd heb. Er wordt geen
poging gedaan om meerderheden
van de Kamer achter een inhoudelijk
standpunt te krijgen. Er wordt een
poging gedaan om over andere zaken
te praten. Dat kan natuurlijk.

De geachte afgevaardigde de heer
Bolkestein zei: als ik hier de zaken
niet behandel, dan komen de Texelse
rede van de heer Brinkman en de
reactie of het gebrek aan reactie van
de heer Wöltgens niet ter sprake. Het
is natuurlijk legitiem om die opvatting
hier in dit huis uit te spreken. Ik heb
daar op zichzelf niets tegen. Ik heb
echter het gevoel dat de druiven een
beetje zuur zijn. Ik kijk even naar
vice-premier Kok. Ik heb de indruk
dat wij gewoon ons werk doen, in
goede harmonie in het kabinet, en
dat de heer Bolkestein almaar moeite
doet om de uitlatingen, of ze nu des
Kalands zijn of uit zijn laatste
spreekbeurt, tot de werkelijkheid van
het bestuur te verheffen. Ik moet
hem teleurstellen; wij gaan gewoon
door.

De heer Bolkestein (VVD): Dat
laatste is helaas waar. De vice-pre–
mier heeft erkend dat mijn collega de
heer De Korte gisteren voorstellen
heeft gedaan ter zake van het
kapitaalsysteem dat wlj in Nederland
hebben. Hij heeft eraan toegevoegd
dat de heer De Korte daarmee alleen
staat. Dat wil niet noodzakelijkerwijs
zeggen dat de heer De Korte ongelijk
heeft. Wat het geval is, is dat de
coalitiepartners één lijn trekken en
dat komt door — ik citeer de
minister-president — die band van
saamhorigheid, die het CDA zo

kenmerkt en die beide coalitiepart–
ners zo innig verenigt.

Minister Lubbers: Voorzitter! De
druiven zijn inderdaad zuur. De WD
slaagt er niet in om zich met andere
partijen buiten de coalitie te vereni–
gen op een geloofwaardig standpunt.
Dat wordt nog eens uiteengezet aan
de hand van een concreet voorbeeld.
Vervolgens zegt de heer Bolkestein
ironisch: dat komt doordat er
coalitiepartijen zijn die het met elkaar
eens zijn. Inderdaad, de coalitiepartij–
en zijn het met elkaar eens. Dat is de
conclusie van dit debat.

De heer Bolkestein (WD): Ik laat
het hierbij. De druiven zijn zuur en
daardoor is de wijn ondrinkbaar.

De beraadslaging wordt gesloten.

D

De voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de regering voor de verstrek–
te inlichtingen.

Ik stel voor, over tien minuten te
stemmen over de ingediende motie
en vervolgens ook over de moties
22393, nrs. 11 en 14.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.30 uur
tot 15.40 uur geschorst.

In stemming komt de motie-Bolke–
stein over de vertrouwensbasis
binnen de regeringscoalitie (22515,
nr. 1).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend in het
debat over de premiestelling
particuliere ziektekostenverzeke–
raars, te weten:
- de motie-Kohnstamm c.s. over
collectieve contracten (22393, nr.
11);
- de gewijzigde motie-Kamp over
verbreding van het onderzoek naar
de kostenontwikkeling (22393, nr.
14).

(Zie vergaderingen van 13 februari
1992enheden.)

In stemming komt de motie-Kohn–
stamm c.s. (22393, nr. 11).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Kamp (22393, nr. 14).

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

Ik deel de leden mede, dat het niet
uitgesloten is dat, indien ertijdens
het debat morgen over de levering
van onderzeeboten aan Taiwan
moties worden ingediend, er morgen
ook stemmingen zullen plaatsvinden.
Ik verzoek u, daar rekening mee te
houden.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regelen

met betrekking tot woonruimte
(Huisvestingswet) (20520).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
De behandeling van de Huisvestings–
wet vormt de afronding van een
periode van voorbereiding van bijna
tien jaar: van 1983 tot 1992. Ook
daarvoor vonden hier al discussies
over plaats. In die periode is het
volkshuisvestingsbeleid van ver–
nieuwde doelstellingen voorzien. De
ordening — wie doet wat — is herijkt.
Dit leidde tot het toedelen van meer
verantwoordelijkheden aan gemeen–
ten en maatschappelijke organisaties.
Daarbij ging het zowel om decentrali–
satie als om verzelfstandiging.

Oorspronkelijk was het de bedoe–
ling om de Woonruimtewet 1947 en
enkele andere wetten, zoals de
Leegstandswet, de Wet op de
woningsplitsing en nog wat versnip–
perde regelgeving, overzichtelijker te
maken en van een meer eigentijds
jasje te voorzien. Ook tijdens de
voorbereiding stond het denken niet
stil. De brede aanvaarding van de
hoofdlijnen van de nota Volkshuis–
vesting in de jaren negentig heeft
ook geleid tot veranderingen in de
oorspronkelijke opzet. Een belangrijk
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De heer Koetje (CDA)

hoofdstuk, dat overigens nog moet
komen, is toegezegd. Ik kom hier
straks op terug.

De CDA-fractie is er steeds
voorstander van geweest om tot een
Huisvestingswet te komen. Dat is op
zichzelf tot op de dag van vandaag
niet veranderd. In het laatste
verkiezingsprogramma stond dan
ook: geef gemeenten en verhuurders
instrumenten om tot een zinvol en
effectief beleid met betrekking tot de
woonruimteverdeling te komen.
Hiermee is echter niet het laatste
woord gezegd. Het vervallen van de
Woonruimtewet 1947 en de
overgang naar een Huisvestingswet
markeren immers ook de verandering
van het karakter van de bemoeienis
van de overheid met het volkshuis–
vestingsbeleid. De wetvan 1947
werd in het leven geroepen tegen de
achtergrond van de toen en nog lang
daarna heersende grote woningnood.
Die situatie is drastisch veranderd.
Voor de jaren negentig is een betere
benutting van de bestaande woning–
voorraad een zeer grote beleidsopga–
ve. En tegen die achtergrond wil de
CDA-fractie de Huisvestingswet
vooral zien.

In de denklijn van de CDA-fractie
hebben wij ons eerst de vraag
gesteld of er een taak voor de
overheid is. Die vraag beantwoorden
wij in beginsel positief. De kerntaak
van de overheid bij de woonruimte–
verdeling dient er kort gezegd uit te

bestaan, de voorwaarden te schep–
pen en te waarborgen, dat personen
die een zwakke positie op de
woningmarkt hebben toch gehuisvest
kunnen worden, met name in die
delen van de voorraad die voor hen
passend worden geacht. Wie dat in
hoofdzaak zijn, de doelgroep van
beleid, is besproken bij de behande–
ling van de nota. Ik zal daarop nu niet
verder ingaan.

De woningmarkt is een niet
perfecte markt, niet overal in
dezelfde mate en niet overal voor
dezelfde categorieën woonruimte.
Het schaarsteprobleem, dat van een
ander karakter is dan dat in 1947, is
nog steeds de legitimatie voor
overheidsregulering. Of regulering in
een concrete situatie het geval zal
zijn, laat het wetsvoorstel in hoofd–
zaak aan de gemeente over. Dat
geldt ook de mate van regulering. De
CDA-fractie steunt die hoofdlijn. Ook
de rijksoverheid heeft belang bij een
goede woonruimteverdeling. Naast
een rechtvaardige verdeling, gaat het
om de doelmatigheid van de
besteding van de financiën. De
memorie van toelichting wijst daarop.
Dat ook de minister over bevoegdhe–
den beschikt om die verantwoorde–
lijkheid zo nodig invulling te geven,
past wat ons betreft in de systema–
tiek van de wet. Kortom, mijn fractie
is van mening dat een Huisvestings–
wet nog nodig is. De redenen liggen
vooral in de volgende twee motieven:

bescherming van c.q. zorg voor
zwakke groepen op de woningmarkt
— de overheid als schild — en de
schaarste op delen van de markt,
zowel regionaal als voor categorieën
woningen.

Met deze algemene karakterschets
van de wet wil ik niet gezegd hebben
dat de overheid, welke dan ook, zelf
de uitvoering per definitie ter hand
moet nemen. Het was ook niet voor
niets dat naast decentralisatie een
tweede hoofdlijn voor de ordening in
het volkshuisvestingsbeleid centraal
stond, namelijk de verzelfstandiging.
Mijn fractie wil proberen het
wetsvoorstel vanuit beide invalshoe–
ken te beoordelen. Voordat ik meer
in het bijzonder op enkele onderdelen
van het wetsvoorstel inga, besteed ik
nog aandacht aan de manier waarop
de verhoudingen bij de woonruimte–
verdeling in de praktijk gestalte
krijgen en zouden moeten krijgen.

Met genoegen constateert de
CDA-fractie dat gemeenten meer en
meer inzien dat ook op lokaal vlak
aan huurders en (sociale) verhuur–
ders meer verantwoordelijkheid
gegeven kan worden bij de woon–
ruimteverdeling. In enkele van de
247 gemeenten die nu nog onder de
wet van 1947 vallen, zijn stormachti–
ge ontwikkelingen gaande. Algemeen
kenmerk van het zoeken naar nieuwe
en andere vormen is en zou moeten
zijn, dat geprobeerd wordt de
zelfwerkzaamheid van de burgerte
stimuleren en de verantwoordelijk–
heid van verhuurders te benutten.
Ook het zogenaamde Delftse model
van toenmalig CDA-wethouder
Mandos maakt furore en vindt
navolging. Leiden, Den Haag en
Opsterland, om maar enkele
gemeenten te noemen, zijn eveneens
bezig weg te geraken van een actieve
rol van de gemeente. De ervaringen
in Delft lijken goed. Er ontstaat een
beter inzicht in de vraag, de lijst met
woningzoekenden krijgt een ander
karakter en "urgent" lijkt weer
"urgent" te zijn, om maar een paar
van de karakteristieken te noemen.
Uit de schriftelijke voorbereiding is
duidelijk geworden dat het wetsvoor–
stel Delftse modellen niet uitsluit.
Dat vinden wij een goede zaak. Als ik
de vraag stel of het wetsvoorstel nu
uitnodigt om naar nieuwe vormen te
zoeken, dan moet het antwoord
eigenlijk neen zijn. Dat is jammer, al
moet gezegd worden dat artikel 4,
waarin de mogelijkheid tot het sluiten
von een convenant tussen gemeen–
ten en verhuurders is opgenomen,
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een kapstok kan bieden. Wat ons
betreft wordt dat artikel daarvoor ook
gebruikt, al was het maar om de
positie van de sociale verhuurder te
verbeteren. Tijdens de UCV over het
rapport van de Commissie taakstel–
ling en toezicht inzake de sociale
verhuurders op 21 oktober jl. hebben
wij daarover uitgebreid met de
staatssecretaris gesproken. Het ging
toen in algemene zin om de hoofdlijn
van de verzelfstandiging. Het
wetsvoorstel richt zich echter vooral
op de gemeenten, op de rol van de
overheid. Ik heb de staatssecretris in
die UCV gevraagd met de blik van de
verzelfstandiging nog eens naar het
wetsvoorstel te kijken. In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
heb ik er weinig of niets over
gelezen. Voor dit wetsvoorstel is het
namelijk ook van belang of de rol van
de gemeente en die van de sociale
verhuurder — uitgaandevan
verzelfstandiging — voldoende
evenwichtig zijn.

Voorzitter! Er is een toenemend
bewustzijn bij de sociale verhuurders
om de taakstelling in te vullen. In het
ontwerp-Besluit beheer sociale
huursector wordt dit geformaliseerd
en wordt ook de verantwoording
geregeld van de individuele corpora–
tie, onder meer met betrekking tot de
huisvesting van de doelgroep. De
Huisvestingswet richt zich op alle
verhuurders. Bij een groot aantal
particuliere verhuurders kan dit ook
niet gemist worden. Geredeneerd
vanuit het ontwerp-BBSH zou
gesteld kunnen worden dat een
distributiestelsel voor toegelaten
instellingen niet nodig zou moeten
zijn. Hierbij gaat het dan vooral om
de "actieve woningdistributie met
het voordrachtstelsel". Dat staat op
gespannen voet met de verzelfstandi–
ging en past ook niet in de maat–
schappelijke ontwikkelingen. Hier
knelt het wetsvoorstel. Valt dit te
verbeteren?

Zeker, het wetsvoorstel biedt de
mogelijkheid gebruik te maken van
een convenant en dus meer ruimte te
geven. Maar er is naar het oordeel
van de CDA-fractie veel voor te
zeggen de ordening op plaatselijk
niveau ook in de wetgeving tot
uitdrukking te brengen. De figuur van
het mandaat kan dan toegepast
worden door het gemeentebestuur.
Maar zouden de gezamenlijk
toegelaten instellingen dat ook
moeten kunnen afdwingen? Zou er
niet aangedacht kunnen worden de
actieve distributie te laten vervallen

of slechts dan toe te staan, als
hiervoor door de minister toestem–
ming wordt gegeven?

Ook zou gedacht kunnen worden
aan het introduceren van een
beroepsmogelijkheid voor sociale
verhuurders bij de keuze van het
instrumentarium door de gemeente.
Is er toch niet meer voor te ze^gen
om het distributiestelsel als een
sanctie te zien voor de toegelaten
instellingen, omdat andere methoden
de voorkeur verdienen? Graag hoort
de CDA-fractie de visie van de
staatssecretaris op deze benadering
van de ontwikkelingen. Ik denk dat
wij toe zullen moeten naar het
losmaken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Bedoelt de heer Koetje
dat het primaat van de woonruimte–
verdeling aan de eigenaren, de
corporaties is en in mindere mate
aan de gemeenten, namelijk alleen
als de corporaties het verkeerd doen?

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Mijn redenering is dat de toegelaten
instellingen een taakstelling hebben
die breed geaccepteerd is, zowel in
volkshuisvestingsland als in de
Kamer. Ik zoek naar een optimale
benutting hiervan. Vandaar de vragen
die ik stelde en de mogelijkheden die
ik noemde. Ik wil in zekere zin een
scheiding aanbrengen tussen de
beleidsmatige positie van de
gemeente als eindverantwoordelijke
voor het plaatselijke volkshuisves–
tingsbeleid en de corporaties. Ik wil
meer de richting uitgaan waarbij de
corporatie in een zo groot mogelijke
zelfstandigheid de woonruimteverde–
ling ter hand neemt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Maar het is vreselijk onhandig voor
een burger, een woningzoekende om
zich bij alle corporaties die zich in
een gemeente bevinden, apart te
moeten inschrijven. Wil de heer
Koetje dit punt misschien meene–
men?

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik
waardeer het zeer dat mevrouw
Versnel meteen een zeer praktische
invalshoek kiest bij deze nog
algemene benadering. Het een hoeft
het ander niet uit te sluiten. Er zijn
talloze voorbeelden bekend in het
land waarbij corporaties onderling en
ook met anderen bezig zijn methoden
te ontwikkelen, waardoor het
inschrijven bij de ene corporatie niet

automatisch hoeft te betekenen dat
men bij een andere niet aan bod
komt. Hier zijn verschillende oplos–
singsmogelijkheden voor, zo merk ik
in de praktijk. De mogelijkheden die
automatiseringssystemen bieden,
worden soms ook volop benut. Ik
verwijs naar discussies die rond dit
thema in het Amsterdamse hebben
plaatsgevonden. Hier is een welis–
waar andere oplossing gekozen,
maar het kan dus wel.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Maar die oplossing was niet zo
succesvol en daar gaat het natuurlijk
om.

De heer Koetje (CDA) Ik matig mij
geen oordeel aan over het succes
van de Amsterdamse oplossing. Ik
kom straks nog bij de vraag naar de
functie van het centrale register. Die
is mede geïnspireerd door opmerkin–
gen die ik gehoord heb vanuit het
Amsterdamse.

Voorzitter! Mijn fractie is al met al
van mening dat ruimte moet worden
geschapen om de verzelfstandiging
kansen te geven als de toegelaten
instellingen dat willen. Wij zijn er niet
goed uit gekomen hoe dit via
amendering in de wet gebracht zou
kunnen worden, dus het lijkt het
beste, uitdrukkelijk een mogelykheid
te openen voor experimenten die tot
afwijking van regelgeving kunnen
leiden. Wellicht zou nu de weg
ingegaan kunnen worden van het
verkleinen van dat deel van de
voorraad waarvoor actieve distributie
met een voordrachtstelsel mogelijk
is. Ik kom hier nog op terug.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik heb het amendement over
het experimenteerartikel gezien. Het
heeft mij een beetje verbaasd dat bij
dit wetsvoorstel een experimenteer–
artikel nodig zou zijn, want volgens
mij mogen gemeenten gewoon alles
en hoeven zij ook deze wet niet te
hanteren. Wat voor soort zaken zou
de heer Koetje via het experimen–
teerartikel geregeld willen zien? Meer
mogelijkheden om bijvoorbeeld
corporaties van alles voor te
schrijven?

De heer Koetje (CDA): Neen, die
kant wil ik niet op. Mijn verhaal tot nu
toe zou duidelijk mogen zijn.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ja, ik begrijp dat de heer
Koetje het andersom wil. Maar dat
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mag toch? Er staat toch nergens dat
het een verplichting wordt?

De heer Koetje (CDA): Ik zou
corporaties een bepaalde mogelijk–
heid willen bieden. Als de gezamen–
lijke toegelaten instellingen zouden
zeggen dat zij de klus wel klaren voor
de gemeente, maar een gemeente
wil dat niet, dan kan men dit met de
wet in de hand op een andere manier
regelen. Een experiment zou
misschien nuttig kunnen zijn om te
bekijken of zoiets werkt.

Mevrouw Jorritsma Lebbink
(VVD): Begrijp ik goed dat er dan
sprake is van een machtsmiddel in
handen van corporaties in plaats van
in die van gemeenten?

De heer Koetje (CDA): Dat zou een
experiment kunnen zijn om te
bekijken hoe dit gebracht kan
worden. Tot nu toe was dat ook mijn
thema.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Dat vind ik heel boeiend.

De heer Koetje (CDA): Mijn thema is
de vraag hoe een evenwicht te
brengen is in de discussie over de
verzelfstandiging en de rol van de
gemeente. Hoe kan dit in het
wetsvoorstel tot uitdrukking gebracht
worden en is het dan niet zinnig om,
als blijkt dat er in de wet knelpunten
zitten, een meer geactualiseerd
evenwicht te vinden? Dan dient de
mogelijkheid geboden te worden om
experimenten uit te voeren, opdat
geen discussies gevoerd hoeven te
worden over eventuele strijdigheid
met de wet. In de volkshuisvestings–
regelgeving is het overigens zeer
gebruikelijk dat er met experimen–
teerartikelen wordt gewerkt, voor
zover het niet gaat om financiële
wetsvoorstellen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Het wordt mij eerlijk gezegd
niet duidelijker waarvoor de heer
Koetje het experimenteerartikel
nodig heeft. Normaal gesproken
maken wij in de volkshuisvestings–
wetgeving inderdaad gebruik van
experimenteerartikelen als het gaat
om iets dat voorgeschreven wordt.
Deze wet schrijft echter niets voor,
maar biedt gemeenten instrumenten.
Ik kan mij niet echt goed voorstellen
dat onder het experimenteerartikel
iets zou kunnen vallen waardoor een
verschuiving van de macht gereali–

seerd kan worden. Hoe zou een
corporatie dat moeten doen? Moet zij
zich dan richten tot de staatssecreta–
ris om te vragen of zij ontheven kan
worden van de dwang van de
desbetreffende gemeente?

De heer Koetje (CDA): Ik constateer
nogmaals dat er een zekere spanning
in zit als dit bekeken wordt vanuit de
invalshoek die wij hanteren bij
volkshuisvesting. Naar mijn mening is
het goed dat bekeken wordt of met
alle maatschappelijke ontwikkelingen
die nu plaatsvinden, de wet op een
gegeven moment niet knellend
wordt. Een corporatie wil bijvoor–
beeld wel een voordracht doen, maar
dit toch wat anders inkleden of zij wil
een register een andere invulling
geven. Het gaat me erom dat de
macht en de beslissingsbevoegdheid
nu meer bij de gemeente liggen.
Deze kan nu beslissingen nemen. Ik
ben naar andere vormen aan het
zoeken en vraag mij af of wij
bijvoorbeeld niet in de richting van
het Delftse model moeten gaan. Die
vormen kunnen dan best met
gebruikmaking van deze wet
gerealiseerd worden. Als toegelaten
instellingen aangeven dat zij de klus
wel klaren en ervoor zullen zorgen
dat hun taakstelling wordt waarge–
maakt, dient er wel sprake te zijn van
een balans in het machtsevenwicht.
Dat is de algemene strekking van
mijn verhaal tot nu toe.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! In die situatie, waarbij je
uitgaat van een gedecentraliseerd
volkshuisvestingsbeleid, kun je de
minister toch niet als een soort
scheidsrechter laten optreden. Dat
doet de heer Koetje in feite met het
voorstel voor een experimenteerarti–
kel. De minister moet dan uitspreken
of hij de gemeenteraad of de
corporaties volgt. Dat lijkt mij in de
hele wetgeving zoals wij die de
laatste jaren op poten hebben gezet,
een heel rare figuur.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Tot nu toe ging het mij om de vraag:
aan welk type experimenten denk je?
Ik heb het niet over experimenten die
op verzoek van een groep corporaties
kunnen worden aangemeld, en
waarover de staatssecretaris moet
beslissen. Mijn concrete verzoek aan
de staatssecretaris is om eens met
de SEV, de betrokken landelijke
centrales en de VNG te bekijken of je
in deze sfeer tot voorbeelden zou

kunnen komen. Er is zoveel in
beweging op het woonruimteverde–
lingsterrein dat ik daarvoor volop
ruimte zou willen geven.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Dat begrijp ik wel. Die spanning zie ik
ook wel, maar de heer Koetje loopt
nu weg van het punt dat ik te pakken
had. Als ik zijn amendement zie, dan
zegt hij dat de gemeente natuurlijk
altijd met corporaties tot overeen–
stemming mag komen. De gemeente
mag zeggen dat zij niets doet. Als de
gemeente echter wel iets wil dat
volgens haar in het belang is van een
rechtvaardige en eerlijke woonruim–
teverdeling, en de corporaties zijn het
daar niet mee eens, wil de heer
Koetje dan in feite met dit experi–
menteerartikel tegen de minister
zeggen: u moet een oordeel geven,
wat de gemeenteraad wil, is fout en
moet buiten werking worden gesteld?
Dat vind ik niet passen in de
verhoudingen zoals wij die de
afgelopen jaren in de volkshuisves–
ting hebben gecreëerd. Dan vraagt
hij net iets te veel voor de corpora–
ties. In feite vraagt hij dan ook te veel
aan de minister en de staatsssecreta–
ris.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Misschien leg ik het niet goed
genoeg uit. Het gaat mij erom dat
handreikingen worden gegeven aan
gemeenten en corporaties voor
dingen die men in de praktijk zou
kunnen doen, voor zover die
afwijkend zijn. Ik zeg dus niet: als een
van beide partijen iets zegt, dan moet
dat opgelegd worden. Dat hoeft, wat
mij betreft, de inhoud van een
experiment niet te zijn. Het is volgens
mij ook niet de strekking van welk
experiment dan ook. De SEV is de
trekker bij het uitdenken en beoorde–
len van experimenten. Als daar op
een gegeven moment voorbeelden
uitkomen - wellicht zijn die niet te
vinden — dan komt daar een
goedkeuringsstempel op te staan van
de minister, in concreto de staatsse–
cretaris. Als partijen dat willen, kan
dat toegepast worden. Het gaat dus
om handreikingen.

Mevrouw Jorritsma Lebbink
(VVD): Ik snap niet welke handreikin–
gen nog kunnen worden gedaan als
de gemeente al alles mag. Ik kan mij
alleen maar voorstellen dat u iets
nodig heeft om een conflict tussen
twee partijen te regelen, want een
gemeente mag afspraken met
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corporaties maken. Als een gemeen–
te de uitvoering van het centrale
register bij de gezamenlijke corpora–
ties wil leggen, dan staat nergens in
de wet dat dit verboden is. Men mag
het precies doen zoals men het zelf
wil. Men hoeft ook die wet niet toe te
passen als men dat zelf niet wil. Dan
mag men andere vormen kiezen. Ik
snap dus helemaal niet waarom de
heer Koetje nog een experimenteer–
artikel nodig heeft.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
De vraag komt nu voor de derde keer
naar voren. Als ik er weer op inga,
zou ik mezelf herhalen. Wij verschil–
len daarover kennelijk van mening.

Ik kom te spreken over de rol van
de provincie. In de schriftelijke
gedachtenwisseling hebben wij nogal
veel aandacht gegeven aan die rol bij
de woonruimteverdeling. Het ging
toen met name om de provinciale
richtlijnen en aanwijzingen en het
karakter ervan. De schriftelijke
voorbereiding heeft veel verduidelij–
king gebracht. Het is niet de
provincie die de inhoud van een
verordening oplegt — daar waren wij
bang voor — maar de provincie geeft
aan dat om bovenlokale redenen
aandacht aan bepaalde onderwerpen
zou moeten worden gegeven.

Het gaat er dus eigenlijk om dat de
gemeenten onderling het beleid
inzake de woonruimteverdeling op
elkaar afstemmen. Dat is de essentie.
Dat steunen wij van harte en ik zet er
een dikke streep onder.

Ligt het dan niet meer voor de
hand - het zal daarbij waarschijnlijk
gaan om meer dan één gemeente —
om een gebied een aanwijzing te
geven om de regionale afstemming
te verzorgen? Dat is de boodschap
die wij in de schriftelijke voorberei–
ding hebben meegegeven. Wij
hebben steeds een verbinding gelegd
met de BON-discussie en de
aanscherping van de Wet gemeen–
schappelijke regelingen. In de UCV
over BON 2 heb ik op dit onderdeel
ook gewezen, omdat het onderwerp
"woonruimteverdeling" terecht een
van de beleidsterreinen betreft,
waarop in ieder geval in de stedelijke
gebieden een koers uitgezet moet
worden naar meer samenwerking.
Grotendeels met instemming heb ik
daarbij gewezen op het RARO-advies
en gesteld dat de richting van dat
advies een goede is. De provinciale
rol zal moeten overgaan naar het
regiobestuur. Voor de eerste stap
moet dit naar de mening van mijn

fractie twee dingen betekenen. Ten
eerste moet in de WGR-plus-variant
de aanwijzingsbevoegdheid zich
eigenlijk richten op de regio en het
openbaar lichaam dat dan gevormd
is en ten tweede zal in de Huisves–
tingswet de mogelijkheid moeten
worden opgenomen dat de openbaar
lichaam zelf een verordening
vaststelt. Naar het oordeel van mijn
fractie betekent dit dat in de, zoals
wij het noemen, "kaderwet bestuur in
verandering" een wijziging van de
Huisvestingswet moet worden
opgenomen. Ik verzoek de staatsse–
cretaris dit toe te zeggen.

Het belang van regionale samen–
werking en afstemming is op
volkshuisvestingsterrein evident. Het
wetsvoorstel en het ontwerp-huis–
vestingsbesluit geven daarvoor een
goede basis en een aanzet. Gezien
het ontwerp-besluit zal het de
staatssecretaris duidelijk zijn op basis
van de motie, ingediend in de UCV
over BON 2, dat wij alleen gebiedsin–
delingen accepteren die samenvallen
met samenwerkingsgebieden op
grond van de WGR. Het ontwerp-be–
sluit zal naar onze smaak op dit
onderdeel volstrekt helder dienen te
zijn en dat is het nu niet. Ik zeg het
alvast maar.

De CDA-fractie is nog niet
tevreden over de verhouding tussen
de provinciale en de ministeriële
bevoegdheid tot het geven van
aanwijzingen. De toelichting in de
stukken is niet eenduidig. Dit doet de
vraag rijzen wat de bedoeling is. Naar
ons oordeel is het niet aan de
provincie om ten aanzien van de
relatie inkomen/huur aanwijzingen te
geven. Zo begrijpen wij de bedoeling
van het onderscheid tussen de twee
aanwijzingsmogelijkheden. Blijkens
de toelichting op artikel 6 is daar wel
ruimte voor, terwijl het artikel zelf dat
uitsluit. Ik wil dit punt nu al aan de
orde stellen, omdat wij graag een
bevestiging willen van onze zienswij–
ze dat de provinciale rol die is welke
ik schetste. Tegen de rol van de
provincie om in regionaal verband de
doorstroming te bevorderen, bestaat
vooralsnog geen bezwaar met
inachtneming van hetgeen ik in het
voorgaande over die rol heb gezegd.

Voorzitter! Mijn fractie onderkent
dat de rechtspositie van de woning–
zoekende afhankelijk is van het door
de gemeente gekozen systeem van
woonruimteverdeling. Dat deze niet
overal gelijk zal zijn en dat er
verschillen tussen gemeenten zijn,
moeten wij onderkennen. In die zin is

de kritiek van de Woonbond begrijpe–
lijk. Die verschillen zijn voor de
CDA-fractie echter niet onoverkome–
lijk.

In dit verband wil ik nog aandacht
vragen voor de terechte opname van
een klachtencommissia in geval van
een overeenkomst tussen gemeente
en verhuurders. Wij voelen er niet
voor om alle mogelijke wensen ten
aanzien van samenstelling enz. in de
wet vast te leggen. Wel meent mijn
fractie dat er sprake dient te zijn van
een commissie, waarin ook woning–
zoekenden vertrouwen kunnen
hebben en die dus in zekere zin een
onafhankelijke positie inneemt ten
opzichte van de convenantspartijen.

Voorzitter! Ik stap over naar enkele
onderdelen van het wetsvoorstel die
wat ons betreft nog leiden tot
opmerkingen en vragen, die zijn
overgebleven na de vrij uitvoerige en
gedegen schriftelijke voorbereiding.

Mijn fractie beoordeelt de "ge–
reedschapskist", het keuzemenu,
voor de gemeenten in het licht van
een betere verdeling van de woning–
voorraad vooral naar de relatie
tussen inkomen en huur. Het
wetsvoorstel is met het oog hierop
gaandeweg aangepast aan de
beleidslijnen van de nota Volkshuis–
vesting. Daarvoor hebben wij
waardering. Er moet vastgesteld
worden dat het wetsvoorstel op dit
onderdeel nog een aanvulling
tegemoet kan zien, namelijk met het
verdere doorstromingsinstrumentati–
um, zoals in de brief van 2 mei 1990
is aangegeven. Kan de staatssecreta–
ris mededelen hoever de voorberei–
ding van dit wetsvoorstel is gevor–
derd? Kunnen wij het nog dit jaar
tegemoetzien?

Voorzitter! Ik heb geconstateerd
dat de relatie tussen inkomen en
huur vooral geconcretiseerd is in het
ontwerp-huisvestingsbesluit. Bij mij
is echter de vraag gerezen of artikel
2 wel voldoende basis biedt om bij
algemene maatregel van bestuur de
voorrangsregel te preciseren en de
doelgroep te bepalen. Is het niet
beter, dit expliciet te maken, hetzij
door artikel 8 van het besluit in de
wet op te nemen, hetzij door de
AMvB-mogelijkheid expliciet in
artikel 2 van de wet te noemen?

De heer Schutte (GPV): U noemt
twee mogelijkheden: opnemen in de
wet of in de wet een basis voor een
AMvB geven. Heeft de CDA-fractie
ook een voorkeur?
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De heer Koetje (CDA): Ik heb er op
zichzelf geen bezwaar tegen als de
materie van artikel 8 in de wet wordt
opgenomen.

De heer Schutte (GPV): Dus u bent
het eens met wat wij in de UCV
hebben besproken, namelijk dat er
als het even kan, een materiële norm
in de wet moet worden opgenomen?

De heer Koetje (CDA): Zeker.

De heer Schutte (GPV): Ik zal er nog
op terugkomen, ik ben het daarmee
eens.

De heer Koetje (CDA): Ik ga ervan
uit dat wij het dan wel eerst eens
worden over wat precies de materië–
le norm moet zijn, maar in begmsel
ben ik daar een voorstander van. Ik
zal straks nog een ander onderdeel
noemen waarvoor hetzelfde geldt.

Ik wil in dit verband toch ook een
andere opmerking over het besluit
maken, omdat het opvallend is dat
daarin wel wordt gezegd dat
gemeenten criteria moeten opnemen
die betrekking hebben op de
verhouding tussen inkomen en
huurprijs, maar dat dat eigenlijk
slechts wordt ingevuld voor de
voorrangsregel. Het gaat dan om
huren tot ƒ 430 en ten hoogste
ƒ 32.000 inkomen op basis van het
prijspeil van 1986, waar anno 1992
in de stukken nog steeds van
uitgegaan wordt. Als de staatssecre–
taris de distributiegrens verhoogt,
waarom wordt die bovengrens dan
eigenlijk ook niet van criteria
voorzien? Is dat ook niet nodig voor
de "passendheid" en wat vindt de
staatssecretaris ervan om daarmee
een zekere beheersing van de IHS te
bewerkstelligen? Het was mij niet
helemaal duidelijk hoe ik die
verschillende grenzen moet zien en ik
hoor op dit punt graag nu alvast een
reactie van de staatssecretaris.

Voorzitter! Wij stemmen ermee in
dat de gemeenten voor een deel van
de voorraad een huisvestingsvergun–
ning kunnen vragen. Ze zullen op
basis van de schaarste zelf tot een
nadere onderverdeling moeten
komen. Hierbij onderstreep ik de
woorden "schaarste" en "kunnen".
Het is overigens een goede zaak dat
woonwagenstandplaatsen en
ligplaatsen voor woonschepen
daartoe kunnen worden gerekend.
Het belangrijkst is dat het stelsel
gemeenten keuzemogelijkheden laat.
Uit een oogpunt van decentralisatie

is dat op zich een goede zaak. En dan
mogen wij ook het vertrouwen
hebben dat de afwegingen bewust
worden gemaakt.

Voortbordurend op de voorrangs–
regel en de positie van de toegelaten
instellingen, waarover ik het eerder
had, doet de CDA-fractie de
suggestie om de grens voor actieve
distributie met een voordrachtstelsel
voor toegelaten instellingen lager te
leggen dan de grens waaronder
woningen deel kunnen uitmaken van
het distributiebestand. De redenen
daarvoor zijn gelegen in de andere
hoofdlijn van de ordening, namelijk
verzelfstandiging, en om nadrukkelij–
ker aan te geven dat de wetgever
zeker niet van alle gemeenten
verwacht dat de bemoeienis voor alle
delen van de voorraad even groot
behoeft te zijn. Zo wordt wellicht ook
een betere aansluiting bereikt met de
thans heersende praktijk. Voor de
precieze bepaling van die grens lijkt
mij aansluiting bij de voorrangsregel,
zoals die in het besluit is opgeno–
men, een goede mogelijkheid. Ik
nodig de staatssecretaris uit, dit
serieus te overwegen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Hoe rijmt de heer Koetje dit voorstel
met dereguleringsaspecten?

De heer Koetje (CDA): Voor mij gaat
het aspect ordening nu voor het
aspect deregulering. Dat is de keuze
die ik doe. Je kunt elk amendement
doodslaan met het argument dat het
een extra regeltje is en dus fout is
omdat het geen deregulering is. Dat
vind ik geen inhoudelijke discussie.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het gaat erom dat een lokale situatie
zo specifiek is dat je in de wet een
globale regeling neerlegt en het voor
het overige uit overwegingen van
decentralisatie door de gemeenten
zelf laat bepalen.

De heer Koetje (CDA): In beginsel
heeft mevrouw Versnel groot gelijk,
maar ik voeg er een element aan toe
en probeer beide onderdelen van de
ordening weer te verbinden, namelijk
decentralisatie en verzelfstandiging.
Dat leidt mij tot deze suggestie. U
mag er vanzelfsprekend anders over
denken. Daar heb ik geen probleem
mee.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Naar mijn mening stelt u juist
deregulering voor, want u wilt dat

gemeenten zich met minder bemoei–
en dan nu in het wetsvoorstel staat.

De heer Koetje (CDA): Zo mag u het
ook uitleggen.

Mevrouw Jorritsma Lebbink
(VVD): Ik heb dat toch goed begre–
pen?

De heer Koetje (CDA): Het gaat
erom dat de gemeentelijke bemoeie–
nis wordt teruggedrongen tot een
smallere basis dan waarin het
wetsvoorstel nu voorziet. Dit mag u
ook deregulering noemen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Het is een interessante
gedachte.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Omdat het centraal geregeld wordt,
is het geen deregulering.

De heer Koetje (CDA): Gaat u er
straks met elkaar maar over bekvech–
ten wat deregulering is. Ik heb
uiteengezet waarom ik deze sugges–
tie doe.

Strikt genomen zijn de grenzen niet
aan de orde, omdat zij in het
ontwerp-besluit staan. Mijn fractie
vindt voor de maximale omvang van
de afgrenzing toch de vraag bepa–
lend of een bijdrage aan de doorstro–
ming en indirect aan de beheersing
van de individuele huursubsidie
wordt geleverd. Dan rijst bij ons de
vraag of er niet meer voor te zeggen
is, de grens te richten op de maxi–
mumhuurgrens in de Wet individuele
huursubsidie dan op de maximale
aanvangshuur op grond van het
Besluit woninggebonden subsidies.
Het voordeel van een hogere grens is
ook dat het niet nodig is, gedepu–
teerde staten een afwijkingsmogelijk–
heid te geven, hetgeen de bestuurlij–
ke helderheid ten goede komt. Graag
krijg ik hierop een reactie van de
staatssecretaris.

Staatssecretaris Heerma Ik wijs de
heer Koetje erop dat in het wetsvoor–
stel ontheffing door gedeputeerde
staten slechts op planologische
gronden overwogen kan worden.
Begrijp ik van hem goed dat hij een
bredere context voor deze ontheffing
schetst?

De heer Koetje (CDA): Ik heb uit
delen van het besluit de conclusie
getrokken dat gedeputeerde staten
ook de mogelijkheid hebben, om
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andere dan planologische redenen
van de grens af te wijken. Vandaar
mijn opmerkingen.

Ik kom bij de koopwoningen.
Vanuit de doelstellingen van de wet
na de nota Volkshuisvesting hebben
wij er begrip voor dat gemeenten de
mogelijkheid wordt geboden, een
deel van de koopwoningen onder de
werking van de huisvestingsverorde–
ning te brengen. De beantwoording
van de door ons gestelde vragen
heeft onze aarzelingen weggenomen.
Naast andere wegen kan door
opneming in de verordening een
bijdrage geleverd worden aan de
doorstroming en de bevordering van
het eigen-woningbezit voor de
doelgroep. In de context waarin de
staatssecretaris erover schrijft, is het
voor ons onduidelijk op welke wijze
hij wil tegemoet komen aan de op
zich gerechtvaardigde wens om
woningen waarvoor een Inkomensaf–
hankelijke bijdrage is verstrekt, onder
de regels te kunnen brengen. Ik haal
dit niet goed uit de stukken en
daarom vraag ik om uitleg. Als deze
maatstaf wordt genomen, is de
begrenzing in het ontwerp-huisves–
tingsbesluit wellicht merkwaardig.
Want als wij het hebben over dat
type woningen, praten wij toch over
woningen van ƒ 140.000. Die grens
lijkt ons dan ook eenduidiger en
helderder en zij lijkt ook voldoende.
Ook op dit onderdeel verkrijgen wij
graag een reactie van de staatssecre–
taris.

Wat de toelatingscriteria betreft, is
mijn fractie van mening dat het
gerechtvaardigd kan zijn eisen van
maatschappelijke en economische
binding te stellen, vanwege een
evenwichtige en rechtvaardige
verdeling van de woonruimte. Het is
echter een goede zaak dat nu de weg
gekozen wordt naar een regionale
binding. De uitwerking lijkt een
goede.

Dit geldt ook die categorieën
woningzoekenden die niet zo'n
binding hebben, maar die wel
bescherming behoeven. Ik noem
schippers, gepensioneerden, ernstig
invaliden, gescheiden personen en
remigranten. Het gaat bij dit onder–
deel van de uitwerking van artikel 15
naar het oordeel van de CDA-fractie
om een zo gewichtige materie, dat
opname in de wet niet had misstaan.
De staatssecretaris erkende dit ook
in de memorie van antwoord. Mijn
fractie verzoekt de betreffende
onderdelen bij de eerstvolgende
gelegenheid in de wet op te nemen.

Uit de toelichting bij het besluit kan
overigens de indruk ontstaan dat de
overeenkomsten op grond van artikel
4 van dit wetsvoorstel niet aan de
algemene maatregel van bestuur op
grond van artikel 15 hoeven te
voldoen. Ik neem aan dat dit niet de
bedoeling is. Ik zou de staatssecreta–
ris willen vragen dat te bevestigen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Voorzitter! Ik zou de heer
Koetje willen vragen waarom hij nu in
wezen, tijdens de behandeling van dit
wetsvoorstel, pleit voor een wijziging
van de Huisvestingswet. Het lijkt mij
toch, als hij iets wil, dat hij daarvoor
gewoon een amendement moet
voorbereiden.

De heer Koetje (CDA): Als wij het
over de materiële inhoud van het
betreffende deel van het huisves–
tingsbesluit nu al volstrekt eens zijn,
dan zal ik ook niet aarzelen om dat te
doen. Wel heb ik daar eigenlijk een
formele verhindering bij, namelijk dat
ik de materie dermate gewichtig
vind, dat ik het op zichzelf ordelijk
zou vinden om de koninklijke weg van
het huisvestingsbesluit verder af te
lopen. Het is immers nog niet bij de
Raad van State geweest, voor zover
ik weet, en wij hebben het eigenlijk
over een voorontwerp. Dat spreekt
mij op zichzelf wel aan, maar ik zou
ook nog de gelegenheid willen
hebben om mij op dat punt wat nader
te oriënteren. Maar in zijn algemeen–
heid zeg ik dat het zou mogen;
vandaar ook deze aanpak.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Maar als u nu ten principale
vindt dat een aantal van de elemen–
ten die nu in het besluit zijn geregeld,
eigenlijk in de wet zouden moeten
worden geregeld, dan is het toch
heel raar, als u zegt dat u de
koninklijke weg bewandelt en wacht,
totdat het huisvestingsbeluit bij de
Raad van State is geweest? Dan
moet u eventueel aan het eind van dit
debat, een amendement maken om
het nu in de Huisvestingswet te
regelen, tenzij u denkt dat wat er nu
in het ontwerp staat, onzin is en dat
het veranderd wordt naar aanleiding
van een advies van de Raad van
State.

De heer Koetje (CDA): Nee,
voorzitter, ik vind dat niet; maar de
Raad van State wordt niet voor niets
ingeschakeld bij procedures inzake
een algemene maatregel van

bestuur. Ik heb die weg willen
eerbiedigen. Maar als wij hier met
elkaar zeggen dat wij dit een goed
idee vinden en als wij daar kamerbre–
de support voor krijgen, dan zal ik
niet te beroerd zijn om alsnog een
amendement op dit punt in te
dienen. Maar ik geef u mijn overwe–
gingen om dit nu niet te doen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Volgens mij is een meerder–
heid voldoende; het hoeft niet
kamerbreed gesteund te worden.
Maar ik vraag u alleen om een reactie
op het volgende. Als u vindt dat
principieel iets geregeld moet
worden, dan is volgens mij hier
vandaag de plek om dat te zeggen en
te regelen, want daarvoor zijn wij met
een wetsbehandeling bezig.

De heer Koetje (CDA): Dat is
prachtig, mevrouw Jorritsma, en dat
zeg ik ook. Maar ik geef u ook de
overweging waarom ik het niet doe.
Ook op dat punt kunnen wij het eens
of niet eens zijn. Als u mij gaandeweg
dit debat weet te overtuigen, dan laat
ik dat op mij inwerken en dan zullen
wij zien of wij nog een amendement
indienen. Ik hoor ook graag hoe de
staatssecretaris erover denkt.
Misschien dient hij wel een nota van
wijziging in; dat kan ook nog.

Staatssecretaris Heerma: Mijnheer
de voorzitter! Ik zou graag naar
aanleiding van de laatste gedachten–
wisseling tussen de heer Koetje en
mevrouw Jorritsma een vraag willen
stellen. Natuurlijk kan de Kamer als
medewetgever te allen tijde besluiten
iets dat voorzien is in de voorstellen
die ter tafel liggen, niet in een AMvB
te regelen, maar in een wetsvoorstel.
Ik laat daarbij onverlet de opmerking
van de heer Koetje over de konink–
lijke weg. Maar het is in algemene
zin, zo begrijp ik, toch redelijk dat er
in een uitgebreide schriftelijke
voorbereiding enige aansturing
plaatsvindt van wat in het besluit
thuishoort en wat in de wet thuis–
hoort. Dat mag ook meewegen, zo
neem ik aan.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik zou de heer Koetje
willen vragen hoe dit nu zit; wat hij
nu eigenlijk zou willen. Wil hij die
bepaling over de specifieke groepen
in de wet, of wil hij haar in het
besluit? Dat lijkt mij zo'n eenvoudige
vraag.
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De heer Koetje (CDA): Ik denk dat ik
een eenvoudig antwoord kan geven.
Op dit punt heeft de heer Schutte mij
zojuist ook al geïnterrumpeerd. Ik
meen dat dit onderwerp eigenlijk ten
principale in de wet thuishoort. Als
het praktisch en doenlijk is, dan doen
we dat nu en anders brengen wij het
er op een meer gelegen moment in.
Dat is gewoon een praktische aanpak
en die zou u moeten aanspreken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Dat is het dus niet. Dan ben ik zeker
niet praktisch!

De heer Koetje (CDA): U vindt dat
niet praktisch? Ik dacht dat D66 altijd
voor een praktische aanpak was.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik ben buitengewoon praktisch
ingesteld maar wat dit betreft, sluit ik
mij geheel en al aan bij datgene wat
mevrouw Jorritsma hierover heeft
gezegd.

De heer Koetje (CDA): Als u nu al bij
voorbaat zegt, dat u dit deel waar–
over ik spreek in de wet op wilt
nemen, dan zullen wij in de avond–
pauze kunnen bekijken hoever we
komen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
U begrijpt mij verkeerd.

De heer Koetje (CDA): Nee,
helemaal niet!

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Jawel, want ik sluit mij aan bij wat
mevrouw Jorritsma heeft gezegd. Als
u meent, dat er iets veranderd moet
worden dan moet u dat nu bij de
behandeling van de wet doen,
afgezien van het feit of ik het er al
dan niet mee eens ben. Ik denk dat ik
het er niet mee eens ben, want
volgens mij hoort het meer thuis in
een AMvB. Nogmaals, als u het wilt
regelen, moet u het heden of
desnoods morgen doen maar dan is
het uit!

De heer Koetje (CDA): Ik voeg er
nog een paar elementen aan toe.

1. Wij hebben in de schriftelijke
voorbereiding op een aantal punten
gezegd — onder andere op dit punt
— dat wij de betreffende materie zo
belangrijk vinden dat wij de AMvB
wel eens zouden willen zien, ook
omdat er in het voortraject van
diverse kanten opmerkingen zijn
gemaakt over hoe het verder moet

gaan met de bescherming van de
categorie personen die ik heb
genoemd. Wij zijn er in de schriftelij–
ke voorbereiding heel lang van
uitgegaan, dat we de algemene
maatregel van bestuur zeer tijdig
zouden krijgen. Op dat moment
zouden wij alle gemaakte opmerkin–
gen kunnen verwerken en zouden wij
kunnen afwegen wat wel en wat niet
in de wet opgenomen zou moeten
worden. Dat is niet gebeurd want wij
hebben het ontwerp-besluit laat
gekregen en ik heb bijvoorbeeld met
veel pijn en moeite het advies van de
RAVO te pakken kunnen krijgen. Dat
is nog niet eens in de Kamer. Ik zou
trouwens ook de Emancipatieraad
nog eens willen horen over dit
onderdeel, gezien de opmerkingen
die in het voortraject zijn gemaakt.

2. Mijn fractie en ik meen ook die
van de PvdA hebben daarom aan de
staatssecretaris gevraagd om een
voorhangprocedure van de AMvB te
doen. Dat was, wat ons betreft, door
dit onderwerp ingegeven. Die
procedure is toegevoegd en nu wij
het ontwerp-besluit hebben, wegen
wij dit alsnog. Vervolgens komen wij
tot de conclusie dat dit onderwerp,
ook gezien de uitwerking, echt in de
wet opgenomen moet worden. Wij
doen dat dan op termijn. Is dat nu al
mogelijk, dan kunnen we misschien
de voorhangprocedure weglaten.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): In plaats van dat het nu
duidelijker wordt, wordt het voor mij
nog onduidelijker. Wilt u het nu
eigenlijk in de wet opnemen omdat
we nog niet het ontwerp-besluit
hebben? We hebben immers niet het
ontwerp maar het voorontwerp? Als
er nu wel een ontwerp-besluit had
gelegen, had u dan misschien minder
aanleiding om te zeggen dat u het
straks in de wet wilt opnemen?

De heer Koetje (CDA): Ja, dan had
ik het misschien nu gedaan.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Dan had u het misschien nu
wel geregeld? Ik vind dat het er
alleen maar onduidelijker op wordt,
eerlijk gezegd, in plaats van duidelij–
ker. Dan had u moeten besluiten om
de wet niet te willen behandelen
voordat het definitieve ontwerp er
was. Daarvoor heb ik in de procedu–
revergaderlng, zoals u zich wellicht
zult herinneren, een pleidooi
gehouden.

De heer Koetje (CDA): Dat herinner
ik mij niet. Daar was ik kennelijk niet
aanwezig. Die voorhangprocedure
was voor ons de escape. Wij hebben
er ook heel lang op aangedrongen
om over het definiteive ontwerp te
beschikken als wij de wet zouden
behandelen. Dat is allemaal niet
gelukt en nu behandelen wij de wet
met dit ongemak. Ik begrijp nu dat u
alles waarover u het met mij oneens
bent, onduidelijk vindt maar ik houd
het er maar op dat wij het oneens
zijn.

Voorzitter! Ik had een paar
opmerkingen naar aanleiding van de
toelatingscriteria. In dit verband is bij
ons de vraag gerezen of de voorge–
nomen regels op dat punt de
Europese toets kunnen doorstaan,
met name die van het vrije verkeer
van personen. Misschien wil de
staatssecretaris daarop in zijn
antwoord ingaan?

In de schriftelijke voorbereiding is
door vele fracties, waaronder de
mijne, aandacht gevraagd voor de
positie van minderheden op de
woningmarkt. Bij de woonruimtever–
deling hebben leden van minder–
heidsgroepen nog steeds te maken
met een achterstand. Ook bij andere
gelegenheden is daarop gewezen. Ik
wijs in dit verband op de motie-Kra–
jenbrink/Apostolou en de tijdens de
UCV over het rapport "Taakstelling
en toezicht van de sociale verhuur–
ders" ingediende motie-Koetje/A. de
Jong. In de nota naar aanleiding van
het eindverslag gaat de staatssecre–
taris met name op die laatste motie
in. Hij heeft een kleine wijziging van
de Woningwet in het wetsvoorstel
opgenomen.

Voorzitter! Ik ben niet geheel
tevreden over de uitwerking van die
motie. Het steekt mij vooral dat de
staatssecretaris in de nota naar
aanleiding van het eindverslag met
enige hardnekkigheid blijft betogen,
de verantwoordingsverplichting over
te laten aan gemeenten en verhuur–
ders en eigenlijk weer terugvalt op de
brief van 27 maart 1991. Die brief
was nu juist de aanleiding tot het
indienen van die motie. Ik heb de
indruk dat de staatssecretaris de
motie niet voldoende uitvoert en
gewoon doorgaat. Die indruk zou ik
graag weggenomen zien.

Staatssecretaris Heerma Voorzitter!
Ik denk niet dat het nuttig is in deze
interruptie de maat te meten van
elkaars hardnekkigheid. Ik zou
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namelijk de vraag van de heer Koetje
spiegelbeeldig kunnen stellen!

In de UCV van 21 oktober hebben
wij hierover uitgebreid gesproken. Ik
heb toegezegd daaraan aandacht te
besteden in het eindverslag en dat is
op uitgebreide schaal gebeurd, ook
in de tekst. Ik ben het derhalve niet
eens met de opmerkingen die de
heer Koetje aan het begin van zijn
betoog maakte, namelijk dat er geen
acht geslagen is op eerder gedane
toezeggingen. Dat geldt ook voor dit
punt. In de toelichting van het
ontwerp-Besluit beheer sociale
huursector is nadrukkelijk opgeno–
men dat er gekeken zal worden naar
de relatie met het inkomen en naar
de vraag of de zelfredzaamheid
bedreigd wordt. Daarvan kan niet
gezegd worden, dat het geen goede
verwerking is van de toezegging van
21 oktober.

De heer Koetje legt een stelling op
tafel en daar reageer ik op.

De heer Koetje (CDA): Mijn stelling
is, dat de uitleg die nu gegeven
wordt — en die dezelfde is als vervat
in de brief van 27 maart 1991
waarop mijn motie betrekking had —
weer iets wegneemt van de bedoe–
ling van de motie. Die indruk zie ik
graag weggenomen. Dat is mijn
vraag aan de staatssecretaris. Ik
begrijp nu van de staatssecretaris dat
dit eraan komt. In het begin van mijn
betoog heb ik ook gezegd dat er
weinig aandacht besteed is aan een
ander onderdeel van de discussie,
namelijk de relatie met de verzelf–
standiging in het totaal van de
Huisvestingswet. Misschien staan
hier echter soorten hardnekkigheid
tegenover elkaar, voorzitter. Dat kan
best zo zijn. Ik vind het ook niet zo
erg als dat eens een keer gebeurt!

Voorzitter! Wat nog rest, is de
positie van de particuliere verhuur–
der. Ik heb overwogen daartoe een
amendement in te dienen. Ik heb
echter gezien dat mevrouw Versnel
reeds een amendement heeft
ingediend. De benadering van onze
kant is een positieve.

Voorzitter! De wens van de fractie
van het CDA is dat verhuurders hun
verantwoordelijkheid nemen bij het
huisvesten van minderheden en
overigens ook andere aandachts–
groepen van beleid Aan de bevorde–
ring van integratie en participatie,
ook op het terrein van de volkshuis–
vesting, zullen alle betrokkenen een
bijdrage moeten leveren, ook de
verschillende organisaties. Mijn

fractie waardeert het dat de staatsse–
cretaris zeer serieus omgaat met
klachten over mogelijke discriminatie
bij woningtoewijzing. Ik herinner in
dit verband aan zijn inspanningen in
Haarlem en Lelystad.

Het Landelijk bureau racismebe–
strijding heeft er herhaaldelijk op
gewezen dat de woningzoekenden
een handvat geboden moet worden,
omdat in de praktijk blijkt dat er
misverstanden kunnen ontstaan over
de vraag waarom personen geen
woning toegewezen krijgen. Mijn
fractie is het met de achtergrond en
de strekking van die vraagstelling
eens, maar vraagt zich af of het doel
via een regeling bereikt wordt. Gelet
op die aarzeling zou bij het uitwer–
kingsartikel een prestatie-eis
opgenomen kunnen worden. Een
daartoe strekkend amendement van
collega De Jong steunen wij dan ook.

Ik kom bij de zogenaamde
rijksvoorkeurswoningen. De CDA–
fractie was en is het eens met de
nieuwe opzet van die rijksvoorkeurs–
woningen. Voor wie moet nu de
regeling gaan gelden? De staatsse–
cretaris is helder als het gaat om
uitgenodigden en individueel
toegelaten vluchtelingen. Wij
steunen hem daarin. Hoe denkt de
staatssecretaris het desbetreffende
artikel toe te passen voor de
asielzoekersproblematiek? Helaas is
een door de minister van WVC en
deze staatssecretaris aangekondigde
brief nog niet binnen bij de Kamer.
Naar het oordeel van de fractie van
het CDA zouden de artikelen 76 en
77 voldoende ruimte kunnen bieden
om, zo nodig, medewerking van
gemeenten te vragen. Kan de
staatssecretaris die interpretatie
bevestigen?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Voorzitter! De heer Koetje
stelde dat de verslagleggingsplicht
via een amendement van mevrouw
Versnel ook wordt geregeld voor
andere dan toegelaten instellingen.
Dat amendement omvat echter
alleen toegelaten instellingen.

De heer Koetje (CDA): Dan heb ik
mij vergist. Dan vervalt dus een deel
van mijn opmerkingen. Ik overweeg
nog of de positie van particuliere
verhuurders niet meer gelijkgescha–
keld moet worden, ook gelet op de
verantwoordingsplicht rond de
woningtoewijzing aan minderheden
en andere aandachtsgroepen. Mijn
vraag aan mevrouw Versnel is dan

waarom zij dat onderdeel niet heeft
opgenomen. Ik heb aarzelingen
hieromtrent, ook gelet op de
voorgeschiedenis. Wellicht moet
deze kwestie worden betrokken bij de
verdere uitwerking van de motie-De
Jong, die is ingediend tijdens de UCV
over taakstelling en toezicht. Daarbij
is de vraag gesteld of de regelgeving
op onderdelen kan worden verbeterd,
ook in de richting van de particuliere
verhuurders. Maar wellicht wil
mevrouw Versnel straks uiteenzetten
waarom zij wel een splitsing heeft
aangebracht. Natuurlijk kan ik zelf
nog een amendement indienen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik heb het amendement toegespitst
op de toegelaten instellingen, omdat
de verantwoordelijkheid van toegela–
ten instellingen in eerste aanleg
groter is en ook meer aan de orde is
bij deze wet.

De heer Koetje (CDA): Neen!

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Naar mijn gevoel wel. De heer Koetje
heeft gelijk als hij zegt dat het een
aparte zaak is om een en ander uit te
breiden in de richting van de
particuliere verhuurders.

De heer Koetje (CDA): Ik bestrijd
dat deze wet vooral is gericht op de
toegelaten instellingen. Als de wet zo
wordt benaderd, ga ik terug naar het
begin van mijn verhaal! Deze wet
slaat uitdrukkelijk op sociale verhuur–
ders en alle overige verhuurders. Het
amendement van mevrouw Versnel
en ook de concepten die ik tot nu toe
heb gemaakt, hebben het element
van overbodigheid in zich. De
verslagleggingsverplichting voor de
toegelaten instellingen zit al in het
ontwerp-BBSH.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Dat ken ik niet.

De heer Koetje (CDA): Ik meen toch
dat wij allen een voorontwerp hebben
gehad. Dat heb ik bekeken. Mevrouw
Versnel mag dat ontwerp straks wel
inzien. Dat is ook de correcte uitleg
van de motie van collega De Jong en
mij, ingediend tijdens de genoemde
UCV. Die motie is vooral gericht op
het BBSH. Het punt is nu of wij de
andere groep er ook bij gaan
betrekken. Ik hoor daarop graag de
visie van de staatssecretaris.

Voorzitter! Ik had het over de
rijksvoorkeurswoningen. Voortbordu–
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rend daarop stel ik de vraag wat de
positie is van verhuurders ten
opzichte van illegaal in ons land
verblijvende personen. Onze
algemene lijn is duidelijk: het gaat
niet aan dat illegaal in ons land
verblijvende personen gebruik maken
van voorzieningen. Hoe vertaalt zich
dit in het woonruimteverdelingsbe–
leid en de verhuur?

Omstreden is de toepassing van de
regeling voor ambtenaren. Uit de
voorbereiding hadden wij begrepen
dat deze regeling niet meer zou
gelden. Mijn fractie vindt het
voorlopig nog nodig om voor uit het
buitenland terugkerende militairen
deze mogelijkheid open te houden. In
het voorontwerp-huisvestingsbesluit
vindt echter toch weer oprekking
plaats naar andere rijksambtenaren.
Het is onjuist dat de overheid zich als
werkgever op basis van de wet in een
uitzonderingspositie plaatst. Het valt
niet in te zien waarom dit wordt
voorgestaan. Het past niet in het
zelfbeheer van diensten dat de
minister een bijzondere rol heeft. De
noodzaak lijkt ook bij grootschalige
reorganisaties afwezig. Het wetsarti–
kel moet preciezer geformuleerd
worden. Overigens zien wij ook niet
in waarom tijdelijk twee regelingen
naast elkaar moeten werken.

Voorzitter! Ik kom terug op het
register. Wil de staatssecretaris nog
eens uiteenzetten hoe hij de functie
van een centraal register ziet, mede
in relatie tot de verzelfstandigings–
discussie? Waarom wordt niets
gezegd over de kostenverdeling
tussen toegelaten instellingen?
Gemeenten kunnen toegelaten
instellingen dwingen om medewer–
king te verlenen. Welke doelen heeft
het register?

Voorzitter! Ik rond mijn bijdrage af
met enkele opmerkingen over de
systematiek van de wetgeving en de
evaluatie. De systematiek is zeker
anders in vergelijking met de
Woningwet. Met het argument van
de deregulering is daar gekozen voor
een uniform Bouwbesluit. Bij de
Huisvestingswet wordt in zekere zin
gekozen voor een mengvorm.
Verhouden de veranderingen op het
terrein van de woonruimteverdeling
en de systematiek van de wet zich
goed met elkaar? In de schriftelijke
gedachtenwisseling is de vraag of de
nieuwe wetgeving niet meer
regelgeving oproept, niet volledig
beantwoord. De staatssecretaris is
daar in zijn algemeenheid op goede
gronden redelijk optimistisch over.

Op het ogenblik hebben 247
gemeenten een woonruimteverorde–
ning. Wij hebben enige zorg dat de
nieuwe wet zal leiden tot meer
regelgeving als gemeenteraden geen
scherpe selectie weten te maken uit
de gecreëerde mogelijkheden.
Nogmaals, niet alles behoeft gebruikt
te worden, niet alles is overal nodig.
Dat kan niet genoeg onderstreept
worden. Ik hoop dat dit ook goed tot
uitdrukking komt in de modelveror–
dening van de VNG.

Onder andere hierom wil de
CDA-fractie een goede evaluatie van
de wet. Bezien kan dan worden of
aanpassingen nodig zijn. Wellicht kan
de weg worden opgegaan van het
verder schrappen van regelgeving.
Een zeer aangelegen punt is in een
uitgebreide interruptiediscussie aan
de orde geweest. Ik denk dus ook
aan het op termijn schrappen van het
voordrachtstelsel. Het is een goede
zaak om vijf jaar na inwerkingtreding
de wet op dit type hoofdpunten goed
te evalueren. Het verslag op grond
van artikel 91 zal met nadruk dienen
in te gaan op de vraag of in het licht
van veranderingen die thans alom
gaande zijn, een verdere deregulering
gewenst is.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Een Huisvestingswet,
moet dat nog wel? In 1947, toen er
sprake was van een enorm tekort aan
woonruimte, lag het voor de hand dat
de overheid een wettelijke taak kreeg
in het belang van doelmatige
verdeling van de woonruimte. Wat is
echter de rechtvaardigingsgrond om
nu, 45 jaar later, een Huisvestings–
wet tot stand te brengen? Het is
goed, die vraag uitdrukkelijk onder
ogen te zien aan het begin van dit
debat. Immers, het voorzien in goede
huisvesting is naar zijn aard zeker
geen overheidstaak. Er is niet alleen
een zeker recht op vrije woonplaats–
keuze. Er is ook sprake van een eigen
verantwoordelijkheid van burgers om
te zorgen voor de primaire levensbe–
hoefte van een goed onderdak. Een
Huisvestingswet doet gemakkelijk
afbreuk aan vrije woonplaatskeuze en
kan het verantwoordelijkheidsbesef
van burgers ondermijnen. Het is nog
niet zo lang geleden dat bij het
opkomen van de behoefte aan
woonruimte of andere woonruimte
welhaast automatisch de stap gezet
werd in de richting van het gemeen–
telijke bureau huisvesting. En de

overheid heeft het ontstaan van die
gewoonte bevorderd, onder meer
door op een gegeven moment een
woonrecht vanaf 18 jaar te procla–
meren.

Toch geloof ik dat de regering er
terecht voor gekozen heeft om een
voorstel voor een Huisvestingswet in
te dienen en niet te volstaan met
intrekking van de Woonruimtewet
1947. Een heldere motivering
daarvoor geeft de staatssecretaris in
de memorie van antwoord, als hij
stelt: een rechtvaardiging voor
overheidsingrijpen kan alleen
gevonden worden in die situaties van
schaarste, waarin zonder overheids–
ingrijpen bepaalde categorieën van
woningzoekenden met een zwakke
positie op de woningmarkt niet of
onvoldoende aan bod zouden komen.
Het gaat er dus om, aan te geven
welke categorieën woningzoekenden
zonder overheidsingrijpen in de knel
zouden komen. Met het oog op die
categorieën is een Huisvestingswet
nodig.

Dit brengt mij echter meteen bij
een probleem. In het wetsvoorstel
valt niets te lezen over deze doel–
groep. Artikel 5 noemt wel als
criterium voor het aanwijzen van
vergunningsplichtige woonruimte het
belang van een evenwichtige en
rechtvaardige verdeling van woon–
ruimte, maar dit criterium wordt
verder niet ingevuld. Wij hebben
hierover ook gesproken in de
uitgebreide commissievergadering
over het advies van de Commissie
taakstelling en toezicht sociale
verhuurders op 21 oktober 1991.
Toen constateerden wij dat het de
bedoeling was om de bepaling van
de primaire doelgroep over te laten
aan een algemene maatregel van
bestuur. Ik heb toen gewezen op het
rapport van de commissie-Deetman,
waarin wordt voorgesteld om in geval
van delegatie aan lagere wetgeving
in ieder geval de materiële inhoud
van de regeling in de formele wet op
te nemen. De verdere discussie is
toen verwezen naar de behandeling
van de Huisvestingswet.

Ik kom hier nu op terug, omdat ik
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag geen nadere voorstellen
of argumentatie op dit punt aange–
troffen heb. Ik begrijp dat in een
materie als de huisvesting veel aan
nadere regeling moet worden
overgelaten. De bepaling van de
doelgroep, waarop de wet zich richt,
behoort echter in de formele wet
plaats te vinden. Zo'n bepaling is

Tweede Kamer Huisvestingswet
18februari 1992
TK53 53-3382



Schutte

immers bepalend voor de reikwijdte
van de wet. Zeker bij een materie die
in beginsel niet tot de verantwoorde–
lijkheid van de overheid behoort, kan
dit niet aan een AMvB worden
overgelaten. Tijdens de UCV verwees
de staatssecretaris naar het beginsel,
neergelegd in artikel 70, zesde lid,
van de Woningwet op grond waarvan
toegelaten instellingen bij voorrang
personen dienen te huisvesten die
door hun inkomen of door andere
persoonlijke omstandigheden, zoals
een lichamelijke handicap, moeilijk–
heden ondervinden bij het vinden van
passende huisvesting. Dit is althans
enige indicatie van de richting,
waarin het beleid zich dient te
bewegen. Het is echter geen
omschrijving van de doelgroep van
het volkshuisvestingsbeleid. Het is
een voorrangsregel welke zich richt
tot de toegelaten instellingen. Die
vormen echter geen doelgroep voor
het beleid van de gemeenten.

Het is dan ook geen wonder dat de
discussie over het ontwerp-huisves–
tingsbesluit zich vooral op dit punt
toespitst. Het NCIV gaat als koepel
voor woningcorporaties graag
akkoord met de relatief lage distribu–
tiegrens in de huursector, welke de
staatssecretaris voornemens is in het
huisvestingsbesluit op te nemen. Dat
is te begrijpen vanuit het streven naar
een zo groot mogelijke beleidsvrij–
heid voor toegelaten instellingen.
Maar de VNG bepleit een veel hogere
grens, omdat zij van mening is dat
alleen dan de gemeenten in staat
zullen zijn te zorgen voor een
evenwichtige verdeling van woon–
ruimte waar de doelgroep van beleid
aanspraak op kan maken.

Het standpunt dat de regering in
deze discussie zal innemen, zal in
belangrijke mate bepalend zijn voor
de vraag hoe de wet in de praktijk zal
uitwerken en of zij aan haar doelstel–
lingen zal beantwoorden. Dit
standpunt dient dan geen standpunt
van de regering alleen te zijn, maar
van de wetgever. Het zal zeker geen
standpunt voor alle tijden behoeven
te zijn. Aanpassing zal mogelijk
moeten zijn. Maar, dat kan, hetzij
door wetswijziging, hetzij door
criteria voor aanpassing in de wet op
te nemen. In ieder geval mag de
mogelijke behoefte aan flexibiliteit
geen doorslaggevend argument zijn
om in de wet zelf geen duidelijke
criteria op te nemen, waaruit de
reikwijdte van de wet kan worden
afgeleid. Ik nodig de staatssecretaris
uit hierop in zijn antwoord ten

principale in te gaan en voorstellen
tot aanvulling van de wettekst te
doen. Ik verheug mij er dan ook over
dat de CDA-fractie in ieder geval
voor een wettelijke norm is, zoals de
heer Koetje zojuist onder woorden
heeft gebracht.

De heer Koetje (CDA): Ik voeg eraan
toe dat wij het dan natuurlijk wel
eens moeten zijn over de norm. Ik
ben dus benieuwd hoe u die norm
wenst in te vullen.

De heer Schutte (GPV): Precies. Ik
heb gesignaleerd dat er een inhoude–
lijke discussie plaatsvindt over de
doelgroep Die discussie behoort
inderdaad op het niveau van de
wetgever plaats te vinden. Dan zullen
wij het eens moeten worden over de
norm. Ik zal er nog wat opmerkingen
over maken. Het feit dat wij constate–
ren dat er een inhoudelijke discussie
plaatsvindt metvrij uiteenlopende
standpunten, is een argument te
meer om te zeggen dat hierover
kennelijk op dit niveau een beslissing
moet worden genomen. Als het gaat
om de reikwijdte van de wet is het
kennelijk een heel wezenlijk punt.

In het wetsvoorstel speelt het
begrip "schaarste" een centrale rol.
Waar schaarste leidt tot voor
bepaalde categorieën onevenwichti–
ge of onrechtvaardige mogelijkhe–
den, is overheidsoptreden in beginsel
gerechtvaardigd. Van belang hierbij
is dat deze schaarste geen gevolg
behoeft te zijn van de werking van de
wet van vraag en aanbod zonder
meer, maar dat deze ook door
overheidsmaatregelen kan zijn
veroorzaakt. Zo bezien is er een
nauwe relatie tussen het ruimtelijke–
ordeningsbeleid en het huisvestings–
beleid. Daarin ligt naar mijn mening
ook de rechtvaardigingsgrond om
niet alleen huurwoningen maar ook
bepaalde koopwoningen onder de
werkingssfeer van de woonruimte–
verdeling te brengen. Het zou
immers voor besturen van aantrekke–
lijk gelegen gemeenten welhaast
onmogelijk worden te voorzien in de
huisvestingsbehoefte van eigen
woningzoekenden als alle koopwo–
ningen in die gemeenten door iedere
adspirant-koper zouden kunnen
worden betrokken.

Dat daarbij in principe de grens
wordt gelegd bij die van de doel–
groep uit de nota Volkshuisvesting is
logisch, zeker in samenhang met de
mogelijkheid van verhoging van de
grens in verband met bovengemeen–

telijk ruimtelijk beleid en in geval van
een inkomensafhankelijke geldelijke
bijdrage.

Meer twijfels heb ik ten aanzien
van het voorstel om ook onzelfstandi–
ge woonruimte te rekenen onder de
woonruimte waarop het vereiste van
vergunning van toepassing zal zijn.
De markt van kamerhuur is vaak erg
complex. Regulering ervan kan tot
onevenredige rompslomp leiden en
wellicht tot een geringere bereidheid
tot kamerverhuur. Anderzijds kan niet
ontkend worden dat de problemen in
sommige gemeenten groot zijn. In
feite doet het wetsvoorstel niet meer
dan mogelijk maken voor deze
gemeenten onzelfstandige woon–
ruimte bij het woonruimteverdelings–
systeem te betrekken. Die gemeen–
ten zullen dan zelf de afweging van
voor– en nadelen moeten maken. De
verantwoordelijkheid ligt dan waar ze
naar mijn mening ook behoort te
liggen.

Dat brengt mij vanzelf bij een
ander centraal punt in het wetsvoor–
stel, namelijk de decentralisatie.
Vanuit geheel verschillende achter–
gronden is hierop veel kritiek
geoefend. De een pleit voor deregu–
lering en vindt de gemeentelijke
bevoegdheden in het wetsvoorstel
een verkapte vorm van herregulering.
De andere vreest een grote verschei–
denheid in regelgeving en daarmee
samenhangend rechtsonzekerheid.
Een derde vindt de vrijheid van de
gemeenten veel te groot en wil meer
centrale eisen. Deze discussie is niet
nieuw. In dit geval echter meen ik dat
de keuze voor decentralisatie een
juiste is. Bij de behandeling van de
nota Volkshuisvesting is al gekozen
voor decentralisatie van de volkshuis–
vesting. De verdeling van woonruim–
te behoort daarbij nauw aan te
sluiten. Een heel wezenlijk punt
daarbij is, dat er geen sprake is van
een landelijke woningmarkt maar van
een aantal sterk uiteenlopende
regionale markten. De in te zetten
instrumenten zullen dan ook per
regio moeten verschillen.

Vergeleken met de huidige situatie
zal er wel degelijk sprake zijn van
deregulering en grotere inzichtelijk–
heid. In plaats van een scala aan
publiekrechtelijke en privaatrechtelij–
ke regels komt er nu een op de
Huisvestingswet gebaseerde
gereedschapskist waaruit de
gemeenten naar behoeven kunnen
kiezen. De gedachte om alle
gemeenten te verplichten een
huisvestingsverordening met
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minimale voorschriften vast te
stellen, spreekt mij niet aan. Er zijn
gelukkig nog heel wat gemeenten die
niet met schaarste op de woning–
markt geconfronteerd worden. Dan
ontbreekt een rechtsgrond voor
ordenend optreden van de overheid.

Een regionale woningmarkt vraagt
om regionale coördinatie van
huisvestingsbeleid. Vooral in de
grootstedelijke regio's zal het
huisvestingsbeleid een essentieel
onderdeel moeten vormen van de
samenwerking. In de andere regio's
zal de samenwerking incidenteler
kunnen zijn of misschien zelfs kunnen
ontbreken. De vraag is wat deze
verscheidenheid in regionale situatie
betekent voor de rol van de provin–
cie. In de grootstedelijke regio's zal
de woningmarkt waarschljnlijk gaan
samenvallen met of liggen binnen de
grenzen van de stedelijke agglomera–
tie. In sommige plattelandsregio's zal
er weinig bovengemeentelijk te
coördineren zijn. Moet tegen deze
achtergrond niet worden geconclu–
deerd dat de positie die de staatsse–
cretaris aan de provincies heeft
toegedacht, te veelomvattend is?
Zullen we ook hier niet gaan in de
richting van een veel grotere
differentiatie? Past het daarbij wel
dat de provincies èn betrokken
kunnen zijn bij de regionale samen–
werking èn beschikken over de
bevoegdheid richtlijnen en aanwijzin–
gen te geven aan gemeenten? Ligt
een rol op de achtergrond met de
mogelijkheid alleen achteraf in te
grijpen, niet meer in de rede?

Mijnheer de voorzitter! Een
potentieel knelpunt kan zich voor–
doen in de verhouding tussen
gemeenten en toegelaten instellin–
gen. Tijdens de discussie over het
advies van de Commissie taakstelling
en toezicht sociale verhuurders is
benadrukt dat toegelaten instellingen
in eerste instantie zelf verantwoorde–
lijk zijn voor het realiseren van hun
doelstellingen. Zij leggen hiervan
verantwoording af aan Rijk en
gemeente. Door het maken van
afspraken tussen gemeente en
corporatie zullen de taken en
bevoegdheden evenwichtig moeten
worden verdeeld.

In zulke algemene bewoordingen
klinkt dit goed. Afspraken zullen ook
wel tot stand komen, maar deze
zullen nooit zo concreet kunnen zijn
dat er voor de corporaties geen
beleidsruimte meer overblijft. Wat is
dan bijvoorbeeld de betekenis van de
uitspraak dat het niet toelaatbaar is

de woonruimteverdeling te gebruiken
om te komen tot een concentratie– of
spreidingsbeleid op basis van
etnische kenmerken van personen?
Zelden zal het zo zijn dat alle
argumenten wijzen in de richting van
één kandidaat. Er zal toch altijd wel
enige ruimte voor afweging zijn?

Het gaat mij hierbij niet om het
voorbeeld als zodanig. Het kan
duidelijk zijn dat sociale verhuurders
bij voorrang mensen moeten helpen
die anders onvoldoende in staat zijn
op eigen kracht een woning te
vinden. Dat geldt zeker ook voor
etnische minderheden. Maar zal een
corporatie met erkenning en
honorering van deze taakstelling toch
niet een zekere concentratie of
spreiding kunnen nastreven en zich
daartoe kunnen beroepen op haar
primaire verantwoordelijkheid voor
de realisering van haar volkshuisves–
tingstaak?

Voor de wijze van samenwerking
denkt de staatssecretaris aan een
convenant tussen gemeenten en
verhuurders dan wel aan een
mandaatsverhouding tussen beide.
Aan beide rechtsvormen kunnen
bezwaren kleven. Een voordeel van
de mandaatsverhouding is dat de
publiekrechtelijke waarborgen van
kracht blijven. Er behoeft geen
gekunstelde constructie van bezwaar
bij een klachtencommissie ontwor–
pen te worden en het gemeentebe–
stuur houdt als lastgever uiteindelijke
zeggenschap. Als de verhuurder
echter een particuliere belegger is,
lijkt mij deze vorm minder reëel.
Vermoedelijk voelt de belegger er
weinig voor te werken onder
verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur, terwijl ik in zo'n
geval de uitoefening van publiekrech–
telijke taken ook liever niet aan een
winst beogende particuliere instelling
zou opdragen. De regering speelt
hier echter een rol op de achter–
grond. De gemeentebesturen en de
verhuurders zullen samen tot
overeenstemming moeten komen. De
praktijk zal moeten leren of de
voorkeur van de staatssecretaris voor
mandaat ook door de andere partijen
wordt gedeeld.

Voorzitter! Een merkwaardige
ontwikkeling heeft zich voorgedaan
met het oorspronkelijk voorgestelde
artikel 35 van het wetsvoorstel, dat
bepaalde dat een huisvestingsver–
gunning geldt voor degene aan wie
zij is verleend, alsmede voor degenen
die op het tijdstip waarop de
vergunning wordt verleend tot zijn of

haar huishouden behoren en 18 jaar
of ouder zijn. Naar aanleiding van
kritische vragen over dit artikel werd
het geschrapt. Daarbij werd gecon–
cludeerd dat een vergunning weer
alleen zal gelden voor degene aan
wie zij is verleend. In de huisvestings–
verordening zal de gemeente kunnen
aangeven in hoeverre zij voor
achterblijvers versoepelde maatsta–
ven zal hanteren bij de vergunning–
verlening.

Voorzitter! Ik begrijp niet waarop
deze conclusie is gebaseerd. Nu
artikel 35 is geschrapt, bepaalt het
wetsvoorstel niets meer over de
vraag wat er moet gebeuren na
vertrek of overlijden van de vergun–
ninghouder, dus ook niet dat de
vergunning is vervallen en dat de
achterblijvers een nieuwe vergunning
kunnen aanvragen. Een gemeentebe–
stuur zou dit zo kunnen regelen.
Maar het zou er ook van kunnen
uitgaan dat bij overhjden van de
vergunninghouder de vergunning
wordt voortgezet op naam van de
echtgenote. Dat lijkt mij in zo'n
situatie ook van meer piëteit
getuiqen dan de mededeling dat de
weduv/ voor zichzelf en haar
eventuele minderjarige kinderen een
nieuwe vergunning kan aanvragen.

Mijns inziens dient dit geheel aan
de gemeenten te worden overgela–
ten. De verscheidenheid in situaties
kan inderdaad heel groot zijn. Maar
dat rechtvaardigt niet een generiek
laten vervallen van een vergunning
met het overlijden van de vergun–
ninghouder. Een huisvestingsvergun–
ning behoeft niet op naam van beide
echtgenoten te staan om aan beiden
toe te behoren.

Voorzitter! Ten slotte nog iets over
een onderwerp dat als voorbeeld zou
kunnen dienen van twintig jaar
machteloosheid van de wetgever. Ik
doel uiteraard op de wettelijke
bescherming van het eigendom
tegen kraken. Het is beschamend dat
gemeentebesturen, justitie en
eigenaren voortdurend moesten
tasten naar mogelijkheden om een
eind te maken aan vormen van eigen
richting door krakers. Het feit dat een
woning of gebouw niet in gebruik is,
rechtvaardigt eigen richting onder
geen enkele omstandigheid. Daarom
wordt terecht voorgesteld, in artikel
429sexies een strafbepaling op te
nemen. Ik begrijp alleen niet waarom
de bescherming van de eigenaar
wordt beperkt tot zes maanden,
terwijl de Leegstandswet uitging van
een jaar. Er lijkt mij alle aanleiding
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toe, ook nu een termijn van een jaar
aan te houden, te meer omdat artikel
50 de vorderingsbevoegdheid van
leegstaande woonruimte ook pas
doet ingaan een jaar na beëindiging
van het gebruik. Deze termijn is wel
ongewijzigd uit de Leegstandswet
overgenomen, maar die in artikel
429sexies niet. Het amendement van
mevrouw Jorritsma op stuk nr. 22,
dat ik medeondertekend heb, wil
deze omissie ongedaan maken. Ik
denk dat wij na twintig jaar wel
verschuldigd zijn aldus te handelen
ten opzichte van de rechtmatige
eigenaren van woonruimte.

D

De heer De Jong (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Voordat ik kom tot het
behandelen van de belangnjke
thema's van de Huisvestingswet,
meen ik er goed aan te doen enkele
meer algemene vraagstukken te
behandelen. Ik ga daarbij in op de
relatie van deze wet met de nota
Volkshuisvesting in de jaren negen–
tig, op de vraag of deze wet langdu–
rig van toepassing kan zijn, op de
relatie van deze wet met de discussie
over de bestuurlijke organisatie en op
de betekenis van het huisvestingsbe–
sluit.

De nota Volkshuisvesting in de
jaren negentig markeert een
fundamentele wijziging in het
volkshuisvestingsbeleid. De behan–
deling van de nota door de Tweede
Kamer viel in de periode van de
eerste schriftelijke gedachtenwisse–
ling tussen Kamer en regering over
de Huisvestingswet. Dat heeft zijn
sporen in de wet nagelaten. In
verband met het te voeren doorstro–
mingsbeleid verscheen een bepaling
om gemeenten aanwijzingen te
kunnen geven en kwam de koopsec–
tor weer in beeld bij het voeren van
verdelingsbeleid. Om de verhouding
van de Huisvestingswet met de nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
te beoordelen, loop ik de hoofddoe–
len uit de nota langs en dat zijn er
vier.

Het eerste doel betreft de zorg
voor goede en betaalbare huisvesting
voor lager betaalden. Deze wet biedt
houvast om lager betaalden voorrang
te geven op de markt van goedkope
huurwoningen. In de diverse stukken,
zoals de brief van de staatssecretaris
en zijn circulaire over de evenwichti–
ge verdeling van woonruimte, is
duidelijk gemaakt dat dit onvoldoen–
de is om de doorstroming te

bevorderen en de scheefheid te
bestrijden. Er zijn ook positieve
prikkels nodig om beter betaalden
ertoe aan te zetten, een goedkope
woning te verlaten. In situaties die
dat nodig maken, is het soms
gewenst om deze groep'.'i een
zekere voorrang te gevc.i bij het
huren van een dure woning of het
kopen van een middenklassewoning.
Om die ruimte te geven, is aanpas–
sing van het onderhavige wetsvoor–
stel naar het inzicht van de PvdA
essentieel. Ik kom daarop nog terug.

Het tweede doel uit de nota is het
bevorderen van een kwalitatief goed
woon– en leefmilieu. Deze wet is
daarop niet direct van toepassing.
Toch biedt de woonruimteverdeling
indirect een zeker houvast om een
kwalitatief goed woon– en leefmilieu
te bereiken. Voor velen is de
woonlocatie een belangrijk element
in het woongenot: het wonen in een
bepaalde buurt, in een bepaald dorp
en soms zelfs in een bepaalde straat.
In gemeenten met een streng
verdelingsmechanisme kan aan zulke
mensen vaak onvoldoende worden
tegemoet gekomen. De huidige
tendens om in situaties met een
zwaar gereguleerde woonruimtever–
deling naar de meer vraaggerichte
aanpak te komen, wordt door de
FVdA gesteund. In het slot van mijn
betoog kom ik hierop terug.

Het derde doel van de nota is de
bevordering van het eigen-woningbe–
zit. De Huisvestingswet is daar nogal
neutraal in. Dit doel wordt eerder
beïnvloed door financiële instrumen–
ten bij het eigen-woningbezit. Over
dat onderwerp komen wij apart nog
wel te spreken, mede naar aanleiding
van de studie over koopsparen.

Het vierde doel betreft het
bevorderen van experimenten,
innovatie en kennisoverdracht. In en
ter gelegenheid van de wet is
hieromtrent niet veel vastgelegd.
Later in mijn betoog kom ik op enkele
aspecten terug.

Deze wet heeft van de vier
hoofddoelen van de nota Volkshuis–
vesting in de jaren negentig derhalve
de meeste betekenis voor het eerste
doel: de zorg voor goede en betaal–
bare huisvesting voor lager betaal–
den. Mits aan dit doel een goede
uitwerking wordt gegeven in de wet,
is deze te beschouwen als een
belangrijke steunpilaar om de nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
te realiseren. In die nota zijn ook
andere beleidsbedoelingen verduide–
lijkt, zoals de wil tot decentralisatie

en het bieden van grotere zelfstan–
digheid aan marktpartijen.

De PvdA-fractie kan deze opvattin–
gen steunen, maar meent dat deze
invalshoeken in de wet nog beter tot
uitdrukking gebracht kunnen worden
dan nu het geval is. Via enkele
amendementen die ik reeds heb
ingediend, kan dit worden gereali–
seerd.

Hoe lang zou de Huisvestingswet
mee kunnen? De Woonruimtewet van
1947 heeft het ongeveer 45 jaar
uitgehouden, al is er tussentijds
natuurlijk wel aan gesleuteld. De
Leegstandswet, voor zover al in
werking getreden, bleek bestand
gedurende ongeveer een decennium.
Een regeling voor rijksvoorkeurswo–
ningen is er al bijna 75 jaar. Wat mijn
fractie betreft, kan de Huisvestings–
wet de volgende eeuw halen en is
een integrale horizonbepaling
onnodig. Wij ondersteunen echter
wel van harte de periodieke evalua–
tie. Terecht moet elke vijf jaar
worden nagegaan of de wet nog een
goed handvat biedt voor de dagelijk–
se praktijk van de woonruimteverde–
ling. Het is heel goed mogelijk dat bij
die evaluaties het nodige zal
veranderen. Of de wet ongehavend
de 21ste eeuw zal halen, valt dus te
betwijfelen.

Ik noem enkele onderwerpen die in
de evaluatie over vijf jaar een rol
moeten spelen. Ik stel eerst de
vragen.
1. In welke mate en op welke wijze is
gebruik gemaakt van de aanwijzings–
bevoegdheid in verband met de
scheefheidsbestrijding?
2. In welke mate en op welke wijze
hebben provincies ingegrepen om
geregionaliseerde woonruimteverde–
ling te bewerkstelligen?
3. Verdienen de distributiegrenzen
herijking?
4. Is het doelgroepbegrip nog
voldoende operationeel?
5. Moeten vraagtekens worden gezet
bij een ongeclausuleerd voordracht–
stelsel?
6. Heeft het instrumentarium van
vordering, met name van gebouwen,
wel dienst gedaan?
7. Hoeveel gemeenten maken
gebruik van een huisvestingsverorde–
ning?
8. Hoe vaak is het gestelde in artikel
96, het anti-kraakartikel, daadwerke–
lijk gebruikt?

Natuurlijk zijn er meer vragen te
stellen. Later in mijn betoog kom ik
die nog wel tegen. De antwoorden op
deze acht vragen geven het houvast
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bij onderwerpen waarvan mijn fractie
verwacht dat over vijf jaar onder
ogen moet worden gezien of
wetswijziging geboden is. Gaarne
hoor ik een reactie van de staatsse–
cretaris op de door mij genoemde
concrete punten.

Het is thans moeilijk om te
beoordelen of de Huisvestingswet
een keurslijf zal vormen voor
ontwikkelingen in de naaste toe–
komst. Om zekerheid te hebben dat
innovaties de ruimte kunnen krijgen,
heb ik een wijzigingsvoorstel
ingediend om experimenten mogelijk
te maken. Zojuist is daarover enige
discussie ontstaan. Mevrouw
Jorritsma heeft de heer Koetje,
medeondertekenaar van dit amende–
ment, uitgedaagd om experimenten
te noemen. Als je al weet waar de
marges ongeveer gezocht moeten
worden, dan zou je een algemeen
experimenteerartikel misschien niet
eens nodig hebben. Dat is sowieso
altijd het geval. Het is een algemene
regel die wij in de volkshuisvesting
proberen te omschrijven. Let wel, in
dit amendement wordt gesproken
over afwijkingen ten opzichte van de
wet of de regels krachtens de wet. In
het besluit zelf staat natuurlijk ook
het een en ander.

Hoewel ik vermoed dat niet alle
amendementen van mevrouw
Jorritsma zullen worden aangeno–
men, wil ik mevrouw Jorritma
meegeven dat zij met haar amende–
ment een zodanige striptease van de
Huisvestingswet beoogt dat er des te
meer reden is om een experimen–
teerartikel achter de hand te hebben,
teneinde situaties in de toekomst
mogelijk te maken die buiten haar
eigen referentiekader vallen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Ik geloof dat ik de uitleg van
de heer De Jong over het experimen–
teerartikel anders moet begrijpen dan
die van de heer Koetje. Begrijp ik het
goed dat de heer De Jong zegt: op
allerlei terreinen van grenzen en dat
soort dingen moet ook het experi–
menteerartikel van toepassmg
kunnen zijn?

De heer De Jong (PvdA): Per
definitie is het expetïmenteerartikel
in elke regelgeving bedoeld om het
keurslijf dat in de wet is neergelegd
- het gaat nooit om kan-bepalingen,
want daarin zit ruimte — te doorbre–
ken en een bepaalde zaak mogelijk te
maken zonder de wet te behoeven
wijzigen. Wij hebben ons ooit

afgevraagd of wat men in Delft wilde
wel mogelijk zou zijn bij de huidige
regelgeving. Dat was gewoon
mogelijk.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Nu is het mij volstrekt helder.
Ik zal met veel liefde tegen dit
amendement stemmen, want u vindt
dat er in wezen nog veel meer
geregeld moet kunnen worden dan
op dit moment mogelijk is. U meent
dat gemeenten verder moeten
kunnen gaan, met toestemming van
de staatssecretaris, dan op dit
ogenblik in de wet geregeld is. Ik
vind dat er al veel te veel geregeld
wordt.

De heer De Jong (PvdA): Nu komen
wij in een merkwaardige discussie. U
laat impliciet blijken dat u helemaal
niet van experimenten houdt binnen
het kader van de volkshuisvestingsre–
gelgeving.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik ben een groot tegenstand–
ster van verdergaande regulering in
de volkshuisvesting voor zover het de
woonruimteverdeling betreft.
Daarom vind ik dat experimenten op
dat terrein niet moeten worden
toegestaan. Ik ben van harte voor
andersoortige regelingen die niets
met deze wet te maken hebben. Ik
wijs op Delft, waarin men op een
verstandige manier omgaat met de
volkshuisvesting.

De heer De Jong (PvdA): Ik begrijp
uw standpunt.

Staatssecretaris Heerma: Op het
gevaar af dat er een leerstoei
exegese volkshuisvesting nodig is,
althans wat de recente volkshuisves–
tingsgeschiedenis betreft, wil ik een
vraag stellen naar aanleidmg van de
opmerkingen van de heer De Jong
over experimenten. Experimenten
worden toch ondernomen om het
wiel in een gedecentraliseerde
situatie niet steeds opnieuw uit te
vinden? Volgens de uitleg van de
heer De Jong zou een gemeente,
waarin een en ander als een keurslijf
wordt ervaren — dat kan om een
hele serie gemeenten gaan — in mijn
ogen in zoverre misbruik van het
experimenteerartikel kunnen maken
dat regelgeving en volgens het
amendement van de heer De Jong
zelfs wetgeving wordt omzeild.
Terzijde merk ik op dat toestemming
daarvoor van de minister nodig is,

zodat toetsing plaats zal vinden.
Maar in elk geval is dit nooit mijn
interpretatie van het experimenteer–
artikel geweest.

De heer De Jong (PvdA): Ik denk dat
een misverstand is ontstaan, doordat
ik sprak over keurslijf. In de wet staan
kan bepalmgen aan de hand waarvan
een richting kan worden opgegaan.
Als je dat doet, zit je aan die richting
vast. Momenteel zijn in het besluit
aangelegenheden geregeld, waarvan
ik net als de heer Schutte vind dat
die eigenlijk in de wet zouden
moeten staan. Dit is een reden te
meer om te zeggen: geef de ruimte,
maar dan onder de condities die de
staatssecretaris heeft geformuleerd
— niet gemeenten bepalen of zij
gaan experimenteren; daar hebben
zij toestemming voor nodig — om
buiten de kaders van de wet aan
experimenten te doen. Dat is een
standaardartikel, zou ik zeggen.

Staatssecretaris Heerma: Als wij
waarde hechten aan een experimen–
teerartikel — en ik denk dat het grote
waarde heeft in een gedecentrali–
seerd ~ Isidsveld - moeten wij
ervoor waken dat snel inflatoire
ontwikkelingen plaatsvinden. Dit
betekent dat een...

De voorzitter: Ik wil de staatssecre–
taris onderbreken. Het is goed dat hij
op vragen ingaat, maar ik wijs erop
dat daarvoor nog uitvoerig de
gelegenheid krijgt. Ik kijk ook naar de
klok. Het zou jammer zijn als wij deze
week dit wetsvoorstel niet zouden
kunnen afhandelen.

Staatssecretaris Heerma: Voorzitter!
Ik beëindig dit experiment.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Nu ik twee indieners van het
amendement erover gehoord heb,
begrijp ik er steeds minder van. De
heer De Jong zegt aan de ene kant:
wat bijvoorbeeld de heer Schutte wil,
moeten wij meer in de wet vastleg–
gen; de normen neergelegd in het
besluit zouden eigenlijk in de wet
moeten; dan krijg je helderheid en
weet je waaraan je toe bent. Aan de
andere kant zegt hij: misschien
stoppen wij iets in de wet, terwijl wij
niet weten of het wel zo nodig is; er
is een experimenteerartikel nodig om
het er weer uit te halen. Ik vind dat
zulke tegenstrijdige bewegingen dat
ik me zo langzamerhand afvraag wat
wij met deze wet aan het doen zijn.
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Weten we dan nog wel wat wij erin
opnemen?

De heer De Jong (PvdA): Voorzitter,
ik denk dat de heer Lankhorst en ik
nu langs elkaar heen praten. Het is
mijn eigen schuld, maar er lopen nu
twee discussies door elkaar heen. Bij
de ene gaat het om de betekenis van
een experimenteerartikel in de wet,
terwijl er ook krachtens de wet regels
worden gesteld en dat experimen–
teerartikel ook daarop van toepassing
is. En zoals de staatssecretaris zojuist
zei, het zijn uitzonderingen, het
artikel is niet bedoeld om de wet in
algemene zin te kunnen ontduiken.
Bij de andere discussie gaat het wat
mij betreft om een extra reden
waarom ik denk dat het nuttig is,
deze zaakte regelen. Momenteel zijn
er in het huisvestingsbesluit enkele
aangelegenheden geregeld die beter
in de wet geregeld zouden kunnen
worden. Ook daarbij gaat het om
scherpe begrenzingen. Ik heb tot nu
toe niet al te veel amendementen op
dit punt gezien — misschien komen
ze na deze termijn nog wel — om die
zaken naar de wet over te hevelen.
Maar dat beschouw ik als een
zijspoor, dus laten wij daar maar niet
verder op ingaan.

De heer Lankhorst (Groen Links): U
begon er zelf over, ik niet.

De heer De Jong (PvdA): Inderdaad,
ik zei ook al dat het mijn eigen schuld
was omdat ik dit onderwerp er zelf
bijgehaald heb, maar ik wil hiermee
alleen maar zeggen dat het geen
zwaarwegend argument is om een
experimenteerartikel in de wet op te
nemen.

Zoals zoveel andere wetten wordt
ook de Huisvestingswet verrast door
de mogelijke ontwikkelingen in de
bestuurlijke organisatie. Er mag
worden aangenomen dat zich op
afzienbare termijn op regionaal
niveau bestuurlijke veranderingen
zullen afspelen, vooral in de stedelij–
ke gebieden, waar de Huisvestings–
wet juist het sterkst de hand moet
reiken om de woonruimteverdeling te
regelen. De PvdA meent dat dit geen
reden is deze wet thans te laten
wachten. Te zijner tijd valt aan
voortijdige aanpassing van de
Huisvestingswet niet te ontkomen.
Graag een reactie van de staatsse–
cretaris op de volgende redenering.
Bij het vormen van sterke en
democratische regionale besturen is
het gewenst dat de gemeentelijke

bevoegdheden binnen het kader van
de Huisvestingswet op die regio
overgaan. Er kan in dat geval slechts
sprake zijn van een regionale
huisvestingsverordening. Tegelijker–
tijd valt de basis voor provinciale
bemoeienis weg, die immers primair
regionaal is bedoeld. Voor sterke en
democratische regio's zal de
Huisvestingswet dan een regionale
boodschap bieden en voor de rest
van Nederland zal zij uiteraard een
gemeentelijke boodschap behouden.
Ook dit onderwerp zal onmiskenbaar
een grote rol moeten spelen bij de
evaluatie van de wet. Deze bestuurlij–
ke kant zou ik bij de evaluatie graag
uitgebreid zien tot de werking van de
Huisvestingswet in de praktijk, in
relatie tot de andere, vaak nieuwe
volkshuisvestingsregelgeving. Ik kan
niet limitatief zijn, maar betrokkenen
worden geconfronteerd met het
Besluit woninggebonden subsidies,
het Besluit beheer sociaal huurbe–
heer, het Bouwbesluit, het Besluit
locatiegebonden subsidies en de
Huisvestingswet met toebehoren.
Voor diezelfde betrokkenen zal het
overigens een weldaad zijn als de
regelgevende revolutie in deze
kabinetsperiode wordt gevolgd door
een periode van enige rust op het
regelgevende front. Is de staatsse–
cretaris ook bij deze invalshoek, de in
de praktijk blijkende samenhang van
de nieuwe regelgeving of het gebrek
daaraan, bereid de evaluatie daarop
te richten?

Tot slot van mijn algemene
opmerkingen sta ik stil bij de
betekenis van het huisvestingsbe–
sluit. Naar de opvatting van de PvdA
is het de bedoeling, in dit besluit
diverse aangelegenheden te regelen
die beter in de wet zouden thuisho–
ren. Ik wil trachten enkele zaken
alsnog in de wet onder te brengen,
maar ik zal na dit deel van het debat
bezien of ik daarvoor de amende–
menten kan leveren. Klemmend blijft
dan de vraag of kan worden afgezien
van een voorhangprocedure als deze
schuifoperatie voldoende resultaat
oplevert.

Staatssecretaris Heerma: Wat
betekent deze uitlating gelet op het
feit dat in de schriftelijke voorberei–
ding het tegenovergestelde werd
bepleit, ook van de zijde van de
PvdA?

De heer De Jong (PvdA): Ik heb in
de schriftelijke voorbereiding
inderdaad net als het CDA gepleit

voor een voorhangprocedure, omdat
in het huisvestingsbesluit aangele–
genheden zouden voorkomen
waarvan ik meen dat zij besprekmg
verdienen in deze Kamer, indien die
dat wil. Maar ik ben ook overtuigd
van de juistheid van de conclusie van
de commissie-Deetman dat voor–
hangprocedures indien mogelijk
beter vermeden kunnen worden. Dat
heeft mij en mijn collega Koetje weer
aan het denken gezet. Wij vroegen
ons af of wij derhalve niet beter
zouden kunnen proberen, die
aangelegenheden uit het huisves
tingsbesluit die in de Kamer zo
belangrijk worden gevonden dat men
er wellicht over wil praten, in de wet
te regelen. Daarmee kom ik bij het
betoog van de heer Schutte, waar ik
het van harte mee eens ben.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Die algemene maatregel van bestuur
moet nog naar de Raad van de State.
De desbetreffende onderwerpen
moeten dus nog bezien worden door
de Raad van State. U vond het erg
belangrijke punten. Als wij die in de
wet zouden zetten, zou de Raad van
State er tevoren zijn oordeel over
hebben moeten geven. Dat is
eigenlijk de positie waarin wij zitten.
Krijg je dan niet de situatie dat je de
hele boel moet laten liggen totdat het
allemaal terug is uit de Raad van
State? Dat gevoel krijg ik langzamer–
hand, want dit onderwerp wordt nu
van twee kanten naar voren ge–
bracht. Dan denk ik: waar zijn wij
mee bezig?

De heer De Jong (PvdA) Ik begrijp
uw aarzeling. Uw aarzeling komt eruit
voort dat het gaat om onderwerpen
van enig belang, waar de Raad van
State niet naar heeft kunnen kijken,
althans wat de normering betreft. In
de huidige wet staat wel degelijk een
passage waaruit blijkt dat je het
speciaal laat doen voor de lagere
inkomensgroepen. Het gaat mij
daarbij om de doelgroepnorm. Er
staat in het ontwerp dat men een
distributiebestand nodig heeft, maar
voor de norm wordt verwezen naar
het besluit. Er staat eigenlijk in dat je
de Regeling rijksvoorkeurswoningen
in het besluit opneemt. Maar de
criteria ten aanzien van de groepen
die je daarmee wilt bevoordelen,
staan niet in de wet. Dit zijn allemaal
aangelegenheden die betrekking
hebben op de normering. Ik moet uw
opmerking in die zin relativeren dat ik
denk dat de Kamer ook zonder het
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advies van de Raad van State de
ruimte, de bevoegdheid en zelfs de
plicht heeft — het is immers een
politieke normering — om die
aangelegenheden in onderling
overleg goed te regelen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Dan begrijp ik niet waarom hierover
geen amendement is ingediend.

De heer De Jong (PvdA): Op dit
moment heeft u al minstens één
amendement van mij te pakken. Dat
gaat over de doelgroepen in het
rijksvoorkeursbeleid bij toewijzingen.
Dat zit ergens in het stapeltje. Ik heb
zojuist ook aangekondigd — ik zal
het dadelijk nog even toelichten —
dat ik overweeg, ook de normen bij
het distributiestelsel te amenderen.
Op dit punt wil ik echter het debat
even afwachten. Ik kom ook nog te
praten over het heel moeilijke
probleem van de doelgroepgrens. Ik
weet niet of wij uit dat probleem
kunnen komen. Er zijn in ieder geval
twee onderwerpen waarbij, als ze
goed in de wet geregeld kunnen
worden, wat mij betreft de voorhang–
procedure kan worden losgelaten.
Het ene onderwerp wordt gevormd
door de beleidsruimte van de
gemeente door het stellen van de
juiste grenzen. Het andere is de
omschrijving van de doelgroep. Die
omschrijving is immers maatgevend
voor de ministeriële aanwijzingsbe–
voegdheid. Als de concretisering van
deze aspecten slechts via het
huisvestingsbesluit kan, dan blijft ook
voor mij een voorhangprocedure
noodzakelijk.

Ik kom tot de thema's zelf. Het
eerste thema dat ik aansnijd, betreft
de begrenzing van het distributiebe–
stand en de positie daarin van een
voordrachtstelsel. Op dit moment zijn
de maximale grenzen vastgelegd in
de Woonruimtebeschikking 1984.
Die grenzen zijn ƒ 1000 huur in de
maand en een koopprijs van
ƒ 300.000. Het merendeel van de
gemeenten heeft geen woonruimte–
verordening en hoeft zich dus niet
eens te bekommeren om de hoogte
van die grenzen. De gemeenten die
wèl een distributiegrens hanteren,
bieden een gevarieerd beeld. Wat de
bemoeienis met de huurwoningen–
voorraad betreft werkt het merendeel
met een bovengrens van ongeveer
ƒ 600 huur per maand, tot en met de
grens uit artikel 16 van de Wet
individuele huursubsidie. Op dit
moment ligt die laatste grens op zo'n

ƒ 825 per maand. Enige tientallen
gemeenten zitten nog hoger. Zij
vullen het gat op tot ƒ 1000 per
maand. Wat de koopprijs betreft
stellen veel gemeenten die hier
gebruik van maken, hun maximum
ergens tussen ƒ 175.000 en
ƒ 250.000. Slechts enkele tientallen
gemeenten zitten hoger dan de 2,5
ton. Zelden stelt men het maximum
beneden ƒ 150.000. In elk geval is er
allerminst een automatisme om het
toegestane maximum ook te
benutten. Naar de mening van mijn
fractie is dit onderwerp zo belangrijk
dat regeling in de wet geboden is.
Hiermee wordt immers de gemeente–
lijke beleidsruimte begrensd. In het
ontwerp-huisvestingsbesluit worden
thans maxima genoemd. Deze komen
in 1992 neer — ik pas maar even de
prijscorrectie toe — op zo'n ƒ 680
huur per maand en een koopprys van
ƒ 125.000. Mijn fractie verzet zich
ernstig tegen zulke lage grenzen.
Beide grenzen wil ik daarom wat
grondiger behandelen, maar niet
voordat ik een opmerking vooraf heb
gemaakt.

Wij spreken over maxima en niet
over een algemene regel. In de
meeste gemeenten blijft het onnodig,
een distributiebestand aan te
merken. Wij hebben het derhalve
over 200, misschien 250 gemeenten
waarin het wel zinvol is, een distribu–
tiebestand aan te geven. Het gaat ten
eerste om gemeenten in stadsgewes–
ten, vooral waar een gespannen
woningmarkt bestaat. Ik behoef
slechts te wijzen op de regio Den
Haag, waar wij nu verblijven, en de
regio Leiden, waar ik zelf woon. Na
het Amsterdamse van de heer Koetje
wil ik ook wel eens laten weten waar
ik woon. Ten tweede is er het
platteland, zoals in het Groene Hart,
op de Utrechtse heuvelrug en op de
Veluwe. De druk op deze woning–
markten is vrij groot. De karakteris–
tiek ervan kan onderling verschillen,
maar met deze wet in de hand dienen
wij uit te gaan van een redelijk
optreden van de gemeentelijke
autoriteiten.

De PvdA stelt bij de maximale
huurgrens voor, aan te sluiten bij de
grens in de Wet individuele huursub–
sidie, thans grofweg ƒ 825 huur per
maand. Hiervoor is een belangrijke
reden. Bij deze woningen kan er
immers individuele huursubsidie
worden gegeven en vaak is er een
objectsubsidie. Waar de woning–
markt het vereist, dient bemoeienis
met gesubsidieerde bouw mogelijk te

zijn. Nu kan mij worden tegengewor–
pen dat in de marge tussen de ƒ 680
in het ontwerp-huisvestingsbesluit en
de grens van ƒ 825 voor de individue–
le huursubsidie slechts duurdere
huurwoningen zitten en dat dit een
beperkt deel van de voorraad betreft.
Ik acht deze tegenwerping ongenu–
anceerd. De duurdere huurwoningen,
waarop dus wel subsidie kan rusten
en vaak rust, zijn allerminst gelijkma–
tig over Nederland verdeeld. In
Winschoten zal men ze niet aantref–
fen, maar Almere staat er vol mee.
Juist in gemeenten die het aangaat,
zoals groeikernen, staat een substan–
tieel deel van de duurdere huurwo–
ningen, die op dit moment door de
gemeente vrijwel altijd in het
distributiebestand zijn betrokken
Bemoeienis met dit segment is in
zo'n geval vaak belangrijk, ook als
doorstromingsinstrument.

In de schriftelijke voorbereiding
heeft mijn fractie erop aangedron–
gen, voor de maximale koopgrens
aan te sluiten bij het maximale
bedrag voor gemeentegarantie, te
weten ƒ 250.000. Omdat gemeenten
mede een financieel risico in deze
categorie lopen, kan hierin een
argument gelegen zijn om tot deze
grens te gaan. Als ik het subsidie-ar–
gument gebruik, waarvan ik eerder
immers ook gebruik maakte, zie ik
dat de premie C thans tot circa
ƒ 180.000 loopt. Kijk ik naar de
doorstroming, dan zijn middenklasse–
woningen tussen ƒ 140.000 en
ongeveer ƒ 200.000 heel belangrijk.
Juist in de de huidige gespannen
woningmarkten is de druk op deze
middenklassewoningen heel sterk,
terwijl hierin zelfs op korte termijn
niet voldoende met nieuwbouw kan
worden voorzien. Overigens acht
mijn fractie het ongewenst, als
gemeenten van publiekrechtelijke
regeling overstappen op privaatrech–
telijke constructies om vestigingsver–
eisten aan de eerste en volgende
bewoners te kunnen opleggen. Hoe
denkt de staatssecretaris dit in de
toekomst te kunnen tegenhouden?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik wil de heer De Jong graag
onderbreken in de toespraak die hij
hier in hoog tempo afsteekt.

Hij wil de huurwoningen tot de
IHS-grens onderbrengen omdat hij
denkt dat de goedkope woningen
ongelijkmatig over het land verdeeld
zijn. Daar heeft hij gelijk in. Dan moet
hij wel duidelijk maken of in de
segmenten tot aan de grens van de
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IHS werkelijk schaarste aan te geven
is. Daar gaat het om. Het moet dan in
een gemeente zoals Almere aantoon–
baar zijn dat er werkelijk schaarste is
tot aan de grens van de IHS-subsidie.

De heer De Jong noemde de
doorstroming als argument om
duurdere koopwoningen onder het
regime te brengen. Het is een
boeiend argument en een pleidooi
dat bijvoorbeeld door de VNG wordt
gehouden. Stel nu dat er in een
gemeente iemand die niet uit die
gemeente komt, een huis wil kopen.
Hij laat een groot, goedkoop huurhuis
achter in een gemeente die niet in
dezelfde regio ligt, omdat de man, de
vrouw of het gezin een baan heeft
gevonden in een andere gemeente.
Hoe rechtvaardigt de heer de Jong
dat zo iemand geen voorrang krijgt
boven iemand die toevallig in
dezelfde gemeente woont en ook een
leeg huurhuis achterlaat? Moet hij
alleen omdat hij een leeg huurhuis in
dezelfde gemeente of regio achter–
laat, voorrang krijgen boven een
ander?

De heer De Jong (PvdA): Wat
betreft uw eerste vraag, of er dan
schaarste is bij duurdere huurwonin–
gen, merk ik het volgende op.
Eigenlijk stelt u de vraag aan de
verkeerde persoon, want deze wet is
erop gericht dat gemeenten zich die
vraag stellen. Ik bied hun slechts via
de wet de ruimte om de vraag te
beantwoorden. Ik ben zelf van
mening dat, als er niet een zodanige
schaarste is dat het nuttig en nodig
is, een gemeente er niet goed aan
doet het maximum van de grens op
te zoeken. Het is beter dat zij, als zij
al een grens nodig hebben en als zij
iets tot het distributiebestand willen
rekenen, de schaarse delen van de
voorraad nemen. Mijn opvatting is
dat er voldoende gemeenten zijn in
dit land die, althans momenteel, dat
stuk van de woningvoorraad ook aan
een vergunning zouden moeten
kunnen onderwerpen, al was het
maar om de juiste voorrangsposities
te kunnen beoordelen en om
rekening te kunnen houden met
doorstroming. Als dat soort stukken
van de woningmarkt slap zijn, doen
zij er goed aan snel hun bemoeienis
op te schorten.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Wat u nu zegt, pleit toch
eigenlijk voor het helemaal loslaten
van grenzen? Want dan moet de

gemeente toch gewoon zo wijs zijn
om het keurig netjes te doen?

De heer De Jong (PvdA): Nee, want
u spreekt over de gemeenten in het
algemeen en ik heb er oog voor dat
van die 650 gemeenten, op de hand
gewogen, waarschijnlijk 600
gemeenten de maximumgrens van
de IHS niet nodig hebben, terwijl het
overgrote deel er überhaupt beter
aan doet af te blijven van de bemoei–
enis met de verdeling van de
woningen. Het is overigens een
"kan-wet"; laten wij dat heel goed
beseffen. Ik heb het daarbij tegelij–
kertijd over die 50 gemeenten,
waarbij het zeer relevant is. Die
gemeenten kunnen bijvoorbeeld op
de Veluwe zijn gelegen, waar de
woningdruk groot is, ook juist op
duurdere huurwoningen; maar ook
kan het gaan om gemeenten als
Amersfoort, Almere of Zoetermeer
en dergelijke gemeenten meer. Over
die, pakweg, 50 gemeenten heb ik
het en dat zijn er te veel, zo vind ik,
om voortdurend uitzonderingen te
gaan maken op de regel die anders
op 680 zou uitkomen. Gedeputeerde
staten moeten dan weer uitzonderin–
gen maken en ik vind dat er veel te
veel.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ten aanzien van de gemeen–
ten op de Veluwe merk ik op dat daar
geen nieuwe grens voor nodig is,
want dat is al lang geregeld: daar is
een uitzonderingspositie voor
geregeld in de wet. Daar mag de
gemeente een hogere grens stellen,
met toestemming van gedeputeerde
staten.

De heer De Jong (PvdA): Ik moet u
opmerkzaam maken op twee
aspecten. Ten eerste heeft u zelf een
amendement ingediend...

Meviouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Om de koopwoningen eruit te
gooien, ja.

De heer De Jong (PvdA): Niet alleen
om de koopwoningen eruit te gooien.

Mevrouw Jorritsma Lebbink
(VVD): Inderdaad, om de provinciale
bemoeienis eruit te gooien.

De heer De Jong (PvdA): Het betrof
de provinciale mogelijkheid inzake de
afwijking naar boven. Ik vind het dan
wat merkwaardig dat u mij voorhoudt
wat u zelf wilt voorkomen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik kom er in mijn verhaal
dadehjk op terug, hoe ik het dan wel
wil.

De heer De Jong (PvdA): U gaat het
intrekken?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Nee, nee, helemaal niet. Ik
vind alleen dat de provincie dat niet
moet doen.

De heer De Jong (PvdA): Ik vind het
in ieder geval merkwaardig dat u mij
iets voorwerpt, wat u zelf niet ziet
zitten. Maar los daarvan heb ik
zoëven duidelijk gezegd dat ik het
niet zo juist vind, in een gedecentrali–
seerd ogende wet, dat bij een te
groot aantal gemeenten de provincie
de uitzonderingsmogelijkheid moet
toestaan. Ik vind in dit verband het
aantal van een stuk of 50 te hoog.
Als het er maar tien waren in heel
Nederland, dan zou ik u gelijk geven.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Dat betekent dat u aan 650
de mogelijkheid wilt geven?

De heer De Jong (PvdA): Ik denk dat
het er 650 zullen zijn die de mogelijk–
heid hebben, om de simpele reden
dat deze wet voor heel Nederland
opgaat. Maar dat is weer een ander
amendement van u, waar ik het ook
niet direct mee eens ben.

U heeft bovendien nog een ander
stukje in uw interruptie gestopt. Ik
heb het onthouden en opschreven.
Dat ging over de koopwoningen. Ik
vind het zelf — ik zeg het maar eerlijk
— onjuist om in dat soort casuïstiek
te vervallen, want met uw casuïstiek
ben ik het ogenblikkelijk eens. Daar
waar ik vind dat woningmarkten
regionaal opereren, zou het in mijn
ogen raar zijn, als iemand die een
goedkope huurwoning achterlaat in
de gemeente Den Haag, opeens in
de gemeente Voorburg te horen
krijgt: u komt net over de grens en u
bent bij ons niet welkom.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Dat was niet mijn casus, want
ik had iemand die uit Arnhem kwam
en naar Den Haag moest, alsmede
iemand die uit Voorburg kwam en
naar Den Haag moest: die twee
worden dan verschillend behandeld,
terwijl zij precies hetzelfde achterla–
ten.

De heer De Jong (PvdA): Dan heb ik
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uw woorden niet helder genoeg
begrepen. Ik vind het terecht dat er
eisen kunnen worden gesteld aan
middenklassewoningen, indien zij
schaars zijn. Want als ik die meneer
of mevrouw uit Voorburg niet kan
helpen, terwijl betrokkene een
goedkope woning in Voorburg
achterlaat en derhalve het doorstro–
mingsproces in deze regio bevordert
en als ik in het voorkomende geval
niet zou kunnen zeggen dat betrokke–
ne enige voorrang heeft, dan heb ik,
als ik die vergehjkmg niet mag maken
van u, het doorstromingsproces
inderdaad wat gefrustreerd.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Maar u doet hetzelfde nu ten
opzichte van de gemeente Arnhem,
want betrokkene kan dan niet naar
die woning toe, omdat hij toevallig
niet al woonde in de regio Den Haag.
Ik vind dat u daar een verschrikkelijk
grote ongelijkheid mee introduceert,
die bovendien volstrekt overbodig is
naar mijn gevoel.

De heer De Jong (PvdA): Dat laatste
is inderdaad uw oordeel. Maar in
mijn ogen doet u aan hogere
wiskunde, omdat ik niet in staat ben
om Nederland als één grote woning–
martkt te zien en ik wel degelijk het
referentiekader op regionaal niveau
wil houden en dus de regels voor
Den Haag en omgeving laat fungeren
in die regio.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Geen woningmarkt dus.

De heer De Jong (PvdA): Ik had het
over een heleboel regels en ik wilde
ervoor waarschuwen dat als we te
veel regels privaatrechtelijk zouden
zien, dit een onoverzichtelijk circuit
van woonruimteverdelingsregels zou
bevorderen. Het andere risico van
een te lage grens bij de koopwonin–
gen — daar was ik immers mee bezig
- is dat er te veel uitzonderingen
gemaakt zouden worden naar boven.
Ik denk niet dat het wijs is als zo
vaak, echt gelegitimeerde uitzonde–
ringen gemaakt zouden moeten
worden. Wanneer wij juiste grenzen
stellen, meen ik dat wij zelfs de
stelling kunnen overwegen dat dat de
echte grens is.

Gelet op het ontbreken van
enigerlei empirisch onderzoek over
het functioneren van de koopprijs–
grens, acht mijn fractie het eigenlijk
bestuurlijk onverantwoord en
misschien zelfs een beetje onfat–

soenlijk om het overgrote deel van de
gemeenten dat thans een in zijn ogen
reële grens heeft getrokken, op te
zadelen met een benadering die in
het ontwerp-huisvestingsbesluit
wordt gevolgd. Vrijwel alle gemeen–
ten die thans een koopprijsgrens
hanteren, worden met een grens van
ƒ 125.000 geheel op het verkeerde
been gezet

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Maar soms is, gezien de
politieke situatie in een gemeente
raad, de ruimte waaronder er
geregeld zal moeten worden bij de
koopwoningen, jarenlang buitenge–
woon hoog. Ineens komt er dan een
ander college en dan gebeurt het
omgekeerde en gaat er ƒ 60.000,
ƒ 80.000, ƒ 90.000 of ƒ 100.000 af. Nu
kan de heer De Jong mij niet
wijsmaken, dat dit punt in één jaar
aan de orde is. Ik meen dat dit een
essentieel andere opvatting is over
wat reëel is om te regelen en wat
niet.

De heer De Jong (PvdA): Ik ga
proberen, u wat anders wijs te
maken. Ik denk dat je er niet elk jaar
ƒ 5000 op of af moet doen. Die
bestuurlijke continuïteit zou ik niet
gelukkig vinden. Ik meen echter dat
gemeenten de ruimte moeten
hebben om dergelijke beslissingen te
kunnen nemen. Ik beluister bij u enig
paternalisme: omdat u zo dikwijls de
situatie tegenkomt dat ze er mis–
schien ƒ 80.000 af doen, wilt u het
meteen voor ze doen. U stelt het
bedrag dan op ƒ 125.000 want als ze
er dan ƒ 80.000 af doen, dan zijn ze
er echt af.

Mevrouw Versnel-Schmitz (066):
Nee, voorzitter, want er zit natuurlijk
een onderbouwing onder die
ƒ 125.000. Met die vrij duidelijke grens
heb je te maken.

De heer De Jong (PvdA): Dat ben ik
met u eens en ik bestrijd de onder–
bouwing van die ƒ 125.000 omdat wij
ons, ook voor de koopsector, in de
Huisvestingwet niet uitsluitend
moeten afvragen of wij in schaarste–
situaties alleen de theoretisch voor
de doelgroep bereikbare woningen in
ogenschouw moeten nemen maar of
er een evenwichtig verdelingsbeleid
kan worden gevolgd. Omdat mijn
argumentatie anders is dan die welke
achter de ƒ 125.000 ligt, vind ik het
onjuist om op die grens te gaan
zitten. Daarnaast zeg ik dat, als de

gemeenten die dit gebruiken allemaal
ruimschoots boven die grens zitten,
ik wel wat meer empirische argu–
mentatie nodig zou hebben om
opeens tegen al die gemeenten te
zeggen dat ik het beter weet en dat
ik een lagere grens inzet.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
U wilt in feite de doelgroep oprekken.

De heer De Jong (PvdA): Nee, nee...

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Jawel, want u wilt regels stellen voor
diegenen die nu boven de doelgroep
zitten.

De heer De Jong (PvdA) Nee, we
praten langs elkaar heen. De
Huisvestingswet is niet uitsluitend
bedoeld om de doelgroep te
huisvesten. De Huisvestingswet is
bedoeld om regels te stellen voor
woonruimteverdeling. De manier
waarop die in elkaar zit, heeft ten
doel om de huisvestingssituatie van
lagere inkomensgroepen en van
sociaal zwakke groepen in ieder
geval te kunnen aanpakken. Maar
ook via de Huisvestingswet zult u te
maken hebben met andere mensen
dan alleen met de minst verdienen–
den. Daar stelt u ook regels voor. Als
we de pretentie hebben om te
decentraliseren met deze wet, heb ik
er ook problemen mee dat we
vervolgens de bewegingsvrijheid die
de gemeente nu heeft, heel sterk
gaan inperken. Volgens mij kan die
pretentie van decentralisatie dan niet
meer overeind worden gehouden.

Een pleidooi voor realistische
bovengrenzen voor het distributiebe–
stand verlangt dat twee vragen onder
ogen worden gezien. De eerste is, of
het een grote meerwaarde heeft om
afwijkingen van deze bovengrens,
ondanks een remmend effect als
gevolg van de benodigde provinciale
instemming, nog verder toe te staan.
Mijn fractie meent dat het dan om
echte uitzonderingen moet gaan. Dat
heb ik reeds bij interruptie gezegd Ik
denk daarbij bijvoorbeeld aan
gemeenten op de Veluwe.

De tweede vraag is of ook het
voordrachtstelsel tot aan de grens
van de Wet IHS zou moeten lopen.
Ons enthousiasme voor het zoge–
naamde Delftse model, waarop ik
later nog terugkom, brengt ons ertoe
positief te staan tegenover de
gedachte van een lagere toepas–
singsgrens voor het voordrachtstelsel
dan de grens van de Wet IHS, mits
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wij met elkaar afspreken dat deze
grens in feite een vergunningsgrens
is. Op grond van het debat en de
beantwoording in eerste termijn wil ik
mij beraden op een amendement
waarin deze beide elementen en het
element van de koopprijsgrens zijn
opgenomen.

De Huisvestingswet moet een
belangrijke steun vormen bij het
doorstromingsbeleid en de scheef–
heidsbestrijding of, zoals dat in de
stukken van de staatssecretaris
wordt genoemd, de evenwichtige
verdeling van de woonruimte. Reeds
eerder heb ik betoogd dat dit
verlangt dat de maximale huurgrens
en koopgrens die in of bij de wet
geregeld worden, hoger uitvallen dan
thans de bedoeling is van de
staatssecretaris.

Hoewel in deze wet bij de gemeen–
te het primaat ligt om dit opvallende
beleidspunt uit de nota Volkshuisves–
ting te realiseren, houdt de staatsse–
cretaris een stok achter de deur in de
vorm van een aanwijzingsbevoegd–
heid. Laat ik er geen misverstand
over bestaan: mijn fractie is het
ermee eens dat zo'n aanwijzingsbe–
voegdheid beschikbaar is. Wil zo'n
zwaar instrument echter betekenis
hebben, dan moet wel worden
nagegaan of het hanteerbaar is.
Hierbij zijn nogal wat vragen te
stellen. De meest eenvoudige vraag
is, of een gemeente zonder huisves–
tingsverordening zo'n aanwijzing kan
ontlopen. Thans is er wel sprake van
dat een aanwijzing gegeven kan
worden over de inhoud doch niet
over het bestaansrecht van een
huisvestingsverordening. Voor de
zekerheid heb ik een amendement
ingediend om ook dit laatste te
realiseren.

Veel moeilijker is de vraag, of de
omschrijving van de doelgroep
scherp genoeg is om een aanwijzing
op te baseren. Ook de heer Schutte
sprak hierover. Mijn fractie heeft
grote moeite met de vage omschtïj–
ving in de wet en met de invulling in
bedragen in het besluit. In een bijlage
bij de begroting voor 1992 is door de
staatssecretaris een poging gedaan
tot een omschrijving. Het zou echter
beter zijn een inkomensbegrip te
gebruiken afkomstig uit de wetgeving
over inkomens. Is de staatssecretaris
alsnog bereid een goede omschrij–
ving in de wet op te nemen? Daarbij
zal naar mijn mening aandacht
moeten worden besteed aan het
realistische karakter van de index.
Nog steeds is mijn fractie verbluft

over de snelle reductie van de
doelgroep, van 52% in 1986 naar
44% in 1991. Met zo'n tempo zijn er
over zo'n twintig jaar geen arme
mensen meer in Nederland, maar
niet heus. Los daarvan wordt het
scheefheidsprobleem steeds
ernstiger.

Staatssecretaris Heerma Zou ik een
nadere toelichting mogen op deze
extrapolatie in statistische zin? Naar
mijn mening zit de massa van de
huishoudens rondom het modale
inkomensbegrip. Ik denk dat de
extrapolatie van het tempo in de
afgelopen vijf jaar niet maatgevend is
voor de komende 4 maal 5 jaar.

De heer De Jong (PvdA): Ik ben het
met de staatssecretaris eens dat een
zeer groot deel van de huishoudens
rondom modaal zit en een groot
aantal op en rondom het minimum.
Het is echter opvallend dat de
doelgroep als gevolg van de statisti–
sche benadering heel snel in omvang
daalt. Dat valt natuurlijk wel te
verklaren. Een statistische koop–
krachtverbetering van 1 %, ook al
treedt deze niet zomaar in werkelijk–
heid op, wordt toch zodanig meege–
nomen dat de doelgroep kleiner
wordt. Ik wil dat gaarne op een ander
moment nog eens doorspreken met
de staatssecretaris. Ik constateer
slechts dat door de wijze waarop de
zaak statistisch is verantwoord, wij in
Nederland bij een regelmatig en niet
al te hoog groeitempo over 20 a 25
jaar geen doelgroep voor de
volkshuisvesting meer hebben. Als
het waar is des te beter, doch ik heb
mijn twijfels. Dan wordt ook het
scheefheidsprobleem steeds
ernstiger. Zonder doelgroep woont
uitemdelijk iedereen die in een
goedkope woning woont scheef. Wij
stellen het op prijs als wij, wanneer
wij later dit jaar worden geconfron–
teerd met het paardemiddel van het
doorstromingsbeleid: de tijdelijke
huurcontracten of huisvestingsver–
gunningen, in samenhang daarmee
nog eens goed kunnen praten over
het referentiekader. Is de staatsse–
cretaris daartoe bereid? Wil hij ons
de desbetreffende stukken verstrek–
ken? Zolang een goede doelgroe–
pomschrijving in de wet ontbreekt,
blijft mijn fractie behoefte hebben
aan een voorhangprocedure om er in
voorkomende gevallen toch overte
kunnen spreken.

Resteert bij dit punt de vraag op
welke manier en hoe vaak de

staatssecretaris zijn aanwijzingen wil
uitdelen. Tot nu toe hadden de ogen
en oren van de staatssecretaris in de
provincie - ik doel op de hoofdinge–
nieur-directeuren met bijbehorende
directies - weinig op met de
woonruimteverdeling. Gaat dit
veranderen? Wordt elke gemeente in
de gaten gehouden of selecteert men
een soort van risicogemeenten? Op
welk moment zal het de staatssecre–
taris te gortig worden en komt hij
met een aanwijzing? Gelet op de
menigvuldigheid waarmee hij het
verdelingsbeleid in zijn woonplaats,
maar ook die van de heer Koetje,
heeft gekritiseerd, moet ik hem
vragen of Amsterdam wellicht de
eerste gegadigde is. Ik ben benieuwd
naar zijn antwoord.

Staatssecretaris Heerma Is deze
vraag van de heer De Jong tevens
een wens?

De heer De Jong (PvdA): De
staatssecretaris gebruikt de Amster–
damse situatie vaak als voorbeeld en
niet altijd in positieve zin. Het is meer
een vraag voor de aardigheid. Ik heb
niet de wens dat Amsterdam gelijk
bovenaan het lijstje wordt geplaatst.
De staatssecretaris zal daarvoor
argumenten moeten geven.

Ik kom op de positie van de
verhuurders. Volgens het NCIV komt
de verzelfstandiging in deze wet
onvoldoende uit de verf. Het signaal
is door de Koetje zojuist ook
opgepikt. Ik vind het zelf nogal
meevallen. Het beeld wordt verduis–
terd. De wet kent in de allereerste
plaats bevoegdheden toe aan
gemeenten. Die kunnen op hun beurt
op allerlei manieren de verhuurders
macht toekennen, vaak door
simpelweg geen gebruikte maken
van de geboden mogelijkheden. Het
is ook mogelijk via een convenant of
via mandatering. Meer zelfstandig–
heid voor verhuurders dient zich
overigens eerder te manifesteren in
een grotere vrijheid in het huurbeleid
en de exploitatie van het woningbezit
dan in het in alle omstandigheden
hebben van het primaat van de
woonruimteverdeling.

Via andere regelgeving wordt de
zelfstandigheid van sociale verhuur–
ders vergroot. Grotere zelfstandig–
heid impliceert in de regel een
adequate verantwoordingsplicht. Bij
de Kamer zijn al langer zorgen geuit
over een niet discriminerend
optreden tegenover etnische
minderheden. Wellicht met de beste
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bedoelingen wordt in veel gemeen–
ten en door verhuurders heimelijk
een spreidings– of concentratiebeleid
gevoerd. Het is niet gemakkelijk, daar
greep op te krijgen, zeker niet als de
staatssecretans ook zelf afhankelijk is
van het piepsysteem. Ik kom daarop
nog terug als ik de positie van
huurders en woningzoekenden
behandel.

Ik kom op de positie van huurders
en eigenaar-bewoners en woningzoe–
kenden Eigenlijk gaat deze wet
direct of indirect helemaal over hen.
Laat ik met de kopers beginnen. Zij
hebben het minst te maken met deze
wet. Als zij een woning willen kopen
beneden een bepaalde grens, dan
hebben zij in een aantal gemeenten
een huisvestingsvergunning nodig.
Dat vervalt overigens in situaties van
vruchteloze aanbieding. Als een
situatie van vruchteloze aanbieding
zich trouwens vaak voordoet, dan
doet een gemeente er goed aan, zich
te bezinnen op de bemoeienis met de
koopsector. In de meeste gemeenten
en voor woningen boven de koop–
grens zal dus sprake zijn van vrije
vestiging.

Ik kom op de huurders, althans de
zoekenden naar een huurwoning. In
deze wet blijft de indruk achter dat zij
nog onvoldoende als volwaardige
consument worden gezien. Het
recente proefschrift van Van
Montfort met als titel "De regels van
het huis" laat op basis van onderzoek
in de praktijk goed zien, dat woon–
ruimteverdeling voor woningzoeken–
den een black box is, waarin
informele regels vaak een even zware
rol spelen als de formele regels, die
bij woningzoekenden wel bekend zijn.

Waaraan ontleen ik mijn stelling
dat in deze wet de consumenten
onvoldoende als volwaardige
marktpartij worden erkend? Het
begint al bij de klachtencommissie. Ik
heb het amendement van het CDA
over de onafhankelijkheid van deze
commissie gaarne ondertekend.
Verder is er een gebrek aan informa–
tie voor een betrokkene, hetgeen
grote onzekerheid en spanningen
voor mensen kan veroorzaken. In elk
geval dient een informatierecht met
een accent op motivering geregeld te
worden in de voordrachtfase. Om die
reden hebben wij een amendement
ingediend.

Verder verzetten wij ons tegen een
geheel nieuw element in deze wet.
Als een verhuurder met een betere
kandidaat komt aanzetten dan
degene die op de voordracht staat.

dan gaat de gegadigde van de
verhuurder voor. Slechts met de
nodige fantasie — ik zeg het maar
eerlijk — kunnen wij ons een
concrete situatie voorstellen naar de
letter van de wet. Is het namelijk niet
vreemd dat, als een gemeente een
voordrachtstelsel denkt nodig te
hebben - dat is dus altijd in situaties
van aanzienlijke schaarste en met
wachttijden van jaren - een
verhuurder dan buiten zo'n systeem
om met een betere kandidaat komt?
Waarom staat die dan ook niet
ingeschreven? Hoe moet je de
kandidaat van de verhuurder
vergelijken met de voordracht, als je
die voordracht niet mag doen?
Volgens mijn fractie is dit artikel
ofwel een dode letter ofwel een
gelegenheid tot ongewenst gesjoe–
mel. Het is beter om deze optie uit de
wet te schrappen.

Interessant is verder dat aan de
verhuurder strategisch gedrag
mogelijk wordt gemaakt, als de
voordracht hem niet bevalt. Hij
behoeft deze slechts twee maanden
te traineren, op de plank te laten
liggen, en de hele voordracht is
verdwenen. Om die reden heb ik een
amendement ingediend om ook op
dit punt de woningzoekende in
bescherming te nemen.

En dan is er nog de nasleep van de
moties-Apostolou/Krajenbrink en
–Koetje/A. de Jong, waaraan de heer
Koetje zojuist enige woorden heeft
gewijd. De staatssecretaris is de
Kamer met deze wet, zij het via de
Woningwet, in zekere mate tegemoet
gekomen. Nu horen wij dat dit ook in
het BBSH enige uitwerking heeft. Het
amendement-Versnel slaat alleen op
de toegelaten instellingen. Ik vind dat
er wel wat voor te zeggen is - dit
bleek net al een beetje in het
interruptiedebatje - dat wij ons
moeten oriënteren op de vraag of de
particuliere verhuurders daar ook bij
horen. Op zichzelf mag het namelijk
wel zo zijn dat toegelaten instellingen
meer door ons in de gaten worden
gehouden en meer aan regels en
dergelijke worden gebonden, maar ik
meen dat ook de particuliere
verhuurders een normale maatschap–
pelijke rol hebben. Wij moeten niet in
een situatie terechtkomen, waarin wij
wel alert willen zijn op driekwart van
de huursector, terwijl wij een kwart
van de huursector laten lopen,
alhoewel die maatschappelijk van
groot belang is. Dit was voor mij
overigens reden om samen met de
Koetje in de UCV van het najaar een

motie in te dienen met de vraag om
waar mogelijk, in het redelijke
natuurlijk, te trachten om regels die
voor de sociale huursector gelden,
ook voor de particuliere verhuur te
laten functioneren.

Ik stap over op enige aspecten die
de Leegstandswet heeft toegeleverd
aan de Huisvestingswet. Ik kom eerst
op de omvangrijke regeling van de
vordering. Aanvankelijk bekroop mijn
fractie de gedachte dat de vordering
van gebouwen, niet zijnde woonruim–
te, wel gemist kon worden. Deze
gedachte is door ons geuit in de
schriftelijke voorbereiding en is thans
door de WD gematerialiseerd in een
amendement. Toch willen wij de
gebouwenvordering nog een laatste
kans geven. De hanteerbaarheid van
dit instrument moet dan echter wel
versterkt worden. Laten wij namelijk
eerlijk zijn: als een gemeente nu een
gebouw wil vorderen, dan gaat die
gemeente financieel flink het schip
in. Men kijkt momenteel wel uit om
dit instrumentte gebruiken. Daarom
heb ik een amendement ingediend
met daarin de gedachte dat een
vorderingsvergoeding niet hoger mag
zijn dan een redelijke gebruiksvergoe–
ding. Verbouwingskosten komen
voor rekening van de gemeente of
moeten, althans deels, uit het
verschil tussen deze vergoedingen
betaald worden. Mocht ook hiermee
de gebouwenvordering een dode
letter blijven, dan willen wij een
amendement, zoals nu ingediend
door de VVD, in welwillende
overweging nemen. Dat zal echter
pas over vijf jaar het geval zijn.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Het is natuurlijk maar de
vraag of uw amendement nu wordt
aangenomen.

De heer De Jong (PvdA): Daar heeft
u gelijk in. Zoals u begrijpt, geef ik
evenwel de opvatting van mijn fractie
weer.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Het is jammer dat u zo lang
over deregulering moet nadenken,
maar goed...

Ik heb nog een vraagje over uw
amendement. Daardoor moeten
gemeenten zowel de verbouwings–
kosten als de kosten van het gebouw
zelf, de kostprijshuur van het
gebouw, betalen Denkt u dat het
daardoor aantrekkelijker wordt om
gebouwen te gaan vorderen dan in
de huidige situatie? Bovendien
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moeten de gemeenten ook het in
oorspronkelijke staat van bebouwing
terugbrengen betalen. Zij moeten dit
waarschijnlijk zelfs mee gaan rekenen
in de huur die zij gaan vragen.

De heer De Jong (PvdA) Ik denk dat
gemeenten die zeer hoge kosten
moeten maken om een ruimte
geschikt te maken als woonruimte,
dit sowieso wel zullen nalaten. Het is
evenwel denkbaar dat je de zaak
door vrij eenvoudige ingrepen kunt
omzetten en dat je de vordering ook
intrinsiek kunt motiveren, doordat er
bijvoorbeeld grote schaarste is. Je
moet namelijk geen gebouw gaan
vorderen, als er voldoende woon–
ruimte is. In mijn amendement heb ik
de bepaling opgenomen dat de zaak
ten minste twee jaar leeg moet
staan. Het moet namelijk niet zo zijn
dat de volgende ochtend opeens
iemand erin trekt. Wij hebben het
over situaties waarin bij schaarste
aan woonruimte een gemeente een
gebouw zonder woonfunctie vordert
om dat als woonruimte te kunnen
gebruiken. Daar er sprake is van
langdurige leegstand is het dan
redelijk dat de vorderingsvergoeding
niet hoger is dan de gebruiksvergoe–
ding. Tegelijkertijd zou ik het
onredelijk vinden om de kosten die
dan worden gemaakt om het gebouw
als woonruimte geschikt te maken, te
verhalen op de eigenaar.

Staatssecretaris Heerma: De heer
De Jong voegde er zoëven aan toe
dat het gebouw ten minste twee jaar
leeg moet staan. Dat is voor mij
nieuw. Het is nu gebruikelijk dat bij
vordering de waarde in het econo–
misch verkeer wordt gehanteerd. Ik
begrijp nu dat de heer De Jong
bepleit dat wanneer er niet sprake is
van leegstand de waarde in het
economisch verkeer blijft gelden en
dat bij vordering van een gebouw dat
twee jaar leeg staat, de opbrengst
van de toekomstige functie geldt.
Waarom brengt hij dat onderscheid
aan?

De heer De Jong (PvdA): Daar is
een simpele reden voor, namelijk het
relativeren van de betekenis voor het
economisch verkeer als een gebouw
zonder woonfunctie meer dan twee
jaar leeg staat en er bovendien niet
aangetoond kan worden dat men
bezig Is dat gebouw bij het maat–
schappelijk verkeer te betrekken.
Kortom, het wordt op dat moment
een wassen neus om net te doen

alsof een gebouw dat niet wordt
verhuurd, toch verhuurd zou kunnen
worden voor een bepaalde hoge prijs.
Vandaar dat na een dergelijke
periode het niet ongerechtvaardigd is
om te zeggen dat de vorderingsver–
goeding niet hoger is dan de
gebruiksvergoeding.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Als bijvoorbeeld een kantoor
gedurende twee jaar leeg staat, kan
de eigenaar natuurlijk nog steeds
denken dat hij het voor een hogere
prijs kan verhuren, maar behoeft dat
nog niet te gebeuren. Vervolgens zou
er wat betreft dat kantoor sprake
kunnen zijn van een daling van de
waarde in het economisch verkeer.
Op dat moment is die waarde dan
aan de orde bij vordering.

De heer De Jong (PvdA). Laten wij
nu even realistisch zijn. Wij hebben
het over een situatie waarin, gelet op
de huisvestingsomstandigheden,
vordering te rechtvaardigen valt.
Tevens dient in die situatie twee jaar
verstreken te zijn en is er geen
uitzicht op het gebruik van dat
gebouw. Daarbij heb ik een termijn
opgerekt en normen gesteld, dat
geef ik eerlijk toe. Ik kan niet
meegaan met de gedachte dat,
wanneer in een dergelijke situatie de
mogelijkheid tot vordering aanwezig
is, alleen daarom al de waarde in het
economisch verkeer zou dalen.
Integendeel, als de eigenaar van het
gebouw kans ziet het te verhuren, is
er verder van vordering helemaal
geen sprake meer.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Dat bedoel ik ook helemaal niet. Mij
is het geval bekend van een bankge–
bouw dat leeg is komen te staan,
doordat het ging naar zo'n glitterpa–
leis en dat vervolgens leeg bleef
staan, waardoor de waarde daalde,
ook voor kantoorgebruik. Die waarde
daalde zodanig dat het op een
gegeven moment redelijk was om ten
behoeve van woongebruik - het
gebouw werd toen overigens
gekraakt, maar de situatie lag toen
ook een beetje anders — tot
vordering over te gaan.

De heer De Jong (PvdA): Eigenlijk
geeft u mij via een omweg gelijk.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Denkt u dat het realistisch is
om te veronderstellen dat deze
prachtige situatie, waarin een

gemeente tot vordering over zou
kunnen gaan, zich ooit voor zal doen?
Want daar moet je van uitgaan.
Anders maak je niet zo'n amende–
ment.

De heer De Jong (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Dat is nu juist het
aardige. Als je ziet hoe het nu bij wet
geregeld is, dan is mijn gedachte: dit
blijft een dode letter. Ik zou het dan
met mevrouw Jorritsma eens zijn.
Maar wat doe ik vervolgens? Ik
probeer er binnen het redelijke iets
aan te veranderen, waardoor het
mogelijkerwijze enige functie kan
hebben. Als de functie over vijf jaar
nog steeds nihil is, dan ben ik het
inderdaad geheel met mevrouw
Jorritsma eens. Dan stappen wij
ervan af.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): De heer De Jong heeft dus in
een omvangrijk amendement veel
woorden nodig om het over vijf jaar
met mij eens te worden.

De heer De Jong (PvdA): Misschien
zijn wij het tegen die tijd over nog
veel meer eens. Ik had in mijn tekst al
staan: dat kan dan blijken bij de
aangekondigde evaluatie.

Voorzitter! Dan is er artikel 96, het
anti-kraakartikel. Een jaar of tien
heeft dit op de plank gelegen. Nu is
het enigszins afgestoft in de
Huisvestingswet terechtgekomen.
Het is verleidelijk aan de staatssecre–
taris te vragen welke praktische
betekenis hi] toedicht aan dit artikel.
Wij doen het al jaren zonder en
inmiddels kan ook een anonieme
verdachte worden aangevat. Dus
welk praktisch effect moet dit artikel
sorteren? Op de plank liggend is de
drempelwaarde in dit artikel "wan–
neer is de woning in principe
kraakvrij" gehalveerd van een jaar
naar zes maanden. De WD en het
GPV willen via amendement terug
naar de periode van een jaar. Ook ik
ben benieuwd naar de argumentatie
die ten grondslag ligt aan het
verkorten van de periode. Ik wacht
eerst het antwoord van de staatsse–
cretaris af, voordat ik mij afvraag of
het amendement onze steun zal
kunnen krijgen.

Dit artikel loopt het risico, in de
ogen van de PvdA, een dode letter te
blijven. Dit noodzaakt ertoe om bij de
evaluatie over vijf jaar te kunnen
beschikken over gegevens uit de
praktijk over het gebruik van dit
artikel. Hierbij zijn wij te zijner tijd ook
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benieuwd of er geen problemen zijn
gerezen met de meetbaarheid van de
opgenomen termijnen. Is dit een
halfjaar of een jaar? Ook hierop
vragen wij nu reeds een reactie van
de staatssecretaris. Immers, terecht
is een verplicht leegstandsregister in
de schriftelijke voorbereiding
gesneuveld, maar hiermee ook een
eenvoudige bewijsvoering over de
leegstandsduur. Mijn fractie vraagt
zich verder af of artikel 461 van het
Wetboek van Strafrecht, ongetwijfeld
in een ruimere jas, betekenis kan
hebben voor deze materie. Is de
staatssecretaris bereid hierover in
overleg te treden met de minister van
Justitie en de Kamer hierna te
informeren?

Het ontruimen van kraakpanden
leidt tot hoge kosten voor de
overheid. Het ontruimen van het
Wolters Noordhoff-complex in
Groningen heeft aan politiekosten
meer dan 2 mln. gekost. Vanzelfspre–
kend wordt ervan uitgegaan, dat
deze kosten ten laste van de overheid
komen.

Toch is het de vraag of dit wel zo
vanzelfsprekend is. Indien vastge–
steld kan worden dat de eigenaar van
het kraakpand in hoge mate verant–
woordelijk is voor het feit dat het
pand gekraakt kan worden, rijst de
vraag of de gemeente de kosten of
een deel ervan kan verhalen op de
eigenaar van het pand. Zou het niet
denkbaar zijn dat de gemeente in
deze situatie tegen de eigenaar van
het pand met succes een vordering
kan instellen wegens een onrechtma–
tige daad? Graag hoor ik een reactie
van de staatssecretaris hierop.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Voorzitter! Ik vind het een
rare vraag voor de staatsscretaris.

De voorzitter: Ik vind dit geen punt
voor een interruptie. Ik kijk hierbij een
beetje naar de klok. Een interruptie
moet inhoudelijk zijn. Men is vrij de
vragen die men wil stellen, te stellen
aan de staatssecretaris, maar als het
niet oorbaar is, zal ik ingrijpen. Wi! de
heer De Jong zijn betoog vervolgen?

De heer De Jong (PvdA): Voorzitter!
Ik kom aan de Regeling rijksvoor–
keurswoningen. Dit is nog een
ministeriële regeling die zweeft
tussen de Woningwet en de nieuwe
Huisvestingswet. Hoewel ik eerbied
behoor te hebben voor ouderdom,
stel ik voor om deze regeling ter
gelegenheid van de Huisvestingswet

te laten sneuvelen. Ondanks een
voortdurende weerstand van de zijde
van de Kamer bij de schriftelijke
voorbereiding, heeft de staatssecre
taris aanhoudend vastgehouden aan
deze regeling, althans om er nog
zeker enkele jaren mee door te gaan.
Nu echter via het ontwerp-huisves–
tingsbesluit wordt duidelijk gemaakt
dat de regeling weer wat wordt
opgepoetst en weer geïnventariseerd
zal worden welke categorieën
ambtenaren van de geneugten
mogen profiteren, moet het maar
direct afgelopen zijn. Dit neemt niet
weg dat de PvdA wel steun kan
verlenen aan een voorziening in de
wet, die het mogelijk maakt om in
situaties waarin redelijk overleg te
kort schiet, via een aanwijzing de
huisvesting van bepaalde groepen af
te dwingen. Thans zien wij evenwel
slechts een basis voor toegelaten
vluchtelingen. De aanwijzing van
deze categorie voorkeursgerechtig–
den is ook voldoende duurzaam om
deze wettelijk te regelen. In een
ingediend amendement waarin dit is
geregeld, hebben wij tevens een
ontsnappingsclausule opgenomen
om alert op bijzondere omstandighe–
den te kunnen reageren. Zo'n actie
moet een tijdelijk karakter hebben.
Anders is aanpassing van de wet
geboden.

Thans zie ik twee categorieën als
voorbeeld — ik zeg dit heel nadruk–
kelijk — waarbij gebruikmaking van
de ontsnappingsclausule overwogen
kan worden. De ene betreft de
huisvesting van gedoogden die
steeds meer problemen blijkt te
geven. De andere betreft de huisves–
ting van grote groepen laag betaalde
ambtenaren die door bijzondere
omstandigheden een overplaatsmg
over grote afstand ondervinden,
zoals in de sfeer van het defensieper–
soneel. Dit moet goed gemotiveerd
kunnen worden. Overigens neem ik
toch terecht aan dat bij rijksvoor–
keursgerechtigden de doelgroepbe–
nadering die voor andere woningzoe–
kenden zo maatgevend is, ook zal
opgaan?

Ten slotte kom ik op de hamvraag.
Wat biedt de Huisvestingswet voor
de praktijk van de woonruimteverde–
ling? Ten opzichte van de nog
bestaande wetgeving is er flink
gesneden. Wij behoeven maarte
denken aan de bijlagen bij de
Woonruimtebeschikking 1984. Soms
zijn juist nieuwe aangelegenheden
opgevoerd, zoals de aanwijzingsbe–
voegdheid voor het Rijk voor de

scheefheidsbestrijding, de richtlijnbe–
voegdheid van de provincie om
gemeenten in een regionaal gareel te
krijgen met zelfs een aanwijzingsbe–
voegdheid achter de hand, het
anti-kraakartikel, de doorkruising van
de voordracht door de verhuurder via
een eigen kandidaat of het traineren
van de procedure alsmede het via
deze wet regelen van woonwagen–
standplaatsen en ligplaatsen van
woonschepen.

Enkele van deze nieuwigheden
wijzen wij af, andere bezorgen ons
twijfels. Zij krijgen het voordeel van
de twijfel en kennen wat ons betreft
een tijdshorizon. Aan sommige zaken
wordt ondanks dereguleringsbehoef–
te vastgehouden, zoals de Regeling
rijksvoorkeurswoningen en de
vordering van gebouwen. Ook
hierover heb ik mijn twijfels voldoen–
de aangegeven en de amendering
toegelicht.

Op cruciale punten is de wet, of
soms het ontwerp-besluit dat wij nu
kennen, te rigoureus, zoals bij het
inperken van het distributiebestand.
In zijn huidige consequenties is voor
ons daarbij de acceptatiegrens
overschreden, zodat amendering via
de wet geboden is. Veel blijft nog
onduidelijk. Daarover heb ik de
nodige vragen gesteld. Naar de
beantwoording daarvan kijk ik met
belangstelling uit.

Ondertussen is er in de praktijk het
wenkende perspectief: het Delftse
model. Het enthousiasme over de
aanpak in Delft wil ik niet onder
stoelen of banken steken. Het is
terecht dat veel gemeenten zich
oriënteren op deze aanpak. Waarom
brengt de Delftse aanpak ons tot
geestdrift? Woningzoekenden
worden serieus genomen als mensen
met duidelijke voorkeuren, met
inzicht in de woningmarkt en in hun
eigen mogelijkheden op die markt en
met een duidelijk standpunt over het
tijdstip waarop het hun schikt om een
woning te zoeken of om te verhuizen.
De wachtlijst smelt weg en het blijkt
dat de enorme vervuiling van deze
lijst verdwijnt. De perceptiekosten
kunnen omlaag en de acceptatie van
aangeboden woningen stijgt tot een
goed niveau.

De kreet in Delft was: Delft zoekt
zelf. Ik voeg daar wel aan toe: dat
gaat niet vanzelf. Om zo'n aanpak te
laten slagen, moet je goede condities
scheppen, zoals eerlijke en regelma–
tige informatie over vrijkomende
woningen. Er moet goede informatie
zijn over de mensen die een woning
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kregen toegewezen, zodat woning–
zoekenden ook zelf kunnen beoorde–
len hoe hun positie op de woning–
markt is. Die goede informatie dient
ook om een soort van verantwoor–
ding te geven. Moeilijke gevallen
moet je apart oplossen. Je moet een
redelijke voorziening hebben voor
urgente gevallen.

Bijna al deze vraagstukken zijn in
Delft goed opgelost. Ik overweeg, in
tweede termijn een motie in te
dienen om de aanpak via het Delftse
model toe te juichen en de staatsse–
cretaris aan te sporen, deze aanpak
onder goede condities verder te
propageren. Deze motie is feitelijk
aan de staatssecretaris gericht, maar
is eerder een politiek signaal aan de
volkshuisvestingspraktijk dat de
wetgever zeer positief is over een
vraaggerichte benadering op een
huurwoningenmarkt waar gemeente–
lijke interventie geboden is, liever
dan het voordrachtstelsel met al zijn
bureaucratische en paternalistische
nadelen.

Mede hierom ben ik zo benieuwd
hoe de Huisvestingswet in de eerste
jaren van haar bestaan zal functione–
ren. Daarom stellen wij over vijf jaar
een gedegen evaluatie op prijs en
spreken de bereidheid uit om de
regelgeving alsdan verder aan te
passen aan de praktijk, als die
daadwerkelijk de richting opgaat van
een grotere zelfstandigheid van de
marktpartijen en vooral een betere
positie van de betrokken woonconsu–
menten: huurders, kopers en
woningzoekenden.

De vergadering wordt van 18.18uur
tot 19.45 uur geschorst.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Bevordering van voldoen–
de woongelegenheid is onderwerp
van zorg der overheid, zo omschrijft
de grondwetgever de taak van de
overheid met betrekking tot het
voorzien in een van de eerste
levensbehoeften, namelijk het
onderdak. De taak van de overheid
strekt zich niet alleen uit tot het
voorzien in voldoende huisvesting,
maar ook in een rechtvaardige
verdeling van de beschikbare
woonruimte. De hoop dat de
overheid zich op het laatste terrein
langzamerhand zou kunnen terug–
trekken, is in de laatste jaren weer in
rook vervlogen. Kort na de Tweede
Wereldoorlog lag het immers voor de

hand dat de overheid zich vanwege
de toen zeer nijpende woningnood
heel direct inliet met het volkshuis–
vestingsvraagstuk in de meest brede
zin. De nood deed zich in die tijd met
name voor in kwantitatief opzicht. In
de jaren zeventig leek het erop dat
de overheidsbemoeienis drastisch
zou kunnen worden beperkt. Maar
het tij is gekeerd. Het gaat nu niet in
de eerste plaats en alleen om
problemen in kwantitatieve zin — ook
al valt het in onze dagen nog lang
niet mee om een woning te kopen of
te huren - maar om problemen in
kwalitatieve zin. Het lijkt weinig
waarschijnlijk - en daar hoor ik
graag de opvatting van de staatsse–
cretaris over — dat binnen afzienbare
tijd de overheid de handen in
belangrijke mate af kan trekken van
de verdeling van woonruimte.

Gelet op het feit dat de bevolking
sneller groeit dan tot voor kort werd
aangenomen en gezien de steeds
krapper wordende ruimte in ons
langzamerhand overvolle land, moet
worden verwacht of wellicht
gevreesd dat het vraagstuk van de
woonruimteverdeling eerder groter
dan kleiner zal worden. Hoe denkt de
staatssecretaris daarover?

Uit een en ander vloeit voort dat
wij het in ons land niet zonder een
Huisvestingswet kunnen stellen. De
fractie van de RPF deelt de opvatting
van de staatssecretaris dat het niet
verantwoord zou zijn, de woonruim–
tewetgeving en dus de overheidsbe–
moeienis met de woonruimteverde–
ling af te schaffen volgens variant 1,
zoals die in het onderhavige voorstel
tot een Huisvestingswet wordt
genoemd. Daarmee is echter niet
alles gezegd. De stukken bestuder–
end, in het bijzonder de helder en
overzichtelijk geschreven memorie
van toelichting waarvoor ik de
staatssecretaris en zijn staf graag
een compliment maak, kom ik
andermaal tot de conclusie dat de
overheid het zichzelf met het beleid
als zodanig onnodig moeilijk maakt.
Reeds in eerdere debatten — het
meest recent bij de behandeling van
de nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig — heb ik gesteld dat er veel
minder spanning op de woningmarkt
zou zijn en de kosten voor de
volkshuisvesting in het algemeen
wellicht beduidend lager zouden
liggen als er een ander beleid zou
worden gevoerd. Ik doel dan in het
bijzonder op het veel sterker
bevorderen van eigen-woningbezit,
het afdwingen van doorstroming in

de huursector, het periodiek herijken
van gezinsinkomens van huurders,
het veel minder soepel aanvaarden
van het individualiseringsstreven en
een veel stringenter toewijzen van
woningen bij echtscheidingen.

Het volkshuisvestingsvraagstuk is
langzamerhand geen schaarstepro–
bleem, maar een luxeprobleem. Dat
moet toch in hoge mate te denken
geven als wij letten op de grote
budgettaire problemen waarmee wij
nog altijd te maken hebben. Ook als
het gaat om het vraagstuk van de
volkshuisvesting, leven wij van
lieverlee boven onze stand en
worden er te hoge eisen gesteld En
Bruintje kan dat gewoon niet trekken.
Wij behoeven natuurlijk niet terug
naar de vorige eeuw, maar soberheid
en minder pretenties moeten voor
onze huisvesting niet te veel
gevraagd zijn.

Voorzitter! Ik besef zeer wel dat wij
de discussie over deze voor de RPF
zeer aangelegen punten in het kader
van de Huisvestingswet niet opnieuw
kunnen aanzwengelen, maarwij
zouden onvoldoende recht doen aan
de nu in behandeling zijnde voorstel–
len als wij deze facetten van de
volkshuisvesting geheel onbesproken
lieten of, wat nog bedenkelijker is, ze
voor lief namen. Bij de bespreking
van de toewijzingscriteria kom ik hier
nog even op terug.

Voorzitter! Het kabinet-Lubbers/
Kok mag dan van tijd tot tijd worden
bekritiseerd — en soms acht de
fractie van de RPF daartoe alle
aanleiding — niet ontkend kan
worden dat de moed wordt opge–
bracht om weinig populaire maatre–
gelen te nemen. Op het terrein van
de volkshuisvesting zou echter ook
het roer verder om moeten. Het gaat
hierbij om een zaak van recht en
gerechtigheid. Het geeft geen pas
om ons in allerlei bochten te wringen
en regels op te stellen, terwijl wij
weglopen voor maatregelen die de
problemen met betrekking tot de
volkshuisvesting en de verdeling van
woonruimte in niet onbelangrijke
mate zouden kunnen verminderen. Ik
noem maar één facet. Het is toch
onrechtvaardig dat gezinnen met een
door de jaren heen opgebouwd hoog
gezinsinkomen probleemloos in een
goedkoop tot zeer goedkoop
huurhuis kunnen blijven wonen —
met een huur van ongeveer ƒ 450 per
maand — en een jong stel dat wil
gaan trouwen een huur van ƒ 1000
moet neerleggen omdat wordt gelet
op het inkomen van zowel de jongen
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als het meisje, ook als het meisje
tijdens het huwelijk wil stoppen met
het verrichten van betaalde arbeid,
hetgeen gelukkig nog altijd voorkomt.
Dat is toch een zotte wereld.

Voorzitter! De fractie van de RPF is
uiteraard graag bereid mee te
werken aan het tot stand komen van
een nieuwe Huisvestingswet. Zoals
gezegd onderkennen wij de noodzaak
van een dergelijke nieuwe wet. Ik
roep de staatssecretaris bij deze
gelegenheid met klem op om
ondanks het gedecentraliseerd zijn
van het volkshuisvestingsbeleid, zich
toch nog eens schrap te zetten en
zich te bezinnen op een ombuiging
van het beleid zodat het meer recht
doet aan wat billijk en noodzakelijk is.
Ik zou het op prijs stellen als hij op
deze oproep in elk geval een reactie
wilde geven.

Voorzitter! De Huisvestingswet is
een bouwsel met gebreken, zoals
sommige kritische commentatoren
suggereren. Ik zou zeker zo ver niet
willen gaan, hoewel het punt van de
rechtsbescherming naar de mening
van de RPF-fractie zeker met de
nodige zorgvuldigheid en wellicht
beter dan nu gebeurt bekeken moet
worden. In de schriftelijke voorberei–
ding heb ik reeds de wens geuit tot
een overzichtelijker wetgeving te
komen, een wens die de staatssecre–
taris gelukkig heeft ingewilligd. Zo
reikt het wetsvoorstel een overzichte–
lijke regelgeving aan woningzoeken–
den aan en poogt het de verschillen
in gemeentelijke regels en criteria op
te heffen.

Positief vind ik ook dat het
wetsvoorstel tegemoet komt aan
onze roep om een grotere flexibiliteit.
Gemeenten krijgen zo een goed
handvat om een zelfgekozen
woonruimtebeleid te voeren. Waar
gaat het namelijk om? Op de
Regionale conferentie Zuid van de
Nationale woningraad, die in maart
1982 werd gehouden voor de
gewesten Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg, sprak men uitgebreid over
het woonruimteverdelingsbeleid.
Geconstateerd werd dat na een
periode van liberalisatie in veel
gemeenten de Woonruimtewet weer
van kracht was geworden. Die wet uit
1947 was anno 1982 echter
ongeschikt. Een aangepaste of
geheel vernieuwde Huisvestingswet
zou moeten regelen in welke vorm
het woonruimteverdelingsbeleid zou
moeten worden gegoten. Een en
ander is de aanzet geweest om het
nu in behandeling zijnde wetsvoorstel

uit te werken. Centraal in het voorstel
staan een grotere eigen beleidsruim–
te voor de gemeente, een betere
afstemming van het gemeentelijk
woonruimtebeleid en provinciaal
ruimtelijk-ordeningsbeleid, alsmede
het scheppen van meer mogelijkhe–
den tot intergemeentelijke samen–
werking.

Ik merkte reeds eerder op, dat de
staatssecretaris enkele gevoelige
aspecten in het volkshuisvestingsbe–
leid in dit wetsvoorstel buiten
beschouwing laat, zij het dat hij in de
schriftelijke voorbereiding naar
aanleiding van de inbreng van
diverse fracties toch wat over het
probleem van de doorstroming, c.q.
het huurcontract naar voren heeft
gebracht. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag schrijft de
staatssecretaris dat "de effecten
naar aanleiding van het in de nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
ingezette beleid evenvvel eerst
zichtbaar zullen zijn in het Woningbe–
hoefte-onderzoek (WBO) 1993-
1994. Eerst op basis van dat
onderzoek zal over de inzet van het
aanvullende instrumentarium
(tijdelijke huisvestingsvergunning en
tijdelijk huurcontract) worden
beslist". Niettemin begrijp ik uit de
stukken behorend bij dit wetsvoor–
stel, dat de staatssecretaris vooruit–
lopend op de uitkomst van het
onderzoek al met de genoemde
instrumenten aan de slag wil. Is dat
een juiste constatering? Op zichzelf
heb ik er geen problemen mee, maar
is het procedureel juist dit te doen nu
het onderzoek nog niet is afgerond?
Graag een toelichting.

Voorzitter! Het wetsvoorstel bevat
voor een niet onbelangrijk deel
technische aanpassingen in het tot
nu gevoerde beleid. Een en ander
laat onverlet, dat er nieuwe elemen–
ten zijn en dat er beslist ook aspecten
van principiële aard zitten aan de
problematiek van de woonruimtever–
deling en de toewijzing van woon–
ruimte. Ik kom daarmee op de
toewijzingscriteria. Wie komt
wanneer in aanmerking voor
woonruimte en wie heeft voorrang
boven de ander? De fractie van de
RPF meent, dat ook op het terrein
van de volkshuisvesting de overheid
als dienares van God zich moet
beijveren om de gezonde grondsla–
gen van de samenleving intact te
laten dan wel te herstellen. In dat
kader past geen honorering, laat
staan stimulering van het individuali–
seringsproces, dat — ik heb dat al

vele malen eerder moeten zeggen -
grote schade berokkent aan de
samenleving als geheel. De gezonde
grondslagen, zoals God de Schepper
die bijvoorbeeld heeft verordend in
de vorm van de huwelijkse samenle–
vingsvorm moeten door de overheid
worden gehonoreerd en gestimu–
leerd. Het betekent, dat de gemeen–
telijke overheid bij het toewijzen van
woonruimte in het kader van
bijvoorbeeld artikel 13, lid 1, een
voorkeursbehandeling zou moeten
kunnen geven aan personen die op
grond van een wettig huwelijk een
gezin stichten of hebben gesticht. De
werkelijkheid is wel anders. Als het
erop aankomt, gaat de gescheiden
man of vrouw voor bij het toedelen
van de woonruimte. Daarmee wordt
als het ware het kwade beloond en
het goede gestraft. Dat is precies het
tegenovergestelde van de opdracht
die ook deze overheid van Godswege
heeft, namelijk het goede te belonen
en het kwade te bestraffen.

Voorzitter! De overheid moet niet
trendvolgend zijn bij de kwalijke
ontwikkelingen die zich in onze
samenleving voordoen — van die
weg wordt inmiddels afgestapt als
het gaat om de WAO-problematiek,
omdat de problemen kennelijk te
groot worden - maar moet trendset–
tend zijn. In dit geval moet het samen
leven op grond van een wettig
huwelijk worden gestimuleerd,
bevorderd, in fiscale zin worden
bevoordeeld, etc. Dat is heel wat
anders dan het slaafs volgen van de
individualiseringstrend, waarblj ook
gedacht moet worden aan het recht
van jongeren om al op jonge leeftijd
rechten op te eisen op een zelfstan–
dige woonruimte, hoewel zij thuis
nog heel goed kunnen verblijven. Op
die wijze houden we schaarste aan
woonruimte en blijven de huurprijzen
kunstmatig hoog. Wil de staatssecre–
taris zich erop beraden of hij kans
ziet, het beleid in principiële zin bij te
buigen, al was het alleen maar op
pragmatische gronden? In elk geval
zouden gemeentebesturen het recht
moeten krijgen, in dezen een geheel
eigen beleid te voeren in de zin die ik
net heb geschetst. Wil de staatsse–
cretaris de betreffende gemeentebe–
sturen die opening bieden? Sprekend
over criteria met betrekking tot
toewijzing en verdeling vraag ik mij
overigens af of de passendheidscri–
teria niet te ruim worden toegepast.
Zijn de eisen langzamerhand niet te
hoog opgeschroefd? Denk bijvoor–
beeld aan de huisvesting van grote of
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grotere gezinnen of aan de noodza–
kelijke voorzieningen. Maken we het
bij de verdeling van woonruimte
zodoende niet onnodig moeilijker dan
het behoeft te zijn?

De heer Schutte (GPV): Voorzitter,
ik zou de heer Leerling nog een
toelichting willen vragen op het
onderdeel van zijn principiële betoog
waarbij het ging om belonen en
straffen. Ik kan mij daar in algemene
zin wel iets bij voorstellen, maar hij
noemt als voorbeeld gescheiden
mannen en vrouwen voor wie het
element straf zou kunnen gelden Nu
is er in dergelijke gevallen een
uitspraak van de rechter dat de
echtscheiding plaatsvindt en dat de
woning wordt toegewezen aan hetzij
de man, hetzij de vrouw. De andere
partner moet dan dus het huis
verlaten. Wat moet een gemeentebe–
stuur of een woningcorporatie dan
doen in het kader van wat de heer
Leerling "straffen" noemt?

De heer Leerling (RPF): Het gaat mij
erom dat in zo'n situatie voor degene
die "op straat wordt gezet", meteen
huisvesting geregeld wordt. Ik vraag
mij af of dat wel allereerst een taak
van de overheid is. Ik denk dat het in
de eerste plaats een verantwoorde–
lijkheid van de betrokkene zelf is en
dat er in de tweede plaats in de kring
van familie en vrienden een oplossing
gezocht zou moeten worden, in ieder
geval een tijdelijke. Maar ik vind het
toch niet vanzelfsprekend dat iemand
die in zo'n situatie terechtkomt, bij de
overheid kan aankloppen en dan ook
op huisvesting en alies wat daarmee
te maken heeft, kan rekenen. Dat
acht ik een onjuiste gang van zaken.

De heer Schutte (GPV): Ik denk dat
het in de meeste gevallen toch niet
zo erg soepel gaat, want de schaar–
ste geldt ook voor die categorie.
Maar als er een rechterlijke uitspraak
is, dan is dat toch wel een gegeven
waarmee de overheid rekening zou
moeten houden, al dan niet met
genoegen. Erworden namelijk
urgentiecriteria gehanteerd en het
ontbreken van huisvesting zou toch
als zo'n criterium kunnen worden
gezien, dunkt mij.

De heer Leerling (RPF): Dat is
inderdaad het geval, maar er zijn
meer categorieën die men urgent kan
noemen. Ik vind het toch moeilijk te
accepteren dat door het toenemend
aantal echtscheidingen, dat in de

stukken wordt genoemd als een van
de oorzaken van de druk op de
woningmarkt, mensen die op
reguliere wijze via een wettig
huwelijk een gezin willen stichten,
niet aan de bak komen. Het komt ook
voor dat men weer van de lijst wordt
afgeschoven omdat men een
gescheiden vrouw of man moet laten
voorgaan. Ik vind dat een ongezonde
situatie in onze samenleving.
Natuurlijk is die uitspraak van de
rechter er, maar dat ontslaat de
betreffende personen niet van de
eigen verantwoordelijkheid om eerst
zelf een oplossing te zoeken, met
inschakeling van degenen die om
zo'n persoon heen staan en die naar
ik aanneem toch zo sociaal bewogen
zijn dat zij een helpende hand
uitsteken. Als dat gebeurde, denk Ik
dat de overheid minder snel en
frequent behoeft in te springen dan
nu het geval is. Dan zouden er veel
meer woningen kunnen worden
toegewezen aan reguliere gevallen. Ik
geef direct toe dat het een moeilijke
afweging blijft, maar ik heb dit geval
hier toch eens heel scherp naar
voren willen brengen, omdat het naar
mijn idee toch te gemakkelijk gaat.

Voorzitter! Een belangrijk punt van
kritiek is dat het wetsontwerp zal
leiden tot een lappendeken van
regels die per gemeente verschillen.
Hoewel in de schriftelijke voorberei–
ding op deze materie is ingegaan,
blijf ik me afvragen in hoeverre
hiermee de gelijkheid van rechtsze–
kerheid en rechtsbescherming van de
burgers per gemeente wordt
aangetast. Het wetsvoorstel geeft
gemeenten namelijk een grote
beleidsvrijheid bij het bepalen van de
mate waarin gebruik wordt gemaakt
van de instrumenten die deze
regelgeving voor de verdeling van
woonruimte biedt. Gemeentebestu–
ren zijn immers niet verplicht een
huisvestingsordening vast te stellen,
maar kunnen dit onderwerp ook
regelen in privaatrechtelijke overeen–
komsten met eigenaren van woon–
ruimte. Denkbaar is dat zich in de
praktijk situaties voordoen waarbij
gemeenten deze instrumenten in
combinatie met elkaar gebruiken. En
ten slotte kan een gemeente
besluiten om helemaal niets te
regelen Het laatste betekent dat de
rechtsbescherming van woningzoe–
kenden wel eens per gemeente zou
kunnen verschillen. Bijvoorbeeld als
een woningzoekende in een gemeen–
te woont waar tussen gemeente en
eigenaren de woningdistributie bij

convenant geregeld is, zal tegen een
beslissing ter uitvoering van dat
convenant slechts kunnen worden
geklaagd bij een daartoe ingestelde
commissie ex artikel 4, lid 2. Zo'n
commissie kan een bindend advies
uitbrengen. Over de samenstelling,
de werkwijze en de normen die een
dergelijke commissie hanteert voor
haar advies, is in dit wetsvoorstel
echter niets geregeld. Een woning–
zoekende kan zich in deze situatie
ook wenden tot de burgerlijke
rechter, op grond van een onrecht–
matige daad. Ten opzichte van de
AROB-rechtsgang is deze rechtsbe–
scherming voor woningzoekenden
veel beperkter. Een woningzoekende
kan namelijk, als ik het tenminste
goed heb begrepen, in beginsel geen
rechten ontlenen aan een door
derden — dat zijn de partijen bij het
convenant — gesloten privaatrechte–
lijk convenant. Bovendien is het nog
maar de vraag of een beslissing die
een eigenaar neemt ter uitvoering
van een met de gemeente gesloten
convenant, kan worden getoetst aan
de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Een en ander
betekent dat in gemeenten die geen
huisvestingsverordening kennen, de
woonruimteverdeling veel beperkter
is dan in gemeenten die daarvoor
zo'n verordening vaststellen, in welk
geval de woningzoekende rechtsbe–
scherming geniet op grond van de
Wet AROB.

Een ander aspect in dit verband is
overigens dat de kosten van een
civiele procedure voor een woning–
zoekende veel hoger zijn dan de
kosten die gemoeid zijn met het
voeren van een AROB-procedure.
Wellicht wil de staatssecretaris op
het door mij aangehaalde punt van
de rechtsbescherming en rechtsze–
kerheid ingaan en een reactie leveren
op hetgeen ik heb gesteld.

In dit kader is voor mij met
betrekking tot de zwakke groepen
woningzoekenden een punt onduide–
lijk. In gemeenten die de woonruim–
teverdeling regelen door het sluiten
van een overeenkomst met eigena–
ren, bevat artikel 4, lid 3, voor
zwakke groepen woningzoekenden
een garantie als het gaat om de
uitvoering van die overeenkomst.
Doordat artikel 1 5 echter alleen
betrekking heeft op de artikelen 11
tot 14, waarin een huisvestingsver–
gunning geregeld is, is het niet
duidelijk of de beschermde werking
van artikel 15 ook geldt in gemeen–
ten zonder verordening, waar de
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mogelijkheid van het verlenen van
een huisvestingsvergunning immers
ontbreekt. Hoe zit dat precies?

Voorzitter! Het wetsvoorstel is
gericht op lokaal bestuur. Het
voorstel biedt de gemeenten dan ook
veel bevoegdheden. Hoewel
woonruimtewetverdeling van
oudsher een decentrale bevoegdheid
is, raakt dit direct de taken en
bevoegdheden van de toegelaten
instellingen. Deze verantwoordelijk–
heid mag er niet toe leiden dat
toegelaten instellingen niet zelfstan–
dig hun eigen taken kunnen uitvoe–
ren. De verzelfstandiging van de
toegelaten instellingen, die nu vorm
krijgt in het ontwerp-Besluit beheer
sociale sector, mag naar mijn mening
niet door de voorstel teniet worden
gedaan. Op dit moment beschikken
toegelaten instellingen niet over de
zekerheid dat zij een eigen verhuur–
beleid kunnen voeren. In de Woning–
wet (artikel 70) en in het ontwerp–
Besluit beheer sociale huursector is
vastgelegd dat zij daar rechtstreeks
verantwoordelijkheid voor dragen.
Juist dit besluit biedt het kader
waarbinnen zij kunnen en mogen
werken. Dit kader gaat uit van een
zelfstandig functionerende instelling,
die zelf een aantal taken moet
verrichten en daarover verslag doet
en verantwoording aflegt. Uitgangs–
punt is dat de toegelaten instellmg
zelf deze taken verwezenlijkt en
uitvoert. Ook het toezicht en de
sancties daarop zijn helder vastge–
legd. In de Woningwet en in het
ontwerp-besluit wordt, zoals al is
verwoord, uitgegaan van zelfstandig
functionerende toegelaten instellin–
gen. In de Huisvestingswet worden
toegelaten instellingen afhankelijk
van de beslissing van het gemeente–
bestuur inzake het huisvesten van de
doelgroep — en het distribueren van
woonruimte — terwijl zij een eigen
verantwoordelijkheid hebben. In
hoeverre is hier nu sprake van een
discrepantie tussen de Woningwet
en dit wetsvoorstel?

Voorzitter! Een verplichting voor
toegelaten instellingen tot deelname
aan een centrale registratie van
woningzoekenden lijkt mij vooralsnog
te vergaand en bovendien in strijd
met het uitgangspunt van deregule–
ring en verzelfstandiging van
toegelaten instellingen. Als ik me niet
vergis, zijn in de praktijk andere
ontwikkelingen zichtbaar: gemeenten
stoten de registratie af, soms wordt
deze zelfs helemaal afgeschaft. Uit
de financiële paragraaf leid ik af dat

het artikel inzake de centrale
registratie niets regelt over de kosten
die hieraan verbonden kunnen zijn
voor de corporaties. Ook is mij niet
geheel duidelijk hoe de gemeente
met de verkregen informatie om zal
gaan. Met name het laatste punt kan
tot grote onduidelijkheid tussen
partijen leiden. Als men informatie
over de woningmarkt wil verkrijgen,
zijn daar ook andere manieren voor.
Het kunnen verzamelen van informa–
tie over vraag en aanbod via de
inschrijving van woningzoekenden, is
uiteraard een middel waarvoor
partijen op het lokale niveau kunnen
kiezen. Ook kan centrale registratie
leiden tot vergaand direct en actief
optreden van de gemeente bij de
woningtoewijzing. Partijen kunnen
toch ook in onderling overleg tot
afstemming komen? Graag een
reactie.

Voorzitter! In het wetsvoorstel
wordt bevorderd dat gemeenten
regionaal hun woonruimtebeleid
afstemmen op elkaar. Op zich
ondersteunen wij deze gedachte van
harte. Deze afstemming raakt
toegelaten instellingen, terwijl zij
hierover niet hoeven te worden
geraadpleegd. Daarnaast werken
vele toegelaten instellingen lokaal. Zij
kunnen hun werkgebied niet zomaar
wijzigen, terwijl zij wel te maken
krijgen met de toestroom van
woningzoekenden uit de regio.
Wellicht kan in het wetsvoorstel
worden vastgelegd dat gemeenten
met toegelaten instellingen moeten
overleggen, voordat zij kunnen
besluiten tot regionale afstemming
van het woonruimteverdelingsbeleid.
Hoe denkt de staatssecretaris
hierover?

Het provinciaal bestuur dient in de
visie van de staatssecretaris een
coördinerende en initiërende rol op
het terrein van de volkshuisvesting te
krijgen. De fractie van de RPF stemt
met dit uitgangspunt in. De vraag
blijft alleen hoe deze rol zich zal
verhouden met het tot stand komen
van bestuurlijke regio's of stadsge–
westen. In de schriftelijke voorberei–
ding — ik wijs op de nota naar
aanleiding van het eindverslag —
houdt de staatssecretaris zich nogal
op de vlakte. Hij wil namelijk niet
vooruitlopen op de voorstellen inzake
nieuwe bestuurlijke organisaties. Ook
meent hij dat, zolang er nog geen
grootstedelijke gebieden of stadsge–
westen zijn, de provincie de rol van
bovengemeentelijke autoriteit moet
vervullen. Het lijkt mij toch wenselijk

dat de staatssecretaris na datgene
wat het kabinet onlangs in een
uitgebreide commissievergadering
heeft laten weten over de plannen
inzake Bestuur op niveau, nu iets
meer zegt over de mogelijke
gevolgen voor de woonruimteverde–
ling indien bestuurlijke regio's zullen
ontstaan. Is het bijvoorbeeld in het
kader van dit wetsvoorstel mogelijk,
een regionale (model-)woonruimte-
verordening op te stellen, die wordt
voorbereid door een woonruimte–
commissie en wordt vastgesteld door
het dagelijks bestuur van een
regionaal samenwerkingsverband of
een stadsgewest? Wat blijft er over
van de zojuist genoemde coördine–
rende en initiërende rol van de
provincie als, om maar iets te
noemen, zo'n dagelijks bestuur
besluit tot regionaal woningmarkton–
derzoek, op basis waarvan een nota
woonruimteverdeling wordt opge–
steld?

De fractie van de RPF vindt het een
positieve gedachte om de provincie
een grotere rol te geven ter bevorde–
ring van de regionale samenwerking
tussen gemeenten. Het rapport van
VROM "Regionalisering van het
volkshuisvestingsbeleid" geeft echter
aan dat de onderzochte gemeenten
"een geringe bereidheid tonen om
zich bij beleidsvorming te laten leiden
door specifieke regionale overwegin–
gen. Van regionale sturing en
planning is derhalve slechts in zeer
beperkte mate sprake. In ons
onderzoek hebben wij weinig
aanwijzingen gevonden dat gemeen–
ten overgaan tot het voeren van een
gezamenlijk woonruimteverdelings–
beleid." Op welke wijze kan de
provincie met het door de Huisves–
tingswet aangereikte instrumentari–
um deze bereidheid bij de gemeente–
besturen vergroten? Wellicht heeft
deze geringe animo te maken met de
spanning tussen zo'n regionalise–
ringsbeleid en de eigen verantwoor–
delijkheid dan wel autonomie van de
gemeenten.

De staatssecretaris gaat uit van het
principe dat woningzoekenden zich
vrij kunnen vestigen. Dat is prima,
maar gemeenten mogen al dan niet
regionale bindingseisen alleen stellen
binnen een door de provincie
goedgekeurd regionaal samenwer–
kingsverband. De regionale binding
komt dus in de plaats van de
economische en de maatschappelijke
binding met een gemeente Hierdoor
dreigen aantrekkelijke gemeenten
met weinig woningzoekenden
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overspoeld te worden met mensen
die zich daar willen vestigen. Het
huisvesten van de eigen ingezetenen
en de eigen aanwas komt hierdoor in
gevaar. Ik vraag me dan ook af of de
goedkeuringsbevoegdheid van de
provincie, zoals genoemd in artikel 6,
afbreuk doet aan de eigen verant–
woordelijkheid van gemeentebestu–
ren.

Ik heb mij enigszins verbaasd over
de woorden die in het kader van het
huisvestingsbeleid zijn gewijd aan
illegaal in ons land verblijvende
vreemdelingen. Vanzelfsprekend
geldt ook hier dat nood wetten kan
breken, maar als regel moeten zij die
zich illegaal in ons land ophouden,
zich toch niet op enigerlei wijze
kunnen aanmelden voor woonruimte?
Zij zijn immers illegaal hier en zodra
zij zich op welk bureau dan ook
melden, moet toch de vreemdelin–
genpolitie worden ingeschakeld om
hen uit te zetten? Dit was ook de
strekking van datgene wat op dit
punt vorige week naar voren is
gebracht bij de verdere toepassing
van het sofi-nummer. Ik vraag de
staatssecretaris om helderheid op dit
punt.

Het belangrijkste instrument ter
bestrijding van onrechtvaardige
leegstand is de bevoegdheid van het
gemeentebestuur om leegstaande
woonruimten en gebouwen te
vorderen. Bovendien hebben
gemeentebesturen de bevoegdheid
om een melding van leegstand,
leegstandregistratie, voor te
schrijven. Deze registratie is niet
verplichtend van karakter. Vanuit het
oogpunt van verdere decentralisatie
is dit positief. Ronduit negatief is
echter dat het wetsvoorstel de
strafbaarheid van het kraken beperkt
tot de duur van zes maanden omdat
deze termijn samenhangt met de
verlengde gebruiksbescherming.
Vanuit het strafrecht bezien zou dus
na zes maanden het kraken van een
pand in principe niet meer strafbaar
zijn. Dat maak ik althans op uit de
woorden die de staatssecretaris op
papier heeft gezet. Hij schrijft: "Dat
wil niet zeggen dat het kraken van
woningen of gebouwen niet meer
wederrechtelijk is na deze periode."
Dit kan erop duiden dat het na die
periode wel mag. Moet ik hieruit nu
opmaken dat er, met de strafwet in
de hand, na zes maanden niet meer
kan worden opgetreden tegen het
kraken van een leegstaande woning?
Als dit juist is, zal het duidelijk zijn
dat ik het amendement van de

collega's Jorritsma en Schutte meer
dan royaal wil steunen, om die
termijn weer op een jaar te brengen.
Ik wil daarmee overigens geen
premie zetten op een langer leeg
laten staan van woonruimten, maar
kraken moet toch onder '.lie omstan–
digheden en met alle b^ochikbare
middelen worden voorkomen. Kraken
kan in een rechtsstaat nooit een
toelaatbaar middel zijn.

Voorzitter! Ik meen dat dit
wetsvoorstel in het kader van de
woonruimteverdeling een nuttig
instrument zal kunnen zijn. Ik heb wel
de nodige kritiek geleverd, zeker
waar het om een aantal principiële
punten en met name om de rechts–
bescherming gaat. Daarom wacht ik
met belangstelling het antwoord van
de staatssecretaris af.

D

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Voorzitter! In 1988 heeft het
toenmalige kabinet, met deze zelfde
staatssecretaris, dit wetsvoorstel
ingediend. Het is een wetsvoorstel
waarvoor de VVD-fractie nooit erg
veel enthousiasme heeft kunnen
opbrengen, hoewel er in de loop van
de behandeling toch wel belangrijke
verbeteringen zijn aangebracht.
Overigens constateren wij dat, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld het
Bouwbesluit, dat beoogde door een
stukje centralisatie eenduidiger en
eenvoudiger regelgeving voor te
schrijven, zelfs met het voorliggende
wetsvoorstel hier een heel andere
weg is gekozen. Ik kom daar dadelijk
op terug.

Wat wij vandaag moeten beoorde–
len, is of het nu voorliggende
wetsvoorstel nog wel past in de
huidige tijd, nog wel past in het
beleid dat geformuleerd is in de nota
Volkshuisvesting en of het voorts
past in de ontwikkelingen die zich
sinds de eerste discussie, maar zeker
sinds de indiening en zelfs sinds de
schriftelijke behandeling, hebben
voorgedaan op het terrein van
bijvoorbeeld ons bestuurlijke
systeem. Helaas moet ik constateren
— ik zal dit dadelijk verder uitwerken
— dat dit onzes inziens nauwelijks zo
is.

De nota Volkshuisvesting gaat uit
van minder overheid, van meer
markt, van decentralisatie en
deregulering, en van bijvoorbeeld
verzelfstandiging van woningbouw–
corporaties, waardoor deze meer
eigen bevoegdheden krijgen, die

vervolgens - daar is het nieuwe
Besluit beheer sociale huursector
voor bedoeld - democratisch
controleerbaar moeten zijn, mede
gezien de opdracht die zij hebben. En
wat doet de Huisvestingswet? Oh,
zeker, die decentraliseert, maar van
deregulering is zelfs in het sinds de
indiening sterk gewijzigde wets–
ontwerp nauwelijks sprake. Sterker
nog, wanneer het wetsontwerp tot
wet verheven is, krijgen gemeenten
die nu in geliberaliseerde gebieden
liggen, zonder meer de mogelijkheid
om te gaan reguleren. Hoezo, meer
markt en minder overheid? Ik kom
daar op terug.

Voor burgers, woningzoekenden,
wordt het er ook niet duidelijker op.
Het is nu een wirwar van gemeente–
lijke regelgeving, maar zelfs met de
nieuwe wet en de mogelijkheden die
daar voor gemeenten in genoemd
zijn, blijven er een hele hoop
verschillende gemeentelijke verorde–
ningen bestaan, zodat het bepaald
niet zo is dat een woonconsument nu
volstrekt een helder beeld krijgt van
waar hij aan toe is. Men leze daar de
kritiek van de Woonbond op na.

De belangrijkste doelstelling van
het wetsontwerp is natuurlijk om te
komen tot een rechtvaardige en
doelmatige verdeling van het
woningbestand en om de scheefheid
in de volkshuisvesting te bestrijden.
De vraag is of daarvoor dit wets–
ontwerp noodzakelijk is. De beste
manier om de scheefheid in de
volkshuisvesting te bestrijden, is
onzes inziens om heel snel verder te
gaan met harmonisatie van huren,
zodat men de prijs betaalt die bij de
kwaliteit van de woning past, en met
het snel verminderen en op den duur
afschaffen van objectsubsidies,
zodat de kostprijshuur betaald wordt.
Dat kost tijd, maar over een aantal
jaren zal het toch zo moeten zijn dat
de huur van woningen de werkelijke
huur is en dat slechts zij subsidie
ontvangen via de IHS die niet de
volledige kostprijs van hun woning
kunnen betalen.

De heer De Jong (PvdA): Voorzitter!
In het betoog van mevrouw Jorritsma
kan ik volgen, waarom zij prijzen wil
veranderen, harmoniseren en noem
maar op. Denkt zij dat, nadat deze
stappen zijn gezet, er geen goedkope
en dure woningen meer zullen zijn,
maar dat deze allemaal even duur
zijn? Nee, toch? Dus zullen er
goedkope woningen zijn en dus vindt
zij toch ook in die situatie dat je die
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waarschijnlijk bij voorrang terecht
moet laten komen bij de mensen die
dat dan wel kunnen betalen?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Zoals u wellicht uit mijn
amendementen hebt kunnen lezen,
heb ik niet alles uit de wet weggea–
mendeerd. Er blijft nog een heel klein
stukje over en dat is precies het
segment van de markt waarvan ook
wij denken dat daar de eerstkomende
jaren, zolang er schaarste en
scheefheid is, nog enige regulering
nodig zal zijn. Het is overigens de
vraag of je daar deze wet voor nodig
hebt of dat er andere methodes zijn
te verzinnen waarop je dat kunt
bestrijden, bijvoorbeeld de opdracht
die de staatssecretaris aan de
toegelaten instellingen en gemeenten
heeft gedaan, om zodanig toe te
wijzen dat er maximaal ƒ 250
huursubsidie wordt verleend en
straks ƒ 275. Dat zorgt er toch ook
voor, dat men verder gaat met het
beter toewijzen? Natuurlijk is het een
goede zaak dat degenen die moeten
toewijzen, dat doen aan de groepen
voor wie de woningen bedoeld zijn.
Bovendien constateer ik met vreugde
dat inmiddels sommige gemeenten
zonder dat zij daarvoor een wet nodig
hebben, tot creatieve oplossingen
zonder veel bureaucratie zijn
gekomen. ledereen heeft in dat
verband vandaag Delft al genoemd
en ik hoef dat dus niet meer te doen;
dan weet de staatssecretaris toch dat
wij het over Delft hebben. Ik denk dat
dit heel goed is, ook voor de
woonconsument.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mevrouw Jorritsma vergeet iets. Er
wordt wel degelijk gestuurd. In het
Delftse systeem wordt namelijk
aangegeven of men ergens voor in
aanmerking kan komen of niet. Men
kan dat zelf bekijken en vervolgens
krijgt men alleen maar toegewezen
als dat klopt. Er zit dus wel degelijk
een stukje regelgeving in.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Maar dat mogen ze, zonder
dat ze daarvoor de Huisvestingswet
nodig hebben en zelfs zonder dat de
Woonruimtewet daarvoor nodig is. Er
is geen enkele reden waarom dat in
wetgeving moet worden vastgelegd.
Een gemeente mag dat doen en een
toegelaten instelling mag dat soort
beleid voeren, gezien de taak die zij
hebben om te voorzien in volkshuis–
vesting voor bepaalde doelgroepen.

Blijkbaar hebben we daar geen
nieuwe wet voor nodig, want
gemeenten kunnen dat ook zonder
een wet doen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Nee, want er wordt wel degelijk
getoetst aan bepaalde inkomens. Die
inkomenstoets heeft direct te maken
met bijvoorbeeld de mate waarin het
Rijk met individuele huursubsidie zal
moeten bijdragen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Prima, dat mag.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het is dus wel degelijk nodig om dat
te regelen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Maar Delft doet het nu toch
al? Delft doet dat niet op basis van
de Woonruimtewet.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Maar wel op basis van...

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Op basis van de circulaire die
de staatssecretaris heeft gestuurd en
waarin staat dat er maximaal ƒ 250
huursubsidie mag worden verleend.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Een circulaire is ook een regeling
maar geen fraaie.

Staatssecretaris Heerma Mijnheer
de voorzitter! Wellicht wil mevrouw
Jorritsma in haar betoog betrekken
dat het Delftse systeem niet zou
kunnen functioneren uitsluitend op
de circulaire waarin die ƒ 250 staat
vermeld. Dat gebeurt op basis van
het Woonruimtebesluit 1984 en van
de Woonruimtewet 1947. Er is altijd
een kader nodig en dan kom ik bij de
principiële vraag...

De voorzitter: Ik wil de staatssecre
taris onderbreken. U heeft een
termijn om te antwoorden. Ik begrijp
dat u zich niet kunt inhouden maar
dit leidt ertoe dat wij deze week het
wetsvoorstel dat wij nu behandelen
niet kunnen afdoen omdat een ander
wetsvoorstel waarvan de behande–
ling nog moet beginnen, grote
prioriteit heeft.

Staatssecretaris Heerma: Mijnheer
de voorzitter! Ik zal u verzekeren dat
ik door mijn spreektijd heen ben.

De voorzitter: Nee, u bent niet door

uw spreektijd heen maar ik verzoek u
bij de interrupties verduidelijkende
vragen te stellen. Wij zijn natuurlijk
zeer nieuwsgierig naar uw antwoord
maar beproef ons met het oefenen
van geduld.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Als alle amendementen van
de VVD zouden worden aangeno–
men, zou Delft met het wetje dat dan
overblijft, nog steeds in staat zijn om
een keurig huisvestingsbeleid te
voeren. Laten we het daar voorlopig
even op houden. Daar hoeven geen
extra toeters en bellen bij.

Voorzitter! Vervolgens wordt in dit
wetsontwerp de provincie een
nieuwe taak gegeven om richtlijnen
te kunnen geven. Daarover zou ik de
staatssecretaris willen vragen hoe
dat past in het beleid dat geformu–
leerd is in BON 2. In de schriftelijke
voorbereiding is dit onvoldoende
gebeurd en inmiddels is Bestuur op
niveau 2 behandeld. Zal straks in de
BON-2-gebieden het regionaal
bestuur zich niet met het volkshuis–
vestingsbeleid gaan bezighouden?
Zal het voor de overige gebieden, de
niet-b–.; M-2-gebieden, nog werkelijk
noodzakelijk zijn om een provinciale
taak op te nemen in de wet? Doen de
grootste schaarsteproblemen, waar
die zich al voordoen op de markt,
zich niet vooral voor in de BON-2-ge-
bieden? Is het dan niet een beetje
vreemd om, nu we weten dat er een
wet komt om de zaken te regelen,
eerst in de Huisvestingswet te
regelen dat provincies die taak op
zich moeten nemen om straks tot de
conclusie te komen dat in de
BON-2-gebieden dit gewoon door de
regio kan gebeuren? Dat hoeft niet in
de Huisvestingswet opgenomen te
worden maar dat kan in de kaderwet,
c.q. in de interimwet worden
geregeld.

De heer De Jong (PvdA): Stelt
mevrouw Jorritsma nu voor, deze
wet een poosje te laten liggen? Dat is
toch vreemd. Is zij momenteel
ongeclausuleerd voor wetsvoorstel–
len met betrekking tot regionalisering
die wij nog niet zo precies kennen?

Mevrowu Jorritsma-Lebbink
(VVD): Nu de discussie met betrek–
king tot BON 2 al in een zo vergevor–
derd stadium is, is het dan verstandig
de provincies een taak te geven
waarvan ik het vermoeden heb dat
deze later teruggedraaid moeten
worden? Als de samenwerking van
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onderaf reeds een heel eind op gang
is en er gewerkt wordt in de richting
van meer regionale samenwerking, is
het dan verstandig nu de provincies
een instrument te geven waarbij zij
dwingend een aantal zaken kunnen
voorschrijven waarvan men in de
gebieden zelf overtuigd is dat deze
zo langzamerhand regionale aangele–
genheden worden? Ik vind dat een
beetje tegen de geest van BON 2
ingaan. Daarin wordt immers gezegd,
dat het van onderaf moet komen, dat
samenwerking gestimuleerd moet
worden en niet van bovenaf moet
worden opgelegd. Dat doen wij nu
wel via dit provinciale voorschrift.

De heer De Jong (PvdA): Begrijp ik
goed dat mevrouw Jorritsma zich
eigenlijk aansluit bij mijn betoog om,
wanneer dergelijke regio's worden
gevormd, de Huisvestingswet te
veranderen teneinde in die regio's
geen provinciale taak meer te
hebben?

Mevrouw Jorritsma Lebbink
(WD): Sterker nog. Ik vraag mij af, of
wij überhaupt een provinciale taak
moeten invoeren. Het zal immers
voor een zeer korte periode zijn.
Bovendien ben ik van mening dat het
voor de overige gebieden helemaal
niet nodig is dat de provincies daarin
een taak zullen vervullen. Want waar
liggen de problemen met betrekking
tot de regionale afstemming? Die
liggen vooral in de grote steden en
de daaromheen liggende gemeenten.
Ik vind dat de provincie zich daarmee
niet moet bemoeien. Dat moet van
onderaf komen. Als er onwillige
gemeenten zijn, moet de mogelijk–
heid bestaan om dat af te dwingen.
Ik vind echter dat daarover op dat
moment nagedacht moet worden.
Wij moeten op dit moment de
provincie die nieuwe taak niet geven.
Ik heb een amendement ingediend
dat ertoe strekt de provinciale
richtlijnen uit het wetsvoorstel te
halen. Ik verneem graag de reactie
van de staatssecretaris in dezen.

Wij hebben op 25 juni 1991 het
voorontwerp van het huisvestingsbe–
sluit ontvangen. Daarna is er een
aantal adviezen binnengekomen. Het
spijt mij nog steeds zeer dat de
staatssecretaris niet het definitieve
ontwerp naar de Kamer heeft
gestuurd alvorens wij dit wetsvoor–
stel gingen behandelen. Wij hebben
daarover kort gesproken tijdens een
procedurevergadering. Ik was de
mening toegedaan dat wij het

wetsvoorstel beter niet konden
behandelen totdat het defintieve
ontwerp er was. Dan had de heer
Koetje ook niet het probleem gehad
dat hij een amendement moest
voorbereiden voordat de adviezen
binnen waren.

De heer Koetje (CDA): Ik heb
helemaal geen probleem. Wij zijn het
alleen onderling niet eens over de
vraag, in welke volgorde je dat doet.

De heer Jorritsma-Lebbink (WD):
Ik meen mij te herinneren dat u
daarstraks ook heeft gezegd dat u
heeft gevraagd om het ontwerp-huis–
vestingsbesluit en dat dit problemen
heeft veroorzaakt bij u besluit tot het
al dan niet indienen van een amende–
ment.

De heer Koetje (CDA): Ik heb
daarvoor een hele praktische
oplossing en die heb ik gemeld. Bij
voorafgaande interrupties is duidelijk
gebleken dat wij het daarover niet
eens zijn. Ik vind mijn voorstel echter
wel praktisch.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Dan moeten wij weer een
nieuwe wetswijziging tegemoet zien.
Ik vind dat geen praktische doch een
buitengewoon ingewikkelde oplos–
sing die absoluut niet past in de
manier waarop wij met wetsvoorstel–
len plegen om te gaan. Als wij dingen
in de wet geregeld willen zien,
behoren wij die tijdens de behande–
ling te realiseren. Het probleem
wordt echter voor een klein deel
ondervangen omdat de heer De Jong
ook een paar onderdelen uit het
huisvestingsbesluit wil overhevelen.
Voor zover ik het daarmee eens ben,
zal ik de desbetreffende amende–
menten graag steunen.

Het is echter wel vreemd, dat een
en ander op deze manier gegaan is.
Zou de staatssecretaris daarop eens
nader willen ingaan. Het gaat hier
immers om een voorontwerp van 25
juni j l , waarvan de adviezen absoluut
niet allemaal bekend zijn en wij dus
absoluut weten, hoe het definitieve
ontwerp er uit zal zien. Dan is er
inderdaad een voorhangprocedure
nodig waaraan ik echter ook niet
zoveel behoefte heb.

Voorzitter! Ik kom op de meer
inhoudelijke kant van het wetsvoor–
stel, allereerst het vergunningenstel–
sel voor het in gebruik nemen van
woonruimte voor bewoning. De
staatssecretaris heeft ervoor

gekozen, iedere gemeente in dit land
de mogelijkheid te geven een
huisvestingsverordening te maken op
basis waarvan een vergunningenstel–
sel kan worden gehanteerd waaron–
der koopwoningen tot een maximum–
grens, huurwoningen tot een
maximumgrens en onzelfstandige
woonruimte kunnen vallen, natuurlijk
met de nodige beperkingen. Wij
hebben dat van het begin af aan een
onverstandige keuze gevonden,
vooral omdat daarmee het systeem
van de geliberaliseerde gebieden
automatisch vervalt. Onzes inziens
zouden die gebieden moeten blijven
bestaan, zodat een extra rem blijft
bestaan voor gemeenten om een
andere keuze te maken. Het is heel
onverstandig om nieuwe regulering
zonder meer, alleen op basis van een
besluit van de gemeenteraad, te
gaan toestaan in gebieden waar dat
nu niet aan de orde is, zonder dat
verder een toets plaatsvindt, anders
dan dat de gemeente van oordeel is
dat op segmenten van de markt
schaarste optreedt. In het interrup–
tiedebat tussen mevrouw Versnel en
de heer De Jong werd daarvan een
heel aardig voorbeeld gegeven.
Gemeenten kunnen het onderwerp
"schaarste" en de redenen waarom
zij ergens toe overgaan heel subjec–
tief beoordelen. Het \s mogelijk dat
na een wisseling van colleges
plotseling ƒ 100.000 van een woning
af kan of er bij moet, omdat men de
woning plotseling verklaart tot een
schaars bezit. Ik vrees dat dat straks
in meer gemeenten gaat gebeuren.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Maar mevrouw Jorritsma is toch
altijd een groot voorstander van de
lokale democratie? Dan is het toch
mogelijk dat er verschillende
standpunten zijn, ook als de kiezers
gesproken hebben? Dat verschijnsel
doet zich hier in de Tweede Kamer
ook wel eens voor. Ik snap niet
waarom daar nu zo minnetjes over
gesproken wordt, nu het mevrouw
Jorritsma eventjes niet goed uitkomt.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Ik meen dat de WD-fractie
hierin buitengewoon consequent is
geweest. Ik kijk even naar datgene
wat er met het Bouwbesluit is
gebeurd. Of het allemaal precies
geworden is wat wij ervan hadden
verwacht, is een tweede. Wij hebben
gekozen voor een stukje centralisatie
en deregulering. Waarom centralisa–
tie? Omdat wij vinden dat een burger,
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een woonconsument, iemand die
verhuist, in elke gemeente ongeveer
dezelfde situatie moet aantreffen.
Met deze wet weten wij één ding
zeker: de burger treft niet in elke
gemeente dezelfde situatie aan.
Volstrekt hetzelfde is ook onmogelijk,
omdat de woningbouwmarkt per
gemeente verschilt. Wij zijn er echter
bang voor dat gemeenten die zich nu
helemaal nergens mee bemoeien en
waar ook geen enkele noodzaak tot
bemoeienis bestaat, de mogelijkheid
om op te treden zullen aangrijpen,
bijvoorbeeld na een collegewisseling.
Het begrip "schaarste" is naar ons
gevoel buitengewoon moeilijk
objectief in te vullen. De manier van
omgaan met doorstromingsinstru–
menten is ook moeilijk objectief te
beschrijven. Het zal altijd subjectief
zijn en dus leiden tot een oerwoud
van regelgeving. Wij vinden dat voor
de woonconsument geen goede
zaak. Dat gaat mij boven het
decentralisatieverhaal. Ik kies dan
liever voor deregulering.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
De situatie is in de gemeenten van
Nederland vaak dermate verschil–
lend, dat hantering van dezelfde
regelgeving ook niet raadzaam is.
Het is veel verstandiger om de
gemeenten dat zelf te laten uitma–
ken. Ik maak mij sterk dat een
gemeente waar het al jarenlang
geliberaliseerd is, niet opeens een
trucendoos met allerlei toestanden
gaat openen. Al die regelgeving moet
ook betaald worden. Dat is een groot
probleem.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Mevrouw Versnel zei daarnet
iets wat mij erg aansprak. Zij weet
ook hoe sommige gemeentebesturen
zijn. De wetgever moet slechts
regelen datgene wat strikt noodzake–
lijk is. Wij zijn van mening dat dat
gebied heel nauw omschreven moet
zijn. Het moet ook niet voor het hele
land gelden. Erzijn complete regio's
te noemen waar geen noodzaak tot
regulering bestaat. Men krijgt nu toch
de mogelijkheid om regulerend op te
treden. Het is mogelijk dat een
aantrekkelijke plaats in zo'n regio
toch weer kiest voor regulering,
omdat het daar toevallig wat drukker
is. Ik vind dat geen goede zaak.

De heer De Jong (PvdA): Zou
mevrouw Jorritsma, als haar
amendement ten aanzien van de
regionaliserïng enige steun ontvangt,

haar amendement ten aanzien van
het schrappen van de koopwoning–
grens intrekken? In dat geval vervalt
haar bezwaar immers.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Neen, zeker niet! De koopwo–
ninggrens geldt namehjk in alle
gebieden. Mijn idee over het
absoluut maken van de koopwoning–
grens en het uit het vergunningenre–
gime weghalen van de koopwonin–
gen zou voor alle gemeenten moeten
gelden. Ik vind dat koopwoningen in
geen enkele gemeente onder het
regime moeten vallen.

De heer De Jong (PvdA): Als
argument voor de regionalisering
stelt u dat u het niet juist vindt dat in
de geliberaliseerde gebieden alsnog
een grens voor de koopprijs kan
worden ingevoerd. Nu wilt u
überhaupt geen koopprijs, maar dan
geldt dat argument niet. Ik wil u dus
vragen of u, als u op het punt van de
regionalisering een zekere steun zou
krijgen, wilt afstappen van het
schrappen van de koopprijsgrens.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik geloof dat u mij verkeerd
begrepen hebt. Als ik het over
geliberaliseerde gebieden heb,
bedoel ik ook dat men dan überhaupt
niet aan regulering kan doen. Dit
heeft niets meer met grenzen van
koop of grenzen van huur te maken.
Er wordt daar überhaupt niet aan
regulering gedaan. Daar wordt dus
geen huisvestingsverordening
gemaakt. Daar geldt geen vergun–
ningstelsel. Het toewijzen is daar
gewoon een zaak van de toegelaten
instellingen.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik
heb een heel praktische vraag over
dit punt. Zou dit inclusief bijvoor–
beeld de standplaatsen van woonwa–
gens moeten zijn? En hoe lost
mevrouw Jorritsma dat dan op? Dat
is namelijk mede een onderdeel van
het gebeuren. Ik meen echter dat wij
het in het mondeling overleg van 5
december over de toekomstige
wetgeving erover eens waren dat de
verdeling van standplaatsen geïnte–
greerd moest worden in de Huisves–
tingswet.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Wij vinden allemaal nog
steeds dat de gemeenten aan hun
verplichtingen ingevolge het plan,
zoals het er nu ligt, moeten voldoen.

Als dat gebeurd is, zie ik evenwel niet
zo vreselijk veel noodzaak om daar
nog iets voor te regelen. Het kan zijn
dat u vindt dat dat wel moet
gebeuren. Ik snap echter niet
waarom u dit punt erbij haalt. Dat
zou betekenen dat wij regulering voor
alles in het land zouden moeten
toestaan, omdat wij iets moeten
regelen voor de woonwagenstand–
plaatsen. Dat gaat mij net een stap te
ver.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Dat is mijn punt helemaal niet. Ik
constateer dat mevrouw Jorritsma
zegt dat er buiten die 247 gemeen–
ten niet meer gereguleerd mag
worden. Ik wil evenwel weten hoe wij
dat dan moeten doen voor de
woonwagenstandplaatsen gezien de
herziening van de woonwagenwetge–
ving. Op die vraag krijg ik geen
duidelijk antwoord.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): U gaat er hopelijk van uit dat
de 400 gemeenten die op dit
moment niets geregeld hebben,
straks niet allemaal een huisvestings–
verorc..: i;ng gaan instellen, omdat zij
iets moeten doen met de woonwa–
genstandplaatsen.

De heer Koetje (CDA): Van de
plaatselijke situatie zal afhangen of
dat nodig is. De andere instrumenten
op basis van de woonwagenwetge–
ving vervallen namelijk. Dat hebben
wij althans afgesproken.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Daar is nog geen wet voor
ingediend. Ik meen dat wij dat op dat
moment moeten beoordelen. Het kan
echter niet zo zijn dat wij nu op een
veel breder terrein een instrumentari–
um gaan opbouwen en dit blijvend
aan gemeenten gaan geven, alleen
vanwege het feit dat een wetsvoor–
stel dat er nu nog helemaal niet is,
straks wellicht een probleem voor de
woonwagenstandplaatsen zal
veroorzaken. Dat gaat mij net een
stap te ver.

De heer Koetje (CDA): Het is van
tweeën één. Wat mij betreft, is dat
dan het laatste op dit punt. Wij
hebben het net gehad over Bestuur
op niveau 2 en de vraag waarom de
provincie hier dan nog bij betrokken
is. Welnu, daarvoor hebben wij een
richting aangegeven. U vraagt u af of
dit nog wel gedaan moet worden. Ik
concludeer dat wij in het mondeling
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overleg van 5 december ook een
richting hebben aangegeven. Nu zegt
u evenwel dat ik u daar niet mee
lastig moet vallen. Ik vind dat niet
consistent. Ik vraag u dit alleen maar
om erachter te komen wat dit nu
betekent, ook voor die terreinen,
waarop uw kritiek zich kennelijk niet
bij voorbaat richt. Uw kritiek versta ik
namelijk vooral als: er moet niet meer
gereguleerd worden dan noodzakelijk
is.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Precies, en dat geldt dan ook
voor woonwagenstandplaatsen.

De voorzitter: Wilt u uw betoog
vervolgen, mevrouw Jorritsma?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ja, voorzitter. Ik was gebleven
bij de antwoorden van de staatsse–
cretaris in de nota naar aanleiding
van het eindverslag. Hij schrijft
daarin: vanaf 1974 hebben 23
gemeenten om hernieuwde toepas–
sing van de Woonruimtewet
gevraagd; slechts 11 gemeenten
hebben gevraagd om deze weer
buiten toepassing te verklaren. En
daar gaat het mij nu net om. Dit
betekent dat er meer gemeenten zijn
geweest die er toch weer mee wilden
beginnen. Hetzijn natuurlijk kleine
aantallen, maar toen moesten ze nog
naar u en straks behoeven ze
helemaal niet meer naar u. Dan
mogen ze het gewoon zelf zeggen.
Dat kleine duwtje in de rug om door
te gaan, om niet te beginnen met
regulering, verdwijnt nu helemaal.
Het is nu slechts aan de raad. Dat
klinkt prachtig uit een oogpunt van
decentralisatie, maar ik vrees dat wij
er de woonconsument geen genoe–
gen mee doen.

De VVD-fractie is ook vanaf het
begin een tegenstander geweest van
het onderbrengen van koopwoningen
onder dit regime en acht het motief
dat daarmee gemeenten kunnen
bevorderen dat bijvoorbeeld goedko–
pe huurwoningen beschikbaar
kunnen komen en goedkope
koopwoningen daarmee beter
toegankelijk worden voor mensen
met lagere inkomens, volstrekt
onvoldoende. Eigenaar-bewoners die
moeten verhuizen bevinden zich
vrijwel aitijd in een nadeliger positie
dan huurders. Dan heb ik het niet
alleen over de overdrachtsbelasting
en de bijkomende kosten. Overigens,
ook in de nota Volkshuisvesting
stond vermeid dat eigen woningen in

beginsel helemaal buiten de woning–
distributie dienen te vallen. Daar is
nu niets meer van over. Het is
duidelijk een beleidswijzigmg dat ze
er nu toch onder komen te vallen.
Ook dit kabinet is toch van mening
dat de arbeidsmobihteit, de bereid
heid van mensen om een andere
baan te accepteren en daarvoor zo
nodig te verhuizen, gestimuleerd
dient te worden? Ik vrees dat dit door
dit soort regulering moeilijker wordt.
Ook het argument dat bijvoorbeeld
mensen die economisch of maat–
schappelijk gebonden zijn een betere
kans krijgen, spreekt ons niet aan.
Wij zijn van mening dat hetgeen de
staatssecretaris in de nota naar
aanleidmg van het eindverslag stelt
ten aanzien van de duurdere
koopwoning, te weten dat door het
wegnemen van publiekrechtelijke
drempels voor het mogen bewonen
van duurdere woningen, de doorstro–
ming zal worden bevorderd, ook
geldt voor het wegnemen van
diezelfde publiekrechtelijke drempels
voor de goedkope woningen. Het
verbaast mij overigens dat de
CDA-fractie vandaag de mening is
toegedaan, zij het een beetje
aarzelend, dat de koopwoningen er
toch onder moeten blijven vallen. Ik
herinnner mij nog goed een regeer–
akkoord dat ook door die partij werd
onderschreven waarin stond dat men
dit niet nodig vond. Ik heb dan ook
een amendement ingediend dat ertoe
strekt de koopwoningen buiten het
vergunningenregime te houden.

De heer De Jong (PvdA): Ik snap
een ding niet. U wilt de koopwonin–
gen buiten het vergunningenregime
houden. Een fractiegenoot van u
heeft in de Vinex-discussie echter
wel degelijk erkend dat er een
restrictief beleid gevoerd moet
kunnen worden ten aanzien van het
wonen en het bouwen in het Groene
Hart en op andere locaties. Er komen
niet meer woningen door opeens de
vergunningverlening onmogelijk te
maken. Het blijft wel relevant om
keuzen te maken als er een grote
druk is op de woningmarkt. Is
mevrouw Jorritsma het daarmee
eens en erkent zij dan ook dat er wel
degelijk redenen kunnen zijn om een
vergunningenregime te voeren?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik realiseer mij dat door een
geheel weghalen uit het vergunnin–
genstelsel in een aantal kleine kernen
wellicht een probleem ontstaat. Wij

hebben als fractie daarover gespro–
ken en zijn tot de conclusie gekomen
dat dit probleem niet opweegt tegen
het nadeel dat ontstaat als de
koopwoningen binnen het vergunnin–
genregime blijven. Er valt met mij
overigens best te praten over het
opnemen van een formulering in het
stelsel, zoals die ook is opgenomen
in de nota Volkshuisvesting. Als
daarvoor een meerderheid te vinden
is, wil ik daarover best nadenken. In
die nota stond namelijk het volgende:
"Eigen woningen vallen in beginsel
helemaal buiten de woningdistribu–
tie. Daarop zal een uitzondering
worden gemaakt voor kleine kernen
die vanwege het ruimtelijk beleid
geen of zeer beperkte groeimogelijk–
heden hebben. Deze gemeenten
mogen voor de kernen vestigingsre–
gulerende toelatingscriteria hante–
ren." Wij hadden gedacht, dit toch
maar niet te doen, omdat wij
daarmee een ingewikkelde systema–
tiek introduceren. Gelet op hetgeen
er is gebeurd met lijst C in het kader
van de Woonruimtewet, hadden wij
de angst dat er gemeenten op
terecht zouden komen die er eigenlijk
niet op thuishoren. Maar als er een
afspraak te maken zou zijn in deze
Kamer om het te beperken tot die
woningen die in genoemde kleine
kernen liggen, dan kunnen wij
daarover verder praten. Uit de
bijdrage van de heren Koetje en De
Jong heb ik echter helaas de indruk
dat zij een heel andere richting op
willen gaan.

De heer De Jong (PvdA): Begrijp ik
nu goed dat u nu zegt dat u wel oog
hebt voor het begrip "schaarste",
ook voor de koopwoningmarkt, en
dat u terugkomt op uw zwart/wit–
standpunt?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik heb heel weinig begrip voor
het feit dat er schaarste is op de
koopwoningmarkt, althans voor de
uitleg die zeer veel gemeentebestu–
ren hieraan zullen geven. Ik heb wel
enig begrip — maar geen volledig
begrip, want dan had ik het in mijn
amendement vastgelegd — voor een
zeer beperkt aantal kleine kernen.
Overigens is het de vraag of dit
probleem opgelost zou dienen te
worden via een systematiek van
vergunningverlening of dat er
gepraat zou dienen te worden over
de wijze waarop wij met de ruimtelij–
ke ordening omspringen in dit soort
gemeenten, waarin een absoluut slot
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gezet is op het bouwen van alle
soorten woningen. Misschien moeten
we accepteren dat hier bij mutaties in
sommige gevallen mensen van
buitenaf naartoe komen. Dat is
althans mijn oplossing tot op dit
moment.

Voorzitter! Het voorstel is om nu
ook onzelfstandige woonruimte
onder een vergunningstelsel te laten
vallen Ik vraag nogrnaals aan de
staatssecretaris waarom dit gebeurt.
Mijns inziens zit de gemeente hier
absoluut niet op te wachten. Ik heb
nog van geen enkele gemeente
gehoord dat dit een belangrijk
instrument is. Ik vraag mij dan ook af
of wij in het gereedschapsmandje
dingen moeten doen waar niemand
om gevraagd heeft. Ik heb het gevoel
dat hiermee precies hetzelfde zal
gebeuren als met de gebouwenvor–
dering, zoals deze in de Leegstands–
wet was opgenomen en zoals deze
ook in deze wet nog is opgenomen.
Laten wij de instrumenten beperken
tot die instrumenten die wellicht
nodig zijn.

Indien een gemeente hiertoe toch
zou besluiten, voegt dit weer een
extra bureaucratisch element toe.
Hierdoor zal de kamermarkt eerder
geremd dan gestimuleerd worden.
Kamerbewoners plegen nogal eens
te verhuizen. Er moet dan iedere keer
weer iets gebeuren. Zal dit overigens
sociale verhuurders verder stimule–
ren om woningen per kamer te gaan
verhuren?

Een heel interessante vraag is
natuurlijk ook welk sanctie-instru–
ment een gemeente kan toepassen,
als iemand zonder woonvergunning
toch een kamer huurt. Hier is een
vordering dunkt mij niet mogelijk,
tenzij de staatssecretaris straks ook
kamers wil laten vorderen. Hoe is
vervolgens handhaving mogelijk? Ik
zou het niet weten.

Omdat onzes inziens overbodige
regelgeving vermeden dient te
worden, heb ik ook op dit punt een
amendement ingediend om de
onzelfstandige woonruimte uit de
wet te halen.

Ten slotte zijn er dan natuurlijk de
huurwoningen die onder het regime
kunnen vallen Uitemdelijk is na
enkele wijzigingen gekozen voor de
huurwoningen met een huurprijs van
ƒ 670, prijspeil 1991. Ik vrees dat wij
hier ook eeuwig over in verwarring
blijven. Kan de staatssecretaris
aangeven welk percentage van het
huurwoningenbestand zich nu onder
deze grens bevindt? Dit lijkt mij

interessant voor het vervolg van het
debat. Ik herinner mij dat destijds
97% van de huurwoningen onder de
grens viel die men destijds in
gedachten had. Ik heb de indruk dat
zich ook nu onder deze grens een
zeer groot percentage van het aantal
huurwoningen bevindt. Je kunt je
dan afvragen of dit nu precies het
woningenbestand is, waarvoor je
allerlei regels moet stellen. En lopen
de mensen die in deze woningen
wonen, de kans ook onder een
vergunningenregime te gaan vallen?
Het lijkt een maximumgrens te zijn,
maar het is geen werkelijke maxi–
mumgrens, omdat er ook nog voor
duurdere woningen via toestemming
van GS een huisvestingsvergunning
geëist kan worden.

Ik heb ter zake dan ook een
amendement ingediend, omdat ik het
vermoeden heb dat 90% van het
woningenbestand meer dan voldoen–
de is om de grens absoluut te maken.
Dit omdat de WD van mening is dat
slechts dat deel van de huurwonin–
gen ooit onder de distributieregels
gebracht mag worden waarbij er
werkelijk sprake van schaarste is. Wij
proberen daar enigszins geobjecti–
veerd naar te kijken. Voor ons is
vooralsnog de vraag of de aangege–
ven grens niet eerder aan de hoge
dan aan de lage kant is. Overigens
hoop ik dat wij in de beantwoording
van de staatssecretaris nog iets
zullen horen naar aanleiding van de
opmerkingen die de heer Koetje ter
zake heeft gemaakt. Deze bevatten
een aantal deregulerende aspecten.

Over de passendheidscriteria,
zoals deze in het besluit zijn uitge–
werkt, wil ik nog een enkeie vraag
stellen. Mij heeft een brief bereikt
van een gemeente, die zich afvroeg
waarom uitsluitend rekening is
gehouden met het belastbaar
inkomen, voor zover het de relatie
tussen inkomen en huurprijs betreft.
Deze gemeente merkte op dat er
bijvoorbeeld absoluut geeen rekening
wordt gehouden met de inkomsten
uit kinderbijslag, terwijl de grootte
van de wonmg dikwijls bepalend is
voor de huurklasse waarin men
terechtkomt. De kinderbijslag maakt
toch een behoorlijk onderdeel van
het inkomen uit. Dat is de belangrijk–
ste reden waarom men zo'n grote
woning nodig heeft. Het is raar dat
een gemeente hier blijkbaar geen
rekening mee mag houden.

Voorzitter! Ik maak een enkele
opmerking over de huisvesting van
minderheden, waarover al een

heleboel is gezegd. De staatssecreta–
ris heeft er in de nota naar aanleiding
van het eindverslag geen enkel
misverstand over laten bestaan dat
de term "evenwichtig" nooit kan
betekenen dat mensen naar etniciteit
gespreid zouden mogen worden. Ik
neem aan dat dit nu ook voldoende
geregeld is. Wij kunnen in elk geval
naar de wetsbehandeling teruggrij–
pen als hiertoch nog problemen over
zouden ontstaan.

Inmiddels heb ik uit het korte
vraag– en antwoordspe! van de
staatssecretaris begrepen dat in de
BBSH ook geregeld is dat In de
verslaglegging tevens iets moet
worden aangegeven over de manier
waarop sociale verhuurders toewij–
zen. Ik vraag mij af of wij dan nog
iets moeten doen met het amende–
ment van mevrouw Versnel, omdat ik
het gevoel heb dat dit een beetje
overbodig aan het worden is.
Misschien kan de staatssecretaris
hierop ingaan.

Met het volgende kom ik niet
alleen bij minderheden, maar bij alle
huurders terecht. Wij zouden er heel
erg prijs op stellen als huurders het
recht kregen op een motivering van
de beslissing waarom zij al dan niet
in aanmerking zijn gekomen voor een
huurwoning. Het is toch eigenlijk heel
raar dat er geen enkele motivering–
splicht is. Als je praat over de positie
van woonconsumenten, dus van
huurders, zou het eigenlijk heel
normaal moeten zijn dat wordt
meegedeeld waarom zij in dit geval
niet of in dat geval wel voor een
woning in aanmerking komen. Dat
zou in elk geval moeten gebeuren als
zij zijn voorgedragen door de
gemeente. Dan lijkt het mij voor de
hand liggend omdat in die gevallen
sprake was van een extra reden
waarom deze mensen voor een
woning in aanmerking zouden
moeten komen. Kan de staatssecre–
taris hier nader op ingaan?

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Ik ga even een onderwerp terug,
namelijk naar hetgeen mevrouw
Jorritsma zei over het amendement
van mevrouw Versnel. Wil mevrouw
Jorritsma meedenken over de vraag
die ik onder andere aan de orde heb
gesteld, namelijk hoe wij dit gaan
doen met de particuliere verhuur–
ders? Welke visie heeft zij daarop?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik zou wel eens willen zien
hoe je dit dan moet regelen, want dat
is niet zo verschrikkelijk eenvoudig.
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Hoe kun je particuliere verhuurders
een rapportageplicht opleggen?
Bovendien is hier iets anders aan de
orde. Misschien mag ik hierover een
heel andere vraag aan de staatsse–
cretaris stellen, zodat de heer Koetje
meteen een antwoord krijgt. Wij zijn
natuurlijk ook nog altijd bezig met de
wet inzake gelijke behandeling. In
hoeverre kunnen wij via die wet ook
regelen dat in de volkshuisvesting —
natuurlijk ook voor particuliere
verhuurders — geen discriminatie
plaatsvindt bijvoorbeeeld op grond
van etniciteit of op andere gronden?
Het is de vraag of dit allemaal in de
Huisvestingswet geregeld moet
worden, of dat dit via de wet inzake
de gelijke behandeling kan gebeuren.
Mij lijkt het eerlijk gezegd meer op
zijn plaats om voor het laatste te
kiezen in plaats van het verzinnen van
iets heel ingewikkelds voor de
particuliere verhuurders. Desalniette–
min voel ik best met de heer Koetje
mee dat er sprake is van een
probleem als het de ene club wel
wordt voorgeschreven en de andere
niet.

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik
vind dit een interessante gedachte
ter aanvulling van de discussie.
Begrijp ik goed dat mevrouw
Jorritsma van mening is dat de
particuliere verhuurder eigenlijk
hetzelfde type verantwoording moet
afleggen?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Hetzelfde type verantwoor–
ding kan natuurlijk nooit, want
sociale verhuurders hebben gewoon
een plicht tot verslaglegging
opgelegd gekregen en hier wordt
alleen toegevoegd dat het voor deze
doelgroepen moet gebeuren. Op
zichzelf mogen zij natuurlijk niet
discrimineren, want artikel 1 van de
Grondwet is er niet voor niets. Het
probleem is alleen hoe bewijsbaar
gemaakt moet worden wanneer
iemand wel discrimineert. De vraag is
of je dat redt via de verslaglegging of
de rapportageplicht. Ik durf zelfs te
beweren dat het maar zeer de vraag
is of je dit bij de verslaglegging door
sociale verhuurders voldoende
inzichtelijk kunt krijgen. Maar er moet
natuurlijk wel iets gebeuren. Naar
mijn mening is de wet inzake gelijke
behandeling wellicht een beter
instrument dan een extra regeltje in
de Huisvestingswet, ook omdat er
heel veel kleine particuliere verhuur–

ders zijn. Het is volgens mij heel
moeilijk om dat te regelen.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Wat vindt
mevrouw Jorritsma er eigenlijk van
dat particuliere verhuurders en vooral
de heel grote, geen enkele bijdrage
willen leveren aan de huisvesting van
asielzoekers?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Het probleem is dat verhuur–
ders mogen verhuren aan wie zij
willen. Een commerciële verhuurder
mag zoveel huurders zoeken als hij
wil. Wij hebben weinig mogelijkhe–
den om particuliere verhuurders te
verplichten, te huisvesten in wonin–
gen die hun eigen bezit zijn.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Dan is uw vlucht naar de Algemene
wet gelijke behandeling een echte
vlucht.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Als asielzoekers zich aanmel–
den voor een van hun woningen, dan
is het de vraag of zij het verhuren van
die woning aan een vluchteling, aan
iemand met een andere etniciteit,
mogen weigeren. Dan zullen er
andere gronden moeten zijn. Ik vrees
dat het wel heel dikwijls in de sfeer
van het kunnen betalen van de huur
zal liggen. Over het algemeen
bevinden de grote projecten van de
particuhere beleggers zich wat aan
de bovenkant van de markt.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Meestal kunnen er meer asielzoekers
in één wonlng worden gehuisvest.
Waarom spreekt de VVD-fractie
eigenlijk niet eens volmondig uit dat
ook particuliere verhuurders, en
zeker de grote, een maatschappelijke
taakstelling hebben als het gaat om
het huisvesten van asielzoekers?
Waarom zegt u dat niet een keer?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Hoewel het niet afdwingbaar
is, vind ik zeker dat ook particuliere
verhuurders daar een taak zouden
moeten uitvoeren. Nogmaals, ik
realiseer mij heel goed dat dit
makkelijk gezegd is, want het is niet
afdwingbaar. Ik moet eerlijk zeggen
dat ik ook nog niet zo zie hoe je dat
dan zou moeten omzetten in
wetgeving. De vraag is of ik dat ook
zou moeten willen.

De heer Lankhorst (Groen Links): U

weet dat er grote moeilijkheden zijn.
Het zou in ieder geval goed zijn als
de hele Kamer, minus die ene dan,
vindt dat het een goede zaak is.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik vind dat in principe iedere
Nederlander, zeker werkgevers en
Nederlanders die zich met dit soort
taken bezighouden, de taak heeft om
zich bezig te houden met het
huisvesten, het verschaffen van
werk, het fatsoenlijk behandelen en
het niet discrimineren van minderhe–
den, of het nu vluchtelingen of
andere minderheden betreft.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de Regeling rijksvoorkeurswoningen.
Dat is in dit verband bijna een beetje
Freudiaans. De regeling wordt in dit
wetsvoorstel geïntegreerd. In het
besluit is vooralsnog opgenomen dat
de staatssecretans zijn bevoegdheid
wil houden voor rijksambtenaren
onder een bepaalde salarisgrens en
voor toegelaten vluchtelingen. Wij
kunnen ons voorstellen dat voor de
laatstgenoemde groep vooralsnog
een regeling nodig is, hoewel ik de
indruk heb dat er in toenemende
mate afspraken met gemeenten
kunnen worden gemaakt om
voldoende woningen ter beschikking
te stellen. Ik heb gezien dat er net
een brief gearriveerd is. Die heb ik
nog niet kunnen lezen. Wij,denken
dat er op dit moment nog wel reden
toe is om de regeling in de Huisves–
tingswet te laten staan, alleeh al om
bij een aantal gemeenten als stok
achter de deur te dienen.

Wij vinden het echter volstrekt
overbodig om de regeling nog te
laten bestaan voor rijksambtenaren.
Zij zijn naar onze mening volstrekt
vergelijkbaar met werknemers die in
dienst zijn bij particuliere bedrijven.
Daar zal het natuurlijk ook voorko–
men dat mensen bij een reorganisatie
eigenlijk snel zouden moeten kunnen
verhuizen. Die regeling is onzes
inziens dus volstrekt achterhaald.
Bovendien moet ook de rijksoverheid,
en vooral een enkel ministerie, in dit
soort gevallen mensen tijdig op de
hoogte stellen van een komende
verhuizing. Ik kan niet aan mensen
uitleggen waarom een ambtenaar
plotseling meer prioriteit verdient
dan een "gewone" werknemer.

Ik heb op dit onderdeel geen
amendement ingediend omdat ik bij
geruchte al had vernomen dat er
wellicht een amendement van de
Partij van de Arbeid c.q. van de Partij
van de Arbeid en het CDA zou
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komen. Het verbaast mij alleen een
beetje dat daarin een escape wordt
gemaakt in de richting van de
militairen. Misschien kan de staatsse–
cretaris hierop ingaan? Ik zie de
noodzaak er niet zo van in. Zelfs als
wij zouden besluiten om in Duitsland
met het leger op te houden, dan zie
ik het nog niet gebeuren dat het hele
Duitse leger in een keer terugkomt.

De heer Koetje (CDA): Het hele
Duitse leger, liever niet!

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik bedoel natuurlijk het in
Duitsland gevestigde Nederlande
leger. Dat zal toch mondjesmaat
gebeuren. Bovendien wonen die
mensen door het hele land. Ik vraag
mij af hoe groot de groep beroepsmi–
litairen is die een lager salaris dan
ƒ 32.000 verdient. Is die groep zodanig
groot dat je daarvoor een aparte
regeling moet laten bestaan? Ik
vergelijk hen maar weer met de
gewone werknemer, waar ook wel
eens groepsgewijs iets moet
gebeuren. Voor hen hebben wij niet
zo'n regeling.

De heer De Jong (PvdA): Voorzitter!
Ik vrees dat er een misverstand is.
Wij zijn het volledig met elkaar eens.
In het amendement wordt dan ook
niet in de wet geregeld dat andere
groepen dan toegelaten vluchtelin–
gen een voorkeurspositie hebben. Ik
denk ook dat in de praktijk vooral de
gedoogdenproblematiek de ontsnap–
pingsclausule nuttig maakt. Daarover
gaat die brief onder andere.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Alleen de gedoogden. Uw
clausule is iets ruimer en mij wat te
ruim. Ik hoor er graag de mening van
de staatssecretaris over.

Voorzitter! Ik kom tot de splitsings–
vergunning. Het is volstrekt helder
dat de VVD-fractie er geen enkele
behoefte aan heeft, het splitsingsre–
gime wederom op te nemen in de
Huisvestingswet. Ten tijde van de
invoering van de initiatiefwet was het
naar onze mening al volstrekt
achterhaald. Nu is het alleen nog
maar erger geworden. De staatsse–
cretaris heeft in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
aangegeven dat wel twee gemeen–
ten, Voorburg en Rotterdam, gebruik
hebben gemaakt van de extra
mogelijkheden die geboden worden.
Fantastisch! Het is toch niet juist, de
mogelijkheden in het hele land

daarom maar te laten bestaan? Ik
heb een amendement ingediend,
beogende de splitsingsbepalingen
wederom uit de wet te verwijderen,
wat geen verbazing zal wekken
Deregulering is daarbij het motto. Ik
zou graag willen dat de fracties, die
destijds met het wetsvoorstel hebben
ingestemd, nog eens goed nadach–
ten over het antwoord op de vraag of
dit soort regelneverij in deze tijd nog
wel past.

Voorzitter! Het volgende onderdeel
van het wetsvoorstel is het instru–
ment van de vordering. Dat is
bedoeld om onwenselijke leegstand
tegen te gaan. Er zit natuurlijk een
rechtstreekse verbinding van dit
onderdeel met de anti-kraakbepalin–
gen, waar ik straks op inga. Voorge–
steld wordt om leegstaande wonin–
gen en gebouwen, alsmede wonin–
gen die in gebruik genomen zijn
zonder huisvestingsvergunning te
kunnen vorderen voor een periode
van maximaal tien jaar. Na deze
termijn — in het eerste ontwerp was
een periode van maximaal zes jaar
opgenomen — kan dan opnieuw
worden gevorderd. Daarvoor is dan
wel een nieuwe beslissing nodig. De
gebruiker is aan de gemeente
maandelijks een gebruikersvergoe
ding verschuldigd, maar B en W
kunnen ingevolge de leden 5 en 6
van artikel 61 besluiten, de gebruiker
van gevorderde woonruimte recht–
streeks aan de eigenaar te laten
betalen De eerste vraag hierbij luidt:
is dat wel zo verstandig en onder–
vindt de eigenaar niet veel nadeel
van een slecht betalende gebruiker?
Het voorstel leek een verbetering,
maar de gebruiker is door toedoen
van de gemeente in dat pand
gekomen en dan vind ik het heel raar
dat de mogelijkheid van een recht–
streekse betaling wordt gecreëerd.
Wie zit met de gebakken peren, als
het niet goed gaat met die betaling?

Uit de evaluatie van de Leeg–
standswet is naar voren gekomen —
de heer De Jong heeft daar uitge–
breid over gesproken — dat ten
aanzien van de vordering van
gebouwen niet of nauwelijks gebruik
is gemaakt van de gebouwenverorde–
ning. Bovendien zal, indien een
gebouw, niet zijnde ingericht voor
bewoning, verbouwd moet worden
tot woning, dit meestal grote
investeringen vergen die eigenlijk in
tien jaar moeten worden afgeschre–
ven en na die tien jaar ongedaan
moeten worden gemaakt. Het ligt
voor de hand dat, als het al gebeurt,

dan voor een tweede maal gevorderd
zal worden, wellicht niet uit schaar–
ste-overwegingen maar omdat er nu
eenmaal in geïnvesteerd is. Is er
overigens junsprudentie inzake het
niet verlengen van een gebouwenvor–
dering? Ik zeg "niet of nauwelijks".
Het laatste houdt in dat het wel eens
gebeurt. Ik ben er gewoon nieuws–
gierig naar. Ik denk dat het niet
gebeurt en ik hoop dat ook.

De rompslomp die de heer De
Jong wil toevoegen aan de gebou–
wenvordering en de gebouwenveror–
dening doet mij een beetje twijfelen.
Ik geloof niet dat ik daar erg gelukkig
mee zal zijn. Naar onze mening is er
sprake van een overbodig instrument
en is het veel verstandiger om niet
over vijf jaar pas, maar nu te
besluiten dit niet in de wet op te
nemen. Ik heb ter zake dan ook een
daarop gericht amendement
voorgesteld. Misschien wil de heer
De Jong overwegen om, als zijn
amendement wordt verworpen, het
mijne te steunen en daar niet vijf jaar
mee te wachten.

Voorzitter! Dan kom ik tot de
anti-kraakbepalingen die in het
wetsvoorstel zijn opgenomen. In het
onderdeel ter zake in de Leegstands–
wet was geregeld dat panden
ingeschreven moesten worden in een
leegstandregister, waarna de panden
minstens een jaar strafrechtelijk
beschermd waren tegen kraken.
Gemeentebesturen konden die
periode verlengen. Dit onderdeel van
de Leegstandswet — de heer
Schutte heeft daar ook over gespro–
ken — is gezien de berekende kosten
nooit ingevoerd. Het is eigenlijk een
schandaal dat wij er vandaag nog
over moeten praten. De systematiek
die nu voorgesteld wordt, is dat alle
woningen een halfjaar strafrechtelijk
beschermd worden. Dit nu gaat de
WD-fractie een klein beetje te snel.
Dat zou betekenen dat zowel ten
aanzien van nieuwe als van bestaan–
de woningen kraken mag, indien het
pand langer dan een halfjaar
ieegstaat en de gemeente inmiddels
niet gevorderd heeft. Wat is de
realiteit van dit moment? Het komt
regelmatig voor dat nieuwbouwwo–
ningen na gereedkoming niet binnen
een halfjaar verkocht worden. In
geval van koopwoningen komt het
regelmatig voor dat mensen die snel
moeten verhuizen er niet in slagen
hun leegkomende huis binnen een
halfjaar te verkopen. Het is overigens
bekend dat de gemiddelde leegstand
bij mutatie op dit moment 200 dagen
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bedraagt. In de ene gemeente duurt
het natuurlijk vaak wat langer dan in
de andere, maar dit geeft toch wel
aan dat dat halfjaar een zeer krappe
periode van bescherming is. Het zal
overigens in de regel wel ongeveer
kloppen voor huurwoningen, maar
het kan toch niet zo zijn dat men na
een halfjaar vogelvrij wordt ver–
klaard? En hoewel een periode van
een halfjaar voor huurwoningen
misschien wel lang genoeg is, is het
bij de bewijsvoering heel moeilijk om
onderscheid tussen huur– en
koopwoningen te maken. Ik heb
erover nagedacht, maar ik ben tot de
slotsom gekomen dat het niet lukt.
Daarom heb ik het amendement van
de heer Schutte om de strafrechtelij–
ke bescherming tot een jaar uit te
breiden medeondertekend, zoals ook
in de Leegstandswet was voorzien en
zoals destijds vrijwel kamerbreed
gesteund werd. De argumentatie van
de staatssecretaris in antwoord op
vragen van de GPV-fractie spreekt
mij niet aan. Hij stelt in de nota naar
aanleiding van het eindverslag dat
het, nu er geen leegstandregistratie
komt, voor de hand ligt om de
strafbaarheid van kraken te beperken
tot een periode van zes maanden.
Kan de staatssecretaris die redene–
ring nog eens motiveren? In de
nieuwe situatie zal de eigenaar van
een pand toch moeten aantonen, hoe
lang zijn pand leegstaat? Welk
verschil is er de facto nog met een
leegstandregistratie, behalve in die
zin dat er minder rompslomp voor de
gemeente en meer bewijslast voor de
eigenaar uit voortvloeit?

Voorzitter, voordat ik tot een
afronding kom, zou ik nog even
willen ingaan op het amendement
van de heren Koetje en De Jong om
een experimenteerartikel in te
voeren. Misschien zou de staatsse–
cretaris kunnen aangeven, in welke
volkshuisvestingswet een experimen–
teerartikel is opgenomen. Voor zover
mij bekend is, geldt dat alleen maar
voor subsidieverordeningen en
dergelijke, en dus niet voor de
volkshuisvestingswetgeving.

Ik kom tot mijn conclusie. Zoals ik
in het begin al stelde, zijn wij
behoorlijk ongelukkig met grote
onderdelen van het wetsvoorstel.
Niet voor niets heb ik op tal van
onderdelen amendementen inge–
diend om in onze ogen overbodige
regelgeving die tot een oerwoud van
verschillende gemeentelijke verorde–
ningen zou leiden, uit het wetsvoor–
stel te verwijderen. Vooralsnog

hebben wij grote twijfels over de
wenselijkheid van deze wet, als ze
niet aangepast wordt. Ik zal dan ook
met grote belangstelling het vervolg
van dit debat afwachten om te
bezien, hoe wij ons eindoordeel
kunnen bepalen. Vooralsnog blijft het
voor ons de vraag, of de tijd het
grootste deel van deze wet niet heeft
ingehaald.

D

De heer Van den Berg (SGPj:
Mijnheer de voorzitter! Met de
plenaire behandelmg van deze
Huisvestingswet wordt wederom een
behoorlijke stap gezet op weg naar
een vernieuwde ordening van onze
volkshuisvesting. Er is op die weg al
veel gepasseerd. Ik noem de
behandeling van de nota Volkshuis–
vesting in de jaren negentig, de
totstandkoming van een nieuwe
Woningwet en het daarop gebaseer–
de Bouwbesluit, en de inwerkingtre–
ding van het Besluit woninggebon–
den subsidies. Afgezien van het feit
dat nog enkele subsidieregelingen in
een nieuw jasje gestoken moeten
worden, is er voorlopig wel voldoen–
de herbezinning op de sector van de
volkshuisvesting geweest. De
inspanningen moeten nu vooral
worden gericht op het zorgvuldig
invoeren en doen uitvoeren van
nieuwe wettelijke regelingen, zonder
een beleidsmatige belasting met
telkens weer andere vernieuwingen.

Ik roep nog even in herinnering dat
mijn fractie aanvankelijk nogal
sceptisch stond tegenover het in
behandeling nemen van dit wets–
voorstel omdat op hetzelfde moment
ook de — toen nog — ontwerp-nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig
volop in discussie was. Onze
bezwaren op dit punt zijn uiteindelijk
ondervangen door het feit dat de
definitieve nota Volkshuisvesting
alsmede de brief over de doorstro–
mingsproblematiek nog voor het
uitbrengen van de memorie van
antwoord door de Kamer zijn
behandeld. Wij vinden het positief
dat het mogelijk is geweest de
uitkomsten van dat gemeen overleg
te betrekken bij de verdere behande–
ling van het wetsvoorstel. Overigens
zijn wij erkentelijk voor de uitvoerige
wijze waarop is gereageerd op de
ook onzerzijds in de schriftelijke
procedure gemaakte opmerkingen.

Mijnheer de voorzitter! In algeme–
ne zin juicht mijn fractie de totstand–
koming van deze nieuwe Huisves–

tingswet toe. Hoewel men zou
kunnen stellen dat dit geen primaire
overheidstaak betreft, is er niettemin
een belangrijke taak voor de overheid
ten aanzien van het bevorderen van
de woonsituatie van alle ingezetenen.
Ook onze Grondwet wijst hierop. Met
name omdat in de praktijk blijkt dat
de bestaande woningvoorraad niet
altijd evenwichtig en rechtvaardig is
verdeeld, is een wettelijk instrument
nodig om deze hoofddoelstelling van
het volkshuisvestingsbeleid te
realiseren. Daarbij is het niet meer
nodig om het regime van een strakke
overheidssturing, zoals in de
bestaande Woonruimtewet 1947, te
blijven hanteren. De maatschappelij–
ke ontwikkeling heeft ertoe bijgedra–
gen dat de vraagstellingen rondom
de woningverdeling gans anders zijn
dan in de periode van vlak na de
Tweede Wereldoorlog. Overigens is
dat helaas niet altijd toe te juichen. In
eerdere debatten op het terrein van
volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening heb ik er namens onze
fractie op gewezen dat het beleid in
onze ogen veel te veel trendvolgend
is. Maatschappelyke ontwikkelingen
worden te veel als een gegeven
geaccepteerd. Dat geldt ook op dit
terrein. Ik geef één voorbeeld.
Hoewel de staatssecretaris ontkent
dat er formeel sprake is van een
woonrecht vanaf 18 jaar, is dat
natuurlijk materieel wèl het geval
Een dergelijke kennelijke vanzelfspre–
kendheid wordt ook bij de becijferin–
gen over het woningtekort gebruikt
En dat gaat ons toch wel te ver.

Mijnheer de voorzitter! Onze fractie
heeft een aantal ijkpunten gehan–
teerd aan de hand waarvan wij dit
wetsvoorstel willen beoordelen. In de
eerste plaats is dat het eigendoms–
recht. Dat is voor ons een uitgangs–
punt. Het recht van vrije vestiging en
het recht van de eigenaar om vrijelijk
over zijn eigendom te beschikken
mag niet onnodig worden beperkt.
Dat heeft als consequentie dat in
onze visie ingrijpen van de overheid
alleen gerechtvaardigd is als
verdeling van bepaalde categorieën
woonruimte problematisch is.
Kortom, terughoudende regelgeving
voor bepaalde categorieën woon–
ruimte. Ik neem aan dat de staatse–
cretaris dit uitgangspunt deelt.

Ons tweede ijkpunt is de beleids–
vrijheid van de gemeente. De
woningmarktomstandigheden zijn per
gemeente nogal uiteenlopend. Wij
vinden dat iedere gemeente adequa–
te mogelijkheden moet hebben om
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bij de woningverdeling daarop in te
spelen. Er is in dit wetsvoorstel
weliswaar sprake van een beperking
van de systeemvrijheid, omdat
begrippenkader, instrumenten en
procedures eenduidig worden, maar
wij hebben het altijd zo begrepen dat
de beleidsvrijheid van de gemeente
toch ten principale overeind blijft. Ik
herinner mij dat het wetsvoorstel bij
gelegenheid van de presentatie ervan
is betiteld als een gereedschapskist
— ook anderen hebben die vergelij–
king nog eens genoemd - met
instrumenten die door de gemeenten
naar eigen keuze konden worden
gebruikt. Dat aspect van de beleids–
vrijheid vinden wij in de schriftelijke
voorbereiding terug. Dat waarderen
wij.

Het derde ijkpunt is de positie van
de woningzoekende. Uiteindelijk is
het wetsvoorstel toch gericht op een
evenwichtige en rechtvaardige
verdeling van de schaarse woonruim–
te en op een optimale huisvesting
van de woningzoekende. Op het punt
van de positie van de woningzoeken–
de hebben wij twijfels. Ik kan mij
levendig voorstellen dat een woning–
zoekende onder het nieuwe wettelijke
stelsel niet precies weet waar hij aan
toe is. Dat lijkt ons wel een probleem.
Regeling per gemeente kan nogal
ingrijpende verschillen opleveren. Als
ik dan denk aan het gegeven dat het
beleid zich juist richt op zwakke
groepen op de woningmarkt, dat wil
zeggen op groepen die in het
algemeen niet in staat zijn om te
zorgen voor hun eigen huisvesting,
dan bekruipt mij toch een lichte
aarzeling of wij in alle opzichten wel
op de goede weg zijn. Als ik het
specifiek van de kant van de
woningzoekende bekijk, is mijn vraag
of de woningzoekenden met dit
voorstel beter af zijn dan met de
huidige wet– en regelgeving.
Misschien wil de staatssecretaris
daar nog op ingaan.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu
te spreken over een kernonderdeel
van het wetsvoorstel, namelijk de
gemeentelijke huisvestingsverorde–
ning. Wij waarderen het dat het
wetsvoorstel ontdaan is van onnodi–
ge bepalingen dienaangaande, zoals
de verplichting tot het vaststellen van
een inspraakverordening. Het is
terecht dat in het wetsvoorstel het
zwaartepunt bij de gemeente wordt
gelegd als kenner van de lokale
woningmarktsituatie. Ik zei al dat de
gemeente moet worden voorzien van
een effectief instrumentarium om

adequaat op die situatie te reageren,
onder andere door middel van de
huisvestingsverordening. Belangrijk
punt is dan dat de gemeenten
volgens dit wetsvoorstel niet
verplicht zijn, huisvestingsverorde–
ningen vast te stellen. De situatie dat
zo'n verordening niet wordt vastge–
steld, zal zich kunnen voordoen in
gemeenten die kennelijk niet te
maken hebben met een verdeelpro–
bleem van schaarse woonruimte. Ik
constateer echter wel dat het niet is
uitgesloten dat in een gemeente de
huisvesting van woningzoekenden
alleen gebaseerd is op een afspraak
met plaatselijk werkzame toegelaten
instellingen, dus via de lijn van het
convenant. Dan gaat het concreet
om uitwerking van artikel 4 van het
wetsvoorstel. Ik kom daar dadelijk
nog even op terug. Ik heb nog een
vraag over de verhouding tot artikel
15. Aangezien in het derde lid van
artikel 4 verwezen wordt naar artikel
15, vraag ik mij af hoe deze afspra–
ken zich verhouden tot de hulsves–
tingsverordening. De in artikel 15
geboden bescherming voor bepaalde
categorieën woningzoekenden heeft
betrekking op de artikelen 11 t/m 14,
die de criteria voor de verlening van
een huisvestingsvergunning betref–
fen, en waarin iedere keer verwezen
wordt naar de huisvestingsverorde–
ning. Echter, gemeenten zonder zo'n
verordening kennen dus ook niet de
mogelijkheid van een vergunning.
Dan moet ik concluderen dat de
verwijzing naar artikel 1 5 in artikel 4
toch wat in de lucht lijkt te hangen.
Graag een nadere toelichting op dit
punt.

De meer algemene conclusie op dit
onderdeel kan zijn dat een gemeente,
zolang zij ervoor zorgt geen huisves–
tingsverordening vast te stellen, in
feite aan geen enkele materiële norm
gebonden is bij de verdeling van de
woonruimte. Is deze conclusie juist
en is dit ook de bedoeling geweest?

Een ander aspect, uitgaande van
de situatie dat geen verordening
wordt vastgesteld, betreft de
rechtszekerheid en de rechtsbe–
scherming van de burger-woningzoe–
kende. Ik sprak er zojuist al even over
in verband met de landelijk nogal
verschillende situatie. Regels kunnen
op dit punt per gemeente verschillen.
Welke consequenties heeft het voor
de mogelijkheden van bezwaar en
beroep als er geen huisvestingsveror–
dening is vastgesteld? Dit is niet
helemaal doorzichtig.

Dit complex van vragen brengt ons

tot het verzoek aan de staatssecreta–
ris, nog eens duidelijk uiteen te
zetten waarom in het wetsvoorstel
ervoor gekozen is, de gemeenten zelf
te laten beslissen of er al dan niet
een verordening wordt vastgesteld.
Wij zijn niet voor overbodige
verplichtingen aan gemeenten; dat
moge bekend zijn. Wij kunnen ons
echter niet goed voorstellen dat het
in de nieuwe systematiek optimaal is
als een gemeente geen woonruimte–
verordening heeft. In dit geval
hadden wij ons dan ook heel goed
kunnen voorstellen dat gekozen was
voor een verplichting tot het
vaststellen van een woonruimteveror–
dening, vooral omdat dit naar mijn
mening voordelen heeft op het punt
van de rechtsbescherming voor de
woningzoekenden. Ik hoor graag of
dit zo is.

Ik meen overigens dat wij ervan
mogen uitgaan dat in de nieuwe
situatie de meeste gemeenten een
huisvestingsverordening zullen
vaststellen. Of zie ik het verkeerd? Ik
hoor graag wat de impressie van de
staatssecretaris op dit punt is.

Onze fractie heeft in de schriftelij–
ke voorbereiding aandacht gevraagd
voor de relatie tussen schaarste
enerzijds en leefbaarheid en ruimtelij–
ke ordening anderzijds. Wij hebben
begrepen dat gemeenten in het
vergunningstelsel binnen de kaders
van de artikelen 5 en 6 van het
wetsvoorstel rekening mogen houden
met aspecten van leefbaarheid, zoals
economische of maatschappelijke
binding. Voor ons is het vanzelfspre–
kend dat de begrenzlng van de
vrijheid voor gemeenten om een
eigen distributiebestand aan te
wijzen, in het wetsvoorstel zelf tot
uitdrukking wordt gebracht en niet in
een algemene maatregel van bestuur
wordt neergelegd. Alleen de
prijsgrenzen, vast te stellen door de
Kroon, staan in de algemene
maatregel van bestuur, zij het dat er
mogelijkheden voor afwijking blijven
wanneer het ruimtelijke beleid zulks
vereist.

Over de criteria voor het verlenen
van de huisvestingsvergunning,
namelijk toelatingscriteria, passend–
heidscriteria en urgentiecriteria, zijn
onzerzijds weinig vragen meerte
stellen na de verduidelijking in de
schriftelijke voorbereiding. Centraal
staat de bescherming van de
woningzoekenden, vooral die uit de
zwakke groepen Voorts blijft voor
o.nze fractie overeind staan dat in het
toewijzingsbeleid Bijbelse normen
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maatgevend moeten zijn, in het
bijzonder het huwelijk als hoeksteen
van de samenleving. Wij bepleiten
dringend dat de gemeenten de
beleidsvrijheid hebben om aan deze
normen te kunnen voldoen.

Op het terrein van het afstemmen
van vraag en aanbod doen zich op dit
moment belangwekkende ontwikke–
lingen voor. Vrijwel alle woordvoer–
ders hebben daarover gesproken. Ik
noem het sterk marktgerichte
systeem dat in Delft wordt gehan–
teerd. Wij vinden het een positieve
ontwikkeling dat in onderling overleg
tussen gemeente en sociale verhuur–
ders al het mogelijke wordt gedaan
om woningzoekenden aan passende
woonruimte te helpen. In de nota
naar aanleiding van het eindverslag is
de toon op dit punt wat neutraal. Het
lijkt alsof de staatssecretaris de
introductie van varianten op het
stelsel in ontwikkeling elders niet
toejuicht. Zijn de resultaten tot nu toe
geen aanleiding om enig enthousias–
me uit te stralen, juist in het belang
van het realiseren van de taakstelling
uit de nota Volkshuisvesting? De
staatssecretaris heeft wat ons betreft
alle gelegenheid hiervan in zijn
antwoord blijk te geven.

Over het voordrachtstelsel kan ik
kort zijn. Wij gaan ervan uit dat de
gemeenten in samenwerking met
verhuurders in staat zijn afspraken te
maken over het verdelingsbeleid, op
zodanige wijze dat de gemeenten pas
in laatste instantie behoeven overte
gaan op actieve distributie. Dit
betekent dat de voordracht het
laatste middel is indien ander
middelen onvoldoende bleken. Dat
brengt mij bij de rol van de sociale
verhuurders.

Mijn fractie is van oordeel dat
toegelaten instellingen en de
gemeente een gezamenlijke verant–
woordelijkheid hebben om op lokaal
niveau een verscherpt woningtoewij–
zingsbeleid gestalte te geven. In het
wetsvoorstel zijn twee mogelijkheden
opgenomen waarop aan deze
verantwoordelijkheid uitdrukking kan
worden gegeven: een convenant met
door de gemeenten toegelaten
instellingen en een mandatering door
de gemeenten aan verhuurders. Wij
vinden dat de eindverantwoordelijk–
heid voor de uitvoering van de
woonruimteverdeling bij de gemeen–
te moet blijven. Daarbij kan het aan
de gemeente zelf worden overgela–
ten hoe zij de relatie met de verhuur–
ders vorm geeft.

Ik zeg daarbij dat voor ons het

aspect van de rechtsbescherming -
ik sprak daar eerder over — van
zodanig gewicht is, dat wij een
voorkeur hebben uitgesproken voor
de mogelijkheid van mandatering,
omdat dan bezwaar en beroep
mogelijk zijn. Immers, bij de keuze
voor een convenant kan degene die
rechtstreeks in zijn belang getroffen
is, zich alleen wenden tot een
daartoe mgestelde commissie,
volgens artikel 4, tweede lid, die
bevoegd is tot het uitbrengen van
een bindend advies. Het is echter
niet duidelijk welke de normen zijn
die deze commissie moet hanteren
en hoe die commissie is samenge–
steld. Wij vinden dit dus duidelijk een
minder goede oplossing.

In dit verband wil ik hier de
aandacht vragen voor het verschijn–
sel van convenanten als zodanig. Dat
is natuurlijk een punt dat zich ook op
andere beleidsterreinen voordoet; bij
het milieubeleid speelt het op het
ogenblik heel duidelijk. Hier wreekt
zich nog altijd dat wij in deze Kamer
ten principale nog nooit diepgaand
hebben gesproken over het verschijn–
sel van convenanten. Ook in het
rapport van de commissie-Deetman
komt dit vraagstuk aan de orde. Wij
hebben er nog niet zo lang geleden
met de minister van Justitie kort over
gesproken in het kader van de nota
Zicht op wetgeving. Maar de
discussie zelf moet nog steeds ten
principale plaatsvinden. Ook thans
zet ik een kanttekening bij het
verschijnsel convenant. Want wat
doet zich hier voor? Het gaat hier om
een privaatrechtelijke overeenkomst
tussen de gemeente, als publiekrech–
telijk orgaan, en de verhuurders, als
privaatrechtelijke instellingen, waarbij
de gemeente in feite haar publiek–
rechtelijke bevoegdheid inbrengt via
een privaatrechtelijke rechtsvorm.
Daar heeft mijn fractie in het
algemeen toch moeite mee, omdat
daarbij de eigen verantwoordelijkheid
en de eigen aard van het overheid–
sambt in het geding kunnen komen.

Ik erken dat bij het verlenen van
mandaat - daarom had ik daar een
voorkeur voor — de gemeente in
ieder geval een eigen publiekrechte–
lijke verantwoordelijkheid houdt.
Overigens kun je ook daar zeggen
dat via die weg de gemeente haar
publiekrechtelijke verantwoordelijk–
heid in handen stelt van privaatrech–
telijke instanties, maar dat ligt nog
weer een nuance anders dan bij de
convenanten. Ik prefereer dus in dit

verband de keuze voor de mandate–
ring.

Daar doet zich overigens ook het
gevaar voor van mogelijke vermen–
ging van publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Het kan zich
immers voordoen dat een mstellmg
een mandaat heeft gekregen om een
huisvestingsvergunning te verlenen
en dat men zelf rechtstreeks belang
heeft bij een bepaalde beslissing. Zo
zal het relatief vaak zijn. In dat geval
- de idee is al eerder aangedragen
— kan het misschien wenselijk zijn
dat een potentiële huurder een
beslissmg krijgt van de instantie die
eindverantwoordelijkheid heeft: het
college van B en W. De mandaatbe–
voegdheid laat op zichzelf onverlet
dat degene die mandaat verleent,
ook uiteindelijk zelf een beslissing
kan nemen. Ik vraag de staatssecre–
taris of die mogelijkheid er nadrukke–
lijk is en of deze eventueel ook zou
moeten worden vastgelegd.

Ik vraag voorts in het algemeen of
de staatssecretaris wil ingaan op
datgene wat ik hier meer ten
principale aan de orde heb gesteld
over de verhouding tussen publiek–
rechtelijke en privaatrechtelijke
verantwoordelijkheden en bevoegd–
heden. Dat blijft toch een belangrijk
punt. In de memorie van toelichting
heb ik nog weer eens teruggelezen
dat de staatssecretaris zelf gezegd
heeft: wij zien ook bepaalde nadelen
aan deze rechtsvorm, maar de
voordelen winnen het voor ons van
de nadelen. Ik geef het nu in eigen
woorden weer. Ik zeg dan dat die
voor– en nadelen wel van geheel
verschillende aard zijn. Het gaat hier
enerzijds om beleidsmatige voor– en
nadelen; aan de andere kant gaat het
hier om een meer principiële zaak, te
weten de verhouding van publiek–
rechtelijke bevoegdheden ten
opzichte van een privaatrechtelijke
institutie die feitelijk belast wordt
met de uitoefening van overheidsta–
ken. Dit blijft een boeiend punt dat
zich ook op andere terreinen
voordoet en waarover ik graag nog
eens verder met de staatssecretaris
in discussie wil treden in het vervolg
van het debat.

Voorzitter! Ik stap nu over naar het
punt van de provinciale richtlijnen. In
de beleidsvorming wordt hoe langer
hoe meer de nadruk gelegd op de
regionalisatie van de woningmarkt.
Steeds meer gemeenten sluiten,
mede in het kader van het ruimtelijk
beleid, ook bestuursovereenkomsten
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over de volkshuisvesting. Dan zit ik
ook midden in de discussie over de
bestuurlijke organisatie en de
BON discussie, die anderen ook al
hebben aangeroerd. In algemene zin
denkt mijn fractie dat er behoefte
blijft bestaan aan een coördinerende
Instantie voor de afstemming van de
regionale woningmarkten. De
provincie lijkt ons daarvoor, zeker in
de huidige situatie, het aangewezen
niveau. Dat betekent dat de provincie
ook moet kunnen beschikken over
een adequaat instrumentarium.

Ik ga hier niet onze visie op het
BON-rapport uiteenzetten. Mijn
fractie was niet erg enthousiast over
nieuwe stedelijke gebiedsautoriteiten
en soortgelijke bestuursvormen en
wij vinden het dan ook juist dat in dit
voorstel op dit moment een keuze
voor de provincie is gedaan. Ik vraag
wel of de staatssecretaris kan ingaan
op het interessante RAVO-advies op
dit punt, waarin duidelijke opmerkin–
gen zijn gemaakt. De RAVO opteert,
wat bevoegdheden in deze sfeer
betreft, heel duidelijk, als ik het goed
begrepen heb, voor een aange–
scherpte WGR en wijst eigenlijk de
mogelijkheid van een stedelijke
gebiedsautoriteit zelfs af. Ik ben
benieuwd hoe de staatssecretaris
hierover denkt.

Ikwil nog een opmerking maken
over de ministeriële aanwijzing,
voorzitter. In het wetsvoorstel is een
artikel opgenomen dat de minister de
bevoegdheid geeft, gemeenten een
aanwijzing te geven indien er naar
zijn oordeel onvoldoende sprake is
van voorrang voor woningzoekenden
die op een bij hun inkomen passende
woonruimte zijn aangewezen; dus in
geval gemeenten onvoldoende
meewerken aan een meer evenwich–
tige en rechtvaardige verdeling van
woonruimte naar inkomen. Die
aanwijzing kan slechts betrekking
hebben op die hoofdstukken in het
wetsvoorstel die betrekking hebben
op de huisvestingsvergunning en de
wijziging in de woonruimtevoorraad.
Wat kan die aanwijzing concreet
inhouden voor gemeenten die geen
huisvestingsverordening hebben
vastgesteld? Kan een aanwijzing ook
in die gevallen effectief zljn en hoe?
Zal de minister zijn bevoegdheid ook
gebruiken voor gemeenten die te
weinig bijdragen aan het beheersen
van de uitgaven aan individuele
huursubsidie? Zo ja, hoe verhoudt
zich dat tot de voornemens ten
aanzien van de wettelijke verankering
van het fiatteringsbeleid? Ik heb

hierover eerder met de staatssecre–
taris gesproken, zoals hij zich zal
herinneren.

Mijn fractie heeft in de stukken
haartwijfels neergelegd - en die
hebben wij nog steeds - over het
nut van het instrument van de
ministeriële aanwijzing. Is dat wel
een adequaat middel en is het niet
een te zwaar middel? Aangezien er in
dit wetsvoorstel veel aan de gemeen–
ten wordt overgelaten, gaan wij ervan
uit, dat zij zich maximaal zullen
inspannen om een evenwichtige
verdeling van de woonruimte te
realiseren. Wij zien nog niet helemaal
in waarom die aanwijzing beslist niet
gemist zou kunnen worden. Als dit
instrument er toch moet zijn, pleiten
wij voor de grootst mogelijke
terughoudendheid in het gebruik van
dit bestuurlijk zware instrument.

Voorzitter! Mijn laatste punt betreft
de vordering. Mijn fractie is er nog
niet van overtuigd, dat gezien de
evaluatie van de Leegstandswet het
vorderen van gebouwen in dit
wetsvoorstel moet worden opgeno–
men. Wij menen dat het kan worden
gemist maar anderen hebben er ook
vragen over gesteld en wij horen
graag de reactie van de staatssecre–
taris daarop.

Verder blijft mijn fractie van
oordeel, dat de gemeente niet
financieel de dupe mag worden van
een vordering. Wij hebben hierover
ook al in de stukken van gedachten
kunnen wisselen. Wij gaan ervan uit
dat de gemeenten in dit opzicht hun
belang bij een vordering voldoende
overwegen opdat niet een malafide
eigenaar wordt bevoordeeld. Kan in
dit verband worden aangegeven of
het zinvol is, te bepalen dat het
kostenverhaal in aile gevallen
mogelijk is en dat de vorderingsver–
goeding gelijk is aan de gebruiksver–
goeding?

Voorzitter! Wij vinden dat het
maatschappelijk kwaad van het
kraken, dat ontoelaatbaar is, krachtig
moet worden bestreden. Kortheids–
halve stel ik, dat ik om die reden het
amendement van mevrouw Jorritsma
en de heer Schutte graag wil
steunen.

Voorzitter! Ik ga niet alle amende–
menten bespreken maar mijn laatste
opmerking betreft het amendement
op stuk nr. 19 van mevrouw Jorrits–
ma, waarover wij zojuist al even
gesproken hebben. Bij het huidige
ruimtelijk beleid zou dit amendement
ingrijpende gevolgen kunnen hebben
voor de huisvestingssituatie in kleine

kernen. Ik weet niet of mevrouw
Jorritsma zich dat voldoende
realiseert. Zelf woon ik in een
gemeente die geplaatst is op bijlage
C van de woonruimtebeschikking;
het betreft hiier de kleine-kernenpro–
blematiek in het Veluwemassief. Ik
ben het met mevrouw Jorritsma eens
dat er op dit punt een ander ruimte–
lijk beleid gevoerd zou moeten
worden maar dat is een ander
verhaal. Zolang dat niet het geval is,
kan het instrument dat door dit
amendement zou verdwijnen
absoluut niet worden gemist, want
dan zie ik voor de autochtonen van
de kleine kernen helemaal geen
mogelijkheid meer om in hun eigen
kern aan een redelijke woning te
komen. Dat lijkt mij een zeer
ongewenste situatie en alleen al om
die reden zal mijn fractie dit amende–
ment zeker niet steunen.

Voorzitter! Ik heb uitdrukking
gegeven aan enkele twijfels maar de
staatssecretaris zal hebben bespeurd
dat wij over het algemeen met dit
wetsvoorstel redelijk zijn ingenomen.
Enkele verbeteringen, al dan niet
door toezeggingen, door interpreta–
ties of amendementen, zijn mogelijk
maar wij willen dit wetsvoorstel in
grote lijnen steunen.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De Huisves–
tingswet past in een gedecentrali–
seerd volkshuisvestmgsbeleid. Deze
wet kan dan ook niet los worden
gezien van de nota Volkshuisvesting
in de jaren negentig en de daarin
door het kabinet en door de meer–
derheid van de Kamer gemaakte
keuzen. Voor zover die keuzen
betrekking hebben op decentralisatie
van het volkshuisvestingsbeleid,
heeft de fractie van Groen Links
daarmee geen problemen. Die
problemen bestaan echter wel waar
die keuzen, gegeven de inkomensver–
houdingen, een onrechtvaardig
woonlastenbeleid in stand houden of
zelfs versterken.

Over dat onrechtvaardige woonlas–
tenbeleid zal ik het vandaag niet
hebben. Ik breng het wel in herinne–
ring omdat verschillende wetten en
regelingen uiteraard met elkaar
samenhangen. Bij een blik in de
gereedschapskist - deze wet — zie
je immers ook het gereedschap
liggen. Dat gereedschap is niet
allemaal even fijn. Bij de behandeling
van deze wet lijkt het mij nog eens
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broodnodig te wijzen op de segrega–
tieverschijnselen die een gevolg zijn
van de bestaande wet– en regelge–
ving.

Op dat punt doet zich met de
Huisvestingswet een paradoxale
situatie voor. Die wet is er om tot een
evenwichtige en rechtvaardige
verdeling van woonruimte te komen.
De huisvestingsverordening kan door
de gemeenten worden ingevoerd om
de doelgroep van de nota Volkshuis–
vesting aan een passende woning te
helpen. Daarop is op het eerste
gezicht natuurlijk niets tegen. Bij
nader inzien betekent het echter, dat
de doelgroep vooral bij elkaar in de
buurt komt te wonen. En naarmate
het beleid meer slaagt, zien wij ook
meer inkomensgelijke en naar
etnische afkomst eenzijdig samenge–
stelde wijken. Dat is geen nieuwe
verschijnsel doch wel een dat steeds
meer door etnische afkomst wordt
bepaald. De Huisvestingswet en de
huisvestingsverordening zijn, zie ik
het goed, geen instrumenten om dat
verschijnsel te verminderen. Integen–
deel!

Gemeenten mogen met het
woonruimteverdelingsbeleid geen
spreidingsbeleid of concentratiebe–
leid van allochtonen voeren. Dat
uitgangspunt heb ik hier altijd
onderschreven. Intussen zien wij ook
wat de gevolgen van alle maatrege–
len zijn: concentratie van allochtonen
en weinig spreiding. Deelt de
staatssecretaris mijn mening dat de
Huisvestingswet de gemeenten geen
mogelijkheden biedt om daarin
veranderingen aan te brengen? Deelt
hij ook mijn mening dat, gegeven zijn
volkshuisvestingsbeleid, het hanteren
van de Huisvestingswet eerder tot
segregatie dan tot integratie zal
leiden? Wil de staatssecretaris eens
aangeven hoe gemeenten, gegeven
het landelijk volkshuisvestingsbeleid,
het woonruimteverdelingsbeleid
kunnen benutten om segregatie te
bestrijden?

Voorzitter! De huisvestingsveror–
dening kan door de gemeenten
worden ingevoerd om de doelgroep
van de nota Volkshuisvesting aan een
passende woning te helpen. Daar–
voor werd in het oorspronkelijke
wetsvoorstel ook aan gemeenten de
ruimte geboden om passendheidscri–
teria te stellen. Deze criteria zouden,
aldus de memorie van antwoord, ook
de mogelijkheid geven om aangepas–
te woningen voor gehandicapten te
reserveren of allochtonen met grote
gezinnen en lage inkomens adequaat

van huisvesting te voorzien. Deze
ruime interpretatie van de passend–
heidscriteria vind ik niet in het
wetsvoorstel op deze manier terug.
Passendheid wordt in de Huisves–
tingswet ondergeschikt gemaakt aan
de verhouding tussen huurprijs en
inkomen. Wordt daarmee niet de
beleidsruimte voor gemeenten te
zeer beperkt? Ook al erken ik voluit
dat het stellen van een passend–
heidscriterium ook een negatieve
uitwerking kan hebben, vraag ik mij
toch af of op deze wijze niet juist
bijzondere groepen buiten de boot
kunnen vallen. Worden hier de
uitgangspunten van de nota Volks–
huisvesting niet te dwingend en
sluitend aan gemeenten opgelegd?

Artikel 75a biedt de minister een
mogelijkheid tot het geven van
aanwijzingen aan gemeenten. Kan de
staatssecretaris voorbeelden geven
van situaties waarin hlj denkt dat dit
zal gebeuren? Zijn er volgens hem
veel gemeenten die nu een verplichte
woonruimteverordening hebben die
straks zonder een huisvestingsveror–
dening kunnen? Waarom is het
wetsvoorstel niet zodanig geredi–
geerd dat gemeentebesturen zich in
alle gevallen in een pubkiek debat in
de gemeenteraad moeten afvragen
of een huisvestingsverordening
noodzakelijk is? Zou de uitkomst van
zo'n debat de provincies en zeker ook
de rijksoverheid geen aanknopings–
punten bieden om op de achter–
grond, indien nodig, handelend op te
treden? Hoe denkt de staatssecreta–
ris nu aan zijn informatie te komen en
hoe weet hij die straks ook naar
waarde te schatten?

Een gedecentraliseerd volkshuis–
vestingsbeleid brengt mee dat
gemeenten waar mogelijk en
verantwoord een eigen beleid kunnen
voeren. Die keuze is zeer terecht in
de Huisvestingswet gemaakt. De
huisvestingsverordening moet aan
wettelijke vereisten voldoen, maar
binnen die vereisten bestaat veel
keuzevrijheid. Het lijkt mij nog steeds
gek om die door middel van een
experimenteerartikel weer onderuit
te halen. Ik ben zeer benieuwd naar
de reactie van de staatssecretaris op
het amendement van CDA en PvdA.
Op gemeentelijk niveau is de kennis
en deskundigheid aanwezig om het
lokale aanbod op de lokale vraag te
laten aansluiten. Dat is het kenmerk
van decentralisatie. Het lijkt mij niet
goed als de minister daar opeens
door middel van een experimenteer–
artikel doorheen gaat fietsen.

Een rechtvaardige woonruimtever–
deling is als doelstelling een
belangrijke overheidstaak. Door dit
doel te stellen wordt recht gedaan
aan de gedachte dat woonruimte een
grondrecht is, aan het feit dat altijd
schaarste kan optreden en aan de
keuze om het grondrecht ondanks
dat overeind te houden. Daarom is
mijn fractie het eens met de keuze,
de woonruimteverdeling als doelstel–
ling te handhaven. In de uitvoering
van de doelstelling schiet de regering
echter te kort.

Woonruimteverdeling heeftte
maken met schaarste en schaarste
kan zich in alle sectoren van de
woningmarkt voordoen. In de
Huisvestingswet en in het besluit
wordt aan de gemeente het instru–
ment van de verdeling aangereikt
voor alleen de goedkoopste huur– en
koopwoningen. Daarmee ontkent de
regering in onze ogen het feit dat de
gehele woningmarkt feitelijk als een
set communicerende vaten functio–
neert. Als er schaarste is op de
goedkope-woningmarkt, zal deze zich
vertalen in uit nood geboren extra
vraag op de wat duurdere markt,
overigens niet omdat men het zich
werkelijk kan veroorloven om duurder
te wonen. Als daar dan geen
instrumenten zijn om te sturen,
verlies je naar onze mening de grip
op je eigen doelstellingen.

De kritiek van de VNG op dit punt
snijdt hout en is tamelijk fundamen–
teel. Zij is fundamenteel omdat in
onze ogen hiermee het instrument
niet alleen niet toereikend is, maar
ook andere door het kabinet en door
de staatssecretaris zelf zo belangrijk
geachte uitgangspunten van beleid
onderuit haalt. Wat te denken van
het bevorderen van doorstroming uit
de goedkopere naar de duurdere
voorraad, als daarin niet sturend kan
worden opgetreden? Kan de
staatssecretaris eens uitleggen hoe
hij denkt dat gemeenten dit kunnen
bewerkstelligen met het aangereikte
instrumentarium van de Huisves–
tingswet en het huisvestingsbesluit?
Het moet de staatssecretaris te
denken geven dat juist de VNG pleit
voor meer ruimte in de regelgeving.

Ook op een ander punt sluit het
instrumentarium niet aan op ander
beleid en andere wetgeving. De
individuele huursubsidie is hèt
vangnet van de nota Volkshuisvesting
in de jaren negentig. Dit vangnet
moet wel blijven houden. Ik hoor het
de staatssecretaris iedere dag
zeggen. Op dit moment zien wij de
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gaatjes al zitten. De druk is groot. Er
is al een fiatteringsgrens ingesteld
om ervoor te zorgen dat het net niet
scheurt. Volgens de nota Volkshuis–
vesting in de jaren negentig hebben
de gemeenten een taak in het
beperken van het beroep op de
individuele huursubsidie. Kunnen zij
dat echter waarmaken als zij maar
voor een beperkt deel van de
woningen het instrument van
toewijzing hebben en het andere deel
van de IHS-voorraad feitelijk buiten
hun sturingsveld ligt? Hoe denkt de
staatssecretaris dat gemeenten de
door hem voorgeschreven opdracht
om de uitgaven voor individuele
huursubsidie beperkt te houden,
kunnen waarmaken? De conclusie
kan volgens mij niet anders zijn dan
dat de staatssecretaris het de
gemeenten moeilijk maakt, zijn beleid
uit te voeren. Dat lijkt mij eerlijk
gezegd niet verstandig.

Op het punt van de verkoop van
sociale huurwoningen aan zittende
bewoners blijf ik met vragen zitten.
Eigenlijk is dit hier niet direct aan de
orde, maar in de nota naar aanleiding
van het eindverslag werd weer
gesteld dat op dit vlak vooruitgang
geboekt wordt. Hoe zit het met die
mensen in de doelgroep die hun
woning in de goedkoopste klasse
gekocht hebben? Zijn zij nog steeds
eigenaar? Kunnen zij de lasten nog
steeds opbrengen? Mij bereiken
daarover niet altijd de meest
positieve geluiden.

De VNG vindt de rol van de
provincies in het wetsvoorstel te
prominent. Vanuit de mond van de
VNG is dat niet zo verrassend. Bij
volkshuisvesting gaat het om
decentralisatie naar gemeenten. Dat
mag wel zo zijn, maar bij het
woonruimteverdelingsvraagstuk zal
het steeds meer om regionale
afstemming en regionale regelgeving
gaan, zo zeg ik met de andere
woordvoerders. Het probleem bij dit
wetsvoorstel is dat wij de regionale
bestuursvorm nog aan het ontwikke–
len zijn. Die discussie loopt nog volop
in dit huis. Meer aansluiting, ook in
dit wetsvoorstel, bij die discussie zou
echter gewenst zijn. Hoe kijkt de
staatssecretaris daar tegenaan? Hoe
ziet hij, als het om woonruimteverde–
ling gaat, nu en straks, de verhouding
tussen lokaal, regionaal en provinci–
aal bestuur? Is het preventieve
toezicht van de provincies inderdaad
wel in lijn met de rolverdeling tussen
overheden en corporaties, zoals die

de laatste jaren in het volkshuisves–
tingsbeleid gestalte heeft gekregen?

Gedoogde asielzoekers mogen
zich, als zij een vergunning tot verblijf
hebben, overal in Nederland
vestigen. Dat lijkt fantastisch voor
hen, maar de vraag is toch of zlj daar
echt blij mee moeten zijn. Inschrijven
is namelijk één, maar een woning
krijgen is twee. Intussen blijft de
ROA-woning in gebruik, terwijl die
meestal weer hard nodig is voor
nieuwe asielzoekers die nog geen
verblijfsstatus hebben. Vandaar dat ik
toch de vraag wil opwerpen of
gemeenten, waar de gedoogde
asielzoekers nu gehuisvest zijn, niet
de zorg en de verplichting moeten
hebben om hun zo snel mogelijk een
niet-ROA-woning aan te bieden. Dan
zijn zij onder dak en kunnen zij
vervolgens als elke Nederlander,
bijvoorbeeld als zij ergens anders
werk vinden, in een nieuwe gemeen–
te een woning zien te vinden.
Overigens moeten die gemeenten,
die hun verantwoordelijkheid voor
het huisvesten van asielzoekers het
beste waarmaken, bij de contingent–
verdeling van woningen niet vergeten
worden.

Voorzitter! Hoe is gegarandeerd
dat gemeenten die om ruimtelijke
overwegingen een restrictief beleid
moeten voeren, geen restrictief
woonruimtebeleid voeren met
betrekking tot de meest kwetsbare
groepen? Is de bijlage-C-problema–
tiek na de overgangsperiode van
twee jaar definitief opgelost? Dit lijkt,
eerlijk gezegd, te mooi om waar te
zijn.

Ik kom dan op de bepalingen uit de
Leegstandswet die toch maar
meegenomen zijn in dit wetsvoorstel.
Eigenlijk passen zij er helemaal niet
in, als je kijkt naar de bedoeling van
het wetsvoorstel. Het gaat verder om
de verdeling van de beschikbare
goedkope woningvoorraad. Hier
wordt echter ineens een heel nieuw
en wezensvreemd element inge–
bracht. Natuurlijk hebben leegstand
en kraken alles te maken met de
schaarste op de goedkope woning–
markt. Het beleid en de instrumenten
daarvoor die met de Leegstandswet
geïntroduceerd zijn en die nu ook in
de Huisvestingswet worden meege–
nomen, zijn echter van een totaal
andere orde.

In onze ogen moet het hierbij ook
gaan om een evenwichtige verdeling
van rechten en plichten, van
strafbaarstelling aan beide kanten. In
artikel 96 wordt aan het Wetboek

van Strafrecht een artikel toege–
voegd, waarin het kraken van een
gebouw binnen zes maanden van
leegstand strafbaar wordt gesteld.
Wat voegt dit artikel eigenlijk toe aan
het Wetboek van Strafrecht? Men
heeft toch al artikel 138, waarin
huisvredebreuk strafbaar is gesteld
en waaronder het kraken tot nu toe
viel. Hoe zit het eigenlijk met die zes
maanden? Wanneer gaan die in? Die
gaan natuurlijk in op het moment dat
de laatste bewoner-gebruiker eruit
trekt. Hoe zit het echter met ondui–
delijke bewoners als kraakwachten
die tijdelijk wonen in een ruimte die
voor veel meer mensen geschikt is of
geschikt kan worden gemaakt? Hoe
zit het met een minimale verbouwing
die wel een jaar of langer kan duren?

En dan de andere kant van de
medaille: de leegstand. Daar was het
krakers immers om te doen: het
aanpakken van onverantwoorde
leegstand in een stad of een streek
met tegelijkertijd woningnood. De
leegstandregistratie is in de Leeg–
standswet al niet in werking getre–
den; nu valt die er zelfs helemaal uit.
Gebeurt het niet meer? Is leegstand
niet meer maatschappelijk onaan–
vaardbaar? Ik herinner mij de
discussie met de minister en de
staatssecretaris van Volkshuisvesting
over kleinere woningen uit ecolo–
gisch oogpunt. Leegstand lijkt mij
gezien dat ecologische uitgangspunt
helemaal uit den boze. Ik verbaas mij
er dan ook over dat velen, ook vele
collega's, hier zo gemakkelijk over
praten. De heer Van den Berg heeft
het over het maatschappelijk kwaad
van het kraken. Ik wil hem echter
voorhouden dat er ook het maat–
schappelijk kwaad van leegstand is,
ook al hebben wij het gelukkig steeds
meer over ecologische uitgangs–
punten.

Is het de regering eigenlijk wel
ernst met de bestrijding van leeg–
stand? Het enige instrument dat wel
is blijven bestaan, is de mogelijkheid
om gebouwen te vorderen. Als
sanctie tegen onaanvaardbare
leegstand is dit echter een nogal
krachteloos middel, zo zeg ik met de
heer De Jong. Dit blijkt ook uit de
evaluatie hiervan. Als een gemeente
al de financiële middelen zou hebben
om een gebouw te vorderen en de
keuze doet daartoe over te gaan,
moet zij de eigenaar een vergoeding
geven tegen de economische
waarde. Dat kun je toch moeilijk een
sanctie noemen! Kan de staatssecre–
taris mij nog eens uiteenzetten wat in
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dezen eigenlijk zljn positie is? Vindt
hij het nog steeds maatschappelijk
onaanvaardbaar wanneer bewoonba–
re ruimte leeg staat in een omgeving
waar schaarste heerst, of stelt in zijn
ogen alleen de groep die dat aan de
kaak stelt en er daadwerkelijk iets
aan doet, zich buiten de wet?
Waarom geldt een vordering niet
meer voor onbepaalde tijd maar nog
slechts voor tien jaar? Op die manier
wordt vorderen toch nog minder
aantrekkelijk? Is het in de visie van de
staatssecretaris dan alleen maar een
stok achter de deur om tot normali–
satie te komen? Wat gebeurt er
eigenlijk met de bestaande vorderin–
gen? Worden die met de invoering
van het onderhavige wetsvoorstel
ongedaan gemaakt?

Dit wetsvoorstel kent een tamelijk
lange geschiedenis. Het grijpt terug
op het regeerakkoord van 1986 en
de discussie in de jaren daarvoor. De
continuïteit van de laatste jaren zit
hem vooral in de staatssecretaris
zelf. Dat neemt niet weg dat er ook
na de indiening van het wetsvoorstel
door hem nog flink aan geknutseld is.
Deregulering en de nota Volkshuis–
vesting hebben hun uitwerking niet
gemist. Het geheel is er soberder op
geworden, in sommige opzichten te
sober. Want naarmate het nieuw–
bouwprogramma kleiner wordt — en
dat wordt het - zal het verdelen van
de bestaande voorraad alleen maar
belangrijker worden. Vandaar mijn
laatste vragen. Hoe lang kan de wet
naar de mening van de staatssecreta–
ris mee? Als de marktsector zich
minder florissant ontwikkelt dan het
kabinet tot op de dag van vandaag
hoopt, hebben gemeenten dan wel
voldoende instrumenten om de weer
schaarser wordende woonruimte te
verdelen? Ofte wel, is dit een wet
voor goede tijden en slechte tijden?

D
Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mijnheer de voorzitter! Een aantal
ontwikkelingen hebben geleid tot de
behoefte aan een grondige herzie–
ning van de wettelijke regeling op het
gebied van de woonruimteverdeling.
In de eerste plaats het verdwijnen
van de absolute woningnood zoals
die bestond in de jaren na de oorlog;
in de tweede plaats het kritischer
worden van de woningzoekenden
samenhangende met het veranderen
van de woningmarkt van een
aanbodmarkt in een vragersmarkt; in
de derde plaats de veranderende rol

van de corporaties en in de vierde
plaats de toegenomen mogelijkheden
van de informatietechnologie
waardoor het steeds gemakkelijker
wordt om bestanden te koppelen,
gemeenten en corporaties, en de
mogelijkheid om gebruikersvriendelij–
ke informatiesystemen voor woning–
zoekenden op te zetten. Daarnaast
worden met de Huisvestingswet
bestaande versnipperde stukjes
wetgeving onder een noemer
gebracht.

Bij de herziening van de wetgeving
in het algemeen en bij volkshuisves–
ting in het bijzonder moet de
verhouding tussen centrale regelge–
ving en lokale beleidsvrijheid goed
afgewogen worden, te meer daar het
hier gaat om de verdeling van
woonruimte voor de doelgroep van
het volkshuisvestingsbeleid. Een huis
is meer dan muren en een dak. Het is
de plek van waaruit je de wereld
iedere dag opnieuw tegemoet treedt,
waar je mensen ontvangt, het is
thuis. De kwaliteit van het huis, de
mate waarin het passend is zowel
naar de nodige ruimte als naar de
prijs en de buurt waarin het gelegen
is, zijn tamelijk bepalend voor het
welbevinden van de bewoner. De
vrije keuze van de woningzoekende
wordt ingeperkt door het aanbod, de
schaarste. Binnen die schaarste moet
echterwel zoveel mogelijk recht
worden gedaan aan wat de woning–
zoekende zelf wil binnen de lijnen van
de reële mogelijkheden. Het maakt
qua mogelijkheden natuurlijk uit of je
woningzoekend bent in de Randstad
met zijn grote woningtekort of in
noordwest-Friesland waar de dorpen
leeglopen. Vandaar dat de centrale
regelgeving zo in elkaar moet steken
dat beide gebieden ermee uit de
voeten kunnen.

Naar de mening van de fractie van
D66 is het dan ook van het grootste
belang dat de voorgestelde Huisves–
tingswet niet zozeer een dwingend
keurslijf met regelgeving oplegt als
wel dat de gemeenten een gemeen–
schapskist aangereikt krijgen, waar
ze naar behoefte gebruik van kunnen
maken. Dat is niet helemaal zo, want
zodra ze besluiten om regels te
stellen met betrekking tot de
woonruimteverdeling, hebben ze te
voldoen aan een aantal verplichtin–
gen, zoals het vaststellen van een
huisvestingsverordening. Voor die
huisvestingsverordening hebben ze
dan te voldoen aan hetgeen in de wet
staat. Zo mogen zij voor de verdeling
van woonruimte boven een aangege–

ven grens voor huur en koop in het
algemeen geen regels stellen,
behalve wanneer dit van belang is in
verband met bovengemeentelijk
ruimtelijke-ordeningsbeleid of
wanneer er sprake is van een
subsidie op een koopwoning, waarbij
het inkomen van belang is. Ik noem
dit even, omdat in sommige artikelen
van de wet dubbele ontkenningen
worden gehanteerd, wat het lezen er
bepaald niet gemakkelijker op maakt.

Overigens zitten er voldoende
kan-bepalingen in de wet, zodat ook
de gemeenten op maat naar hun
eigen behoeften regels kunnen
stellen. Het is een goed uitgangspunt
dat B en W bij de voorbereiding van
een huisvestingsverordening overleg
moeten plegen met de toegelaten
instellingen en met andere woonor–
ganisaties. Hieronder blijken ook
consumenten– en huurderorganisa–
ties te vallen, zoals blijkt uit de nota
naar aanleiding van het eindverslag.

Er zal lokaal sprake moeten zijn van
een soepele samenwerking, gezien
de manier waarop de regels in elkaar
zitten, zoals het samenspel tussen de
eigenaar van de woonruimte, de
kandidaat die hij kan stellen en de
mogelijkheid voor B en W om aan de
eigenaar een of meer kandidaten
voor te dragen, naar gelang de
urgentie. Vandaar waarschijnlijk dat
het maken van overeenkomsten
tussen het gemeentebestuur en de
eigenaren van woonruimte zo voor de
hand ligt. Van belang hierbij is dat de
criteria openbaar zijn en dat tevens
bij goedkope woningen voorrang kan
worden bewerkstelligd voor woning–
zoekenden met een laag inkomen. Dit
staat ook geregeld in de artikelen 4
en 2.2.

In de overeenkomst wordt ook een
klachtencommissie geregeld, waarbij
ieder zijn beklag kan doen die
rechtstreeks in zijn belang is
getroffen door een besluit ter
uitvoering van de overeenkomst. Ik
denk aan alles wat door anderen over
de samenstelling van de klachten–
commissie is gezegd. Ik ben ervan
uitgegaan dat deze vanzelfsprekend
onafhankelijk zou zijn en dat de
gehanteerde regels duidelijk
openbaar zouden zijn. Als dit niet zo
is, neem ik aan dat er iets naders
dient te worden geregeld met
betrekking tot deze klachtencommis–
sie.

Van belang is artikel 4.3 dat ik als
volgt lees. Wanneer er geen huisves–
tingsverordening is vastgesteld, maar
er wel een overeenkomst is met de
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eigenaren van woonruimte in een
gemeente, zijn de regels van artikel
15 waaronder de AMvB en de
artikelen 11 t/m 14, overeenkomstig
van toepassing Het gaat dan om de
mogelijke vaststelling van catego–
rieën van woonruimte, woningzoe–
kenden, urgentiecriteria en het
toepassen ervan. Tevens zijn hierbij
de aanwijzingen van de provincie en
de minister van toepassmg

Wanneer mijn interpretatie van het
toepasbaar zijn van artikel 15 en van
de aanwijzingen van provincie en
minister niet juist zou zijn, verneem ik
dit graag. Er ligt een amendement
om ter zake iets te regelen, dat
hiermee bijna parallel loopt.

Opvallend in de wet is de verster–
king van de positie van de provincie.
B en W moeten de huisvestingsver–
ordeningen opsturen naar GS. Dat
lijkt ter kennisneming, maar dat is
niet zo. GS kunnen immers vooraf de
toestemming weigeren in de gevallen
waarin het naar hun oordeel gaat om
een als regio aangeduid gebied dat
niet als een samenhangend woon–
ruimtemarktgebied gezien wordt. Zij
kunnen bovendien weigeren als het
onderscheid tussen het al dan niet
hebben van een economische of
maatschappelijke binding aan de
regio onnodig belemmerend zou zijn.
Verder kunnen zij weigeren als er
onvoldoende afstemming is met het
bovengemeentelijk ruimtelijk beleid
of het huisvestingsbeleid van andere
gemeenten.

Zie ik het nu goed als ik concludeer
dat provincies volgens de AMvB
alleen vooraf toestemming kunnen
geven als het gaat om de vorming
van die regio, de toepassing van de
criteria inzake economische en
maatschappelijke binding èn het
bovengemeentelijk ruimtelijke beleid
en het dus niet gaat om alle andere
zaken die geregeld worden in de
wetsartikelen 11 t/m 14, dus de
artikelen met betrekking tot de
voorrang, de urgentiecategorieën, de
achtergelaten woning en de passend–
heid? Ik mag dan toch wel aannemen
dat het beleid van gedeputeerde
staten overeen moet komen met de
richtlijnen die voortkomen uit het
gestelde in artikel 70 van de wet,
waarin staat dat provinciale staten
richtlijnen kunnen bepalen en kunnen
vaststellen. Die richtlijnen beperken
zich overigens tot het bovengemeen–
telijke ruimtelijke beleid en het
gebrek aan samenhang tussen het
door de gemeente gevoerde
huisvestingsbeleid. Waarom zou dat

nu zo in het wetsontwerp geregeld
zijn? Uit een oogpunt van ruimtelijke
ordening lijkt mij een mogelijkheid tot
ingrijpen reëel, want anders houden
wij het verschijnsel dat bijvoorbeeld
in de dorpen in het Groene Hart die
niet mogen groeien, de druk op het
huisvesten van de eigen bevolking
vergroot wordt doordat de eigen
bevolking haar oude huis aan
instromers van elders zeer gunstig
verkoopt vanwege de schaarste en
zelf tot nieuwbouw overgaat omdat
men nu eenmaal ingezeten is. Dit is
bepaald geen ongewoon verschijnsel.

Uit een oogpunt van bestuurlijke
ordening lijkt mij een mogelijkheid tot
ingrijpen ook reëel, althans totdat er
samenhangende agglomeratiegebie–
den in de BON-2-richting worden
vastgesteld, waarbij een samenhan–
gend woningmarktgebied een van de
bepalende factoren is. Zodra dat aan
de orde is — dat is hier al vaker
gezegd — heeft de provincie geen
functie meer. Dan is het aan het
agglomeratiebestuur en dan moet
ten minste de AMvB gewijzigd
worden en waarschijnlijk ook wel de
wet. Dat zal dan moeten worden
meegenomen - dat zeg ik de heer
Koetje na — in de BON-wetgeving.

Is het mogelijk dat er volkshuisves–
tingsregio's ontstaan in de door BON
2 genoemde stedelijke gebieden die
niet aansluiten bij de grenzen die in
BON 2 getrokken worden? Ik bedoel
hiermee dat momenteel wat vaag is
wat precies de grenzen zullen zijn van
de BON-2-gebieden, dat ondertussen
deze wet in werking treedt en dat
een provincie daarover ineens heel
anders blijkt te oordelen.

De heer Koetje (CDA): Bij de
behandeling van BON 2 hebben wij al
gezegd dat de WGR-indelingen in de
stedelijke gebieden in principe
hetzelfde horen te zijn.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik ken per ongeluk WGR-indeiingen
waar de provincie een wat scheve
schaats heeft gereden.

De heer Koetje (CDA): Daarom heb
ik ook gezegd: weet goed dat het
ontwerp-besluit op dit punt volstrekt
helder moet zijn. Er moeten geen
ontsnappingsmogelijkheden gegeven
worden om tot andere indelingen te
komen. Het uitgangspunt hoort de
WGR-indeling te zijn, ook voor
volkshuisvesting.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):

Ik ben het wel met de heer Koetje
eens, maar soms is de WGR-indeling
nog niet goed aangepast aan de
realiteit. Er worden wel gedachten
over geopperd, maar een en ander is
nog niet vastgesteld.

De heer Koetje (CDA): De richting is
wel hetzelfde.

Mevrouw Versnel Schmitz (D66):
Toch kunnen er nog vreemde dingen
ontstaan.

De heer Koetje (CDA): Daar zijn wij
dan zelf bij.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik weet niet of dat het punt is.

Voorzitter! Mijn vraag was of de
provincie moet ingrijpen als de
genoemde volkshuisvestingsregio's
zouden ontstaan. Ik vind van wel,
maar volgens de wet zoals die nu
wordt vastgesteld, zou de provincie
vrij kunnen zijn om er een eigen
interpretatie aan te geven. Dat vind ik
een interessant punt. Stel dat die
eigen interpretatie wordt gegeven,
valt het probleem dan onder de
ministeriële aanwijzing van artikel
75a? Daar gaat het in feite om, om
het bovengemeentelijke ruimtelijke
beleid, voortvloeiend uit de geringe
mogelijkheden tot de uitbreiding van
de woonruimtevoorraad. Dat is dus
iets anders. Of denkt de staatssecre–
taris dat een ruimere interpretatie
mogelijk is?

Ik kan mij ook voorstellen dat de
provincies deze rol krijgen toebe–
deeld om te voorkomen dat er in
Nederland een lappendeken ontstaat
van allerlei sectorale regio's. Wij
weten het allemaal, er zijn VH-re–
gio's, politieregio's, vervoerregio's en
ga maar door. Die hebben allemaal
andere schalen. Is deze goedkeuren–
de rol in het wetsvoorstel aan de
provincies gegeven met het oog op
dit probleem? Als dat zo is, waarom
wordt dit dan niet expliciet als een
door de provincies te gebruiken
criterium genoemd?

Het derde punt is de vraag:
waarom moet de provincie zich
bemoeien met de economische en de
sociale binding? In feite is dat toch
aan de gemeente of aan de samen–
werkende regio? Waarom moet dat
bovendien vooraf? De mogelijkheid
van door provinciale staten te geven
richtlijnen ingevolge de wet heeft
immers, wat dit betreft, ook geen
effect. Dat betekent dan dat
gedeputeerde staten daartoe zelf
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oordelen zonder dat provinciale
staten daar iets over te zeggen
hebben, behalve in hun controleren–
de functie achteraf. Ik hoor op dit
punt graag een goed gemotiveerd
antwoord van de staatssecretaris.
Anders overweeg ik, een kameruit–
spraak te vragen over het wijzigen
van artikel 4 van de AMvB. Ik weet
helemaal niet zeker of je dat ten
aanzien van een voorontwerp kunt
doen, maar dat moeten wij dan nog
maar eens even bespreken. Het gaat
erom dat ik het gevoel heb dat het
verder gaat dan de wet. Dat vind ik
niet zo'n goed idee.

Voorzitter! Het grote manco van
het huidige systeem van woningdis–
tributie via een vergunningensysteem
zoals dat vooral in de steden in de
Randstad gehanteerd wordt, is dat
het de woningzoekende de prikkel en
de mogelijkheden ontneemt om zelf
actief naar een woning te zoeken. Ik
kan mij dan ook goed vinden in de
typering van het huidige systeem van
woonruimteverdeling in Nederland,
die door de heer Singelenberg van
de SEV wordt gegeven. Ik citeer.

In het geval van een Nederlandse
woningzoekende zou je kunnen
zeggen: er is een premie gezet op
lijdzaamheid en zieligheid in plaats
van op activiteit en zelfredzaamheid.
Voor de woonruimteverdelers is er
een premie gezet op regelzucht en
perfectionisme in plaats van op
openheid en klantgerichtheid.

Ik moet de staatssecretaris
toegeven dat dit wetsvoorstel aan
gemeenten de mogelijkheden biedt
om te komen met meer klantvriende–
lijke systemen. Dat is overigens ook
mogelijk mgevolge de Woonruimte–
wet 1947. Een aantal gemeenten is
al meer klantvriendelijk en dat gaat
op verschillende wijzen. De meest
interessante nieuwe methoden zijn
erop gericht, zoveel mogelijk
informatie te geven over het
woningaanbod in plaats van de
woningzoekende het hemd van het
lijf te vragen en dat allemaal in de
computer te stoppen. Dat gaf de
heer Singelenberg van de SEV ook
aan.

Tegenover elkaar staan systemen,
waarvan de ene sterk bureaucratisch
is gericht op woningzoekenden die
lijdzaam afwachten totdat zij genoeg
punten hebben en daardoor stijgen in
het computerbestand. Daarna
beslissen anderen welke woning aan
de klant wordt aangeboden. Het
andere systeem is gericht op de
woningzoekenden die er, voorzien

van de informatie over het woningbe–
stand en met behulp van de plaatse–
lijk geldende criteria, zelf achter
kunnen komen voor welk soort
woning zij in aanmerking kunnen
komen.

In de Haarlemmerme n hebben zij
daarvoor een zogeheten segmenten–
boek ontworpen dat is geïllustreerd
met foto's van woningtypen, waarbij
je eenvoudig kunt nagaan voor welk
soort woningen je in aanmerking zult
komen. Je maakt dan zelf je keuze
ten aanzien van de soort en schrijft je
in op maximaal drie segmenten. Die
informatie wordt direct geconfron–
teerd met het woningaanbod. Daarbij
wordt de urgentie wel in acht
genomen.

Het Delftse systeem is het meest
vergaand met zijn maandelijkse
woonkrant en de mogelijkheden, de
voorkeur voor de beschikbare woning
zelf aan te geven — dus niet de soort
maar de woning — gebaseerd op de
categorie woningen die bij inkomen,
urgentie en omgang van de woon–
ruimte past. Het is niet zo dat er
sprake is van geliberaliseerde
gebieden, want de marktprocessen
bhjven wel degelijk gestuurd. Dat
gebeurt echter bij de toewijzing en
niet meer bij de inschrijving. ledereen
mag meedoen bij het zoekproces
maar alleen degenen die voldoen aan
de criteria voor een bepaalde
woning, maken echt kans op
toewijzing. Je kunt het een volwas–
sen benadering noemen. Je kunt ook
verwijzen naar hetgeen de minister
van WVC zelfredzaamheid noemt. Je
kunt ook zeggen dat het aansluit bij
de sociale-vernieuwingsgedachte.

Het interessante is dat meer dan
90% tevreden is met het nieuwe
Delftse systeem. Voorts stond een
derde deel van de reagerenden het
afgelopen jaar niet eens ingeschre–
ven. Wellicht is dat een extra impuls
voor de doorstroming. Het aantal
weigeringen daalt drastisch, men
heeft immers zelf kunnen kiezen. Er
blijkt ook een afname van de
frictieleegstand te zijn, waardoor per
saldo meer woningen bewoond zijn.
Veel urgenten in het oude systeem
blijken puntenverzamelaars, want de
meesten reageerden niet. Zij denken:
voor het geval dat. De echte zeer
urgenten krijgen een urgentievoor–
rangsbewijs, maar het stelsel van de
eigen activiteit wordt ook gehono–
reerd in die categorie. Als je er geen
gebruik van maakt binnen drie
maanden ben je niet echt urgent en
verlies je je voorrangsbewijs.

Dit zijn echt revoluties binnen de
traditionele woonruimteverdeling,
waarbij zo ongeveer bij geboorte
inschrijving bij een woningbouwvere–
niging een voordelige positie moest
opleveren tegen de tijd dat het kind
volwassen was geworden. De
staatssecretaris heeft zich overigens
positief uitgelaten over experimenten
zoals die in Delft.

De Huisvestingswet op zichzelf
stimuleert dus niet om de oude
systemen te verlaten. Wel kunnen wij
vaststellen dat het inmiddels vrij
algemeen als niet meer van deze tijd
wordt beschouwd om nog met de
oude woningdistributiesystemen te
werken. Om wat stimulans in te
bouwen, heb ik een amendement
ingediend tot wijziging van artikel 2.
De essentie van deze wijziging is dat
de gemeenten hun aandacht
concentreren op diegenen, die niet of
moeilijk in staat zijn om zelfstandig in
hun woonruimte te voorzien, terwijl
tevens voor de overige delen van de
doelgroep het zelfstandig zoeken
bevorderd wordt, waardoor meer
recht wordt gedaan aan de vraag– en
aanbodwerking van de woningmarkt.

De heer De Jong (PvdA): Hoe stelt u
zich voor te controleren dat een
gemeenteraad daadwerkelijk de
overwegingen hanteert die u feitelijk
voorschrijft bij wet? Hoe kan je een
gemeenteraad dwingen op die
manier te praten?

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het gaat er mij niet om, een gemeen–
teraad te dwingen in die richting te
praten. Het gaat mij erom te
bevorderen dat de gemeenteraad er
goed over nadenkt op welke wijze hij
zodanig met de regelgeving omgaat,
dat de meest intensieve bemoeienis
van de gemeente zich richt op de
mensen die het meest begeleiding
nodig hebben. De heer De Jong
heeft erover gedacht een motie in te
dienen die eigenlijk in dezelfde
richting zou gaan. Ik meen dat het bij
amendement mogelijk is te zeggen:
concentreer je op de zwakste
doelgroep.

De heer De Jong (PvdA) Ik begrijp
uw bedoeling wel, maar hoe stelt u
zich voor om bij wet voor te schrijven
hoe gemeenteraadsleden moeten
denken? Ik vind dat bestuurlijk erg
raar.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Volgens mij staat er niet dat ik
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voorschrijf hoe gemeenteraadsleden
moeten denken. Ik zeg alleen dat zij
het zouden moeten regelen.

De heer Koetje (CDA): Moet ik
denken aan een concretisering van
bijvoorbeeld de distributieregel in de
zin zoals ik heb voorgesteld, namelijk
de actieve distributie sterk beperken?

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het hangt ervan af wat je onder
actieve distributie verstaat. Ik meen
dat voor de hele doelgroep geldt dat
de urgentie moet worden getoetst.
Bovendien moeten de voorwaarden
worden geschapen om kennis te
nemen van wat zoal aangeboden
wordt. Dat vergt een fikse inspanning
van een gemeente. Als zo'n systeem
eenmaal is opgezet, werkt men
daarmee en worden de betrokkenen
niet meer bij het handje genomen.
Het beste is het waarschijnlijk om de
groep, die het moeilijkst de eigen
huisvesting kan zoeken, intensiever
te begeleiden. Ik geef toe dat je op
die manier een scheiding kunt krijgen
tussen twee groepen, die overigens
niet financieel bepaald behoeft te
zijn.

De heer Koetje (CDA): Dat ben ik
wel met u eens. Mijn indruk is dat de
bedoeling van mijn suggestie om de
gemeentelijke bemoeienis met het
meest actieve deel van het wetsvoor–
stel te beperken in relatie met de
distributiegrens ongeveer met uw
gedachten ter zake overeenkomt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ja. Als iemand een mooiere tekst
heeft voor zo'n amendement vind ik
het uitstekend. Ik heb geprobeerd
aan te geven wat ik in dit opzicht
voor ogen heb.

De heer Koetje (CDA): Ik constateer
met vreugde dat wij zoeken naar een
zelfde type beperking van actieve
gemeentelijke bemoeienis; daar ging
het mij nu ook even om.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Die meer actieve houding
van de woningzoekende zelf is
trouwens ook van belang om een
steeds weer opduikend voorstel niet
meer van toepassing te laten zijn. Ik
doel hierbij op het spreidingsbeleid
of het concentratiebeleid. De
gedachte achter spreiding is dat het
voor allochtonen beter zou zijn, niet
in kluitjes bij elkaar te wonen, maar
gespreid over de wijken. En bij

concentratie gaat men ervan uit dat
allochtonen - en autochtonen -
gelukkiger zijn als ze wel bij elkaar
wonen. Dat allochtonen net zulke
verschillende woonwensen hebben
als Nederlanders, komt niet bij de
voorstanders van het ene of het
andere systeem op. En intussen
gebeuren er vreemde dingen.

In het gemeentelijk magazine NG
van 14 februari jl. staat een verslag
van een bijeenkomst van volkshuis–
vesters dat als volgt begint: "Ge–
meenten en woningbouwcorporaties
hanteren stiekem een ander beleid
voor allochtonen dan voor autochto–
nen." En even verderop staat: "Naar
buiten toe moet het beleid worden
verdedigd dat etnische minderheden
net zo worden behandeld als
etnische Nederlanders." Dit zijn
beweringen die natuurlijk geen grond
van waarheid zouden mogen hebben,
maar wij weten dat het wel zo is.

De staatssecretaris stelt in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
ondubbelzinnig dat met de term
"evenwichtige verdeling van de
woonruimte" in de considerans van
de wet en elders niet gedoeld wordt
op bijvoorbeeld de bevolkingssamen–
stelling naar etnische kenmerken.
Daar is de fractie van D66 het van
harte mee eens, maar daarmee is het
probleem niet opgelost. Een van de
complicerende factoren is dat in de
traditionele woonruimteverdeling het
"plaatsen" van woningzoekenden er
mede op gericht was, te voorkomen
dat aartsvijanden of mensen die
elkaar absoluut niet verdragen, naast
elkaar zouden worden gehuisvest.
Daar zit enige logica in en daar
spreekt ook wel goed bedoelde zorg
uit. Immers, een goede buur is beter
dan een verre vriend Of samenwo–
nen van allochtonen of juist spreiding
over de stad de beste weg is naar
emancipatie en integratie, doet er
eigenlijk niet veel toe. Dat weten wij
toch niet. Het gaat mij erom dat
volkshuisvesters wel even zullen
bepalen wat goed is. En om volstrekt
eenzijdig samengestelde wijken te
voorkomen, wat een ander nadeel is,
kan er beter gevarieerd gebouwd
worden voor verschillende inkomens–
categorieën dan dat de mensen bij
elkaar of juist gescheiden van elkaar
woningen worden toegewezen, al
naar gelang de heersende opvatting.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Volgens mij wordt het probleem van
spreiding of concentratie van

allochtonen hiermee ook niet
opgelost.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Daar ben ik het mee eens, maar ik
kom nu te spreken over hoe dat
probleem wellicht een ander accent
zou kunnen krijgen, opdat de keuze
niet door anderen wordt bepaald.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Dan wacht ik nog even.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
De vraag blijft zich dus opdringen
waarom wij dat de woningzoekenden
zelf niet vragen of, nog beter,
waarom laten wij hen dat niet zelf
bepalen? Sommigen willen de
nabijheid en de geborgenheid van
familie en landgenoten met bijvoor–
beeld eigen winkels en een eigen
moskee, anderen zullen daar minder
prijs op stellen. Het gaat dus om de
eigen keus om al dan niet gespreid,
geconcentreerd of hoe dan ook te
wonen. Die keuzemogelijkheid wordt
door een systeem als dat van Delft
het meest bevorderd. De woningzoe–
kende kan er gewoon zelf gaan kijken
naar e~ aangeboden huis, de
omgeving en de buren en dan zelf
bepalen of hij daarvoor een bon wil
insturen.

De heer Lankhorst (Groen Links): Ik
heb geluisterd, maar volgens mij is
het probleem nog steeds niet
opgelost...

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Ik denk het wel.

De heer Lankhorst (Groen Links):
...want u gaat ervan uit dat ongeveer
iedereen een aardig inkomen heeft.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Nee hoor!

De heer Lankhorst (Groen Links):
Het probleem is dat allochtonen
vooral bij elkaar wonen, omdat zij
over het algemeen aangewezen zijn
op de relatief goedkope huurwonin–
gen die een beetje ruim zijn. Dan kun
je wel over nieuwbouw praten, maar
die is gezien de huurprijzen helemaal
niet bereikbaar voor deze doelgroep,
woningen die je ook niet zomaar in
de oude buurten kunt "wegzetten".
Ikvind uw vraagstelling interessant,
maar ik vind dat u nog geen begin
van een oplossing biedt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
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Ik zeg dan ook niet dat het uitsluitend
over nieuwbouw gaat. Als u dat
denkt, is dat echt een verkeerd beeld.
Het gaat er gewoon om wat er aan
woningen op de markt wordt
aangeboden. In het Delftse systeem
komen die woningen in de woonkrant
terecht. Zo kun je dus zelf bekijken
waar je wilt wonen en wat passend is
bij jouw inkomen. Je bepaalt dan zelf
waar je terechtkomt. Voor iedereen is
er het inkomensprobleem waar men
wel of niet gehuisvest zal worden.
Dat is sowieso een probleem. Ik geef
toe dat de grotere woningen ook een
probleem vormen. De situatie is
echter wel dat binnen de oude
gemeentelijke distributiesystemen
anderen bepalen wat goed is voor jou
en dat in het Delftse systeem niet
anderen dat bepalen, maar dat jij zelf
de keuze kunt bepalen.

De heer Lankhorst (Groen Links): In
Amsterdam hebben wij daarmee
echter het probleem van het
Mercatorplein, de Mercatorstraat, de
Hudsonstraat, en dergelijke op geen
enkele wijze opgelost.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Amsterdam heeft ook een ander
systeem. Daar denkt men hier ook
niet aan.

De heer Lankhorst (Groen Links): U
praat over spreidingsbeleid en
concentratiebeleid. U zegt: de
staatssecretaris wil dat niet, dat moet
je niet doen via de Huisvestingswet.
Daarmee ben ik het eens. U doet het
echter voorkomen alsof de vrije
woonkeuze — zeg maar: dat liberale
standpunt — de oplossing van het
probleem is. Dat is zij echter niet. Ik
kan dat probleem ook niet zomaar
wegpraten. U wekt echter de indruk
dat u het door middel van de vrije
woonkeuze aan het wegpraten bent.
Daarvoor is het vraagstuk evenwel
veel te ingewikkeld.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Nee, ik ben niks aan het wegpraten.
Ik ben ook niks aan het wegpraten
van problemen in oude woonwijken
en overbezette huizen. Dat is ook niet
aan de orde. Het gaat mij erom dat
tot dusverre anderen bepaalden — in
veel gemeenten gebeurt dat nog -
waar iemand al dan niet gespreid, al
dan niet geconcentreerd zou moeten
wonen en dat dit tot nu toe niet
uitgesproken wordt. Het mag niet
worden uitgesproken, maar intussen
gebeurt het wèl. Dat is een tricky

business, vind ik. Je kunt het
helemaal niet hebben dat er onder de
oppervlakte van mooie ethische
posities toch allerlei dingen gebeuren
in volkshuisvestingsland. Daarom zeg
ik: laten wij zoeken naar systemen
waarin je een grotere irv-'ued van de
woningzoekende kunt eirectueren.

De heer Lankhorst (Groen Links): Ik
ben het alleen eens met uw relativer–
ende opmerking dat een concentratie
niet per definitie slecht hoeft te zijn.
Dan moeten wij er overigens ook niet
over zeuren als wij daar zwarte
scholen krijgen. Wij moeten dan ook
niet zeuren over islamitische scholen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Heeft u ons dat horen doen?

De heer Lankhorst (Groen Links):
Nee, maar ik noem het maar even,
omdat dat misschien wel goed is
voor anderen in deze Kamer.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Wat dat betreft komen onze stand–
punten goed overeen.

Voorzitter! Intussen is het nog lang
niet overal Delft! Daarom stelden wij
in het eindverslag dat wij, aansluitend
bij de motie-Krajenbrink/Apostolou,
in de wet een jaarlijkse rapportage
aan de gemeenteraad over de
woningtoewijzing aan allochtonen
willen opnemen. De staatssecretaris
wil via het BBSH mogelijkheden
bieden. Het is een punt van discussie
of dit een verplichting moet zijn of
dat het overgelaten wordt aan
afspraken hierover op lokaal niveau.
De staatssecretaris verzet zich
voorshands tegen een verplichting,
althans volgens de nota naar
aanleiding van het eindverslag. De
corporaties zullen een steeds
belangrijkere rol krijgen in de
woonruimteverdeling. Veel gemeen–
ten zijn er al toe overgegaan, de
uitvoering van de woonruimteverde–
ling aan de corporaties over te
dragen. De aan de corporaties
geboden vrijheden kunnen daarbij
heel ver gaan. Dat zijn zaken waarvan
wij vinden dat ze mogelijk moeten
zijn, als de gemeenteraad ze zo
wenst te regelen. Er is echter wel een
maar aan verbonden. Dit soort zaken
behoort zich niet in de schemering af
te spelen. Corporaties zullen zoveel
mogelijk openheid moeten betrach–
ten. Daarom is het goed dat de
gemeente door middel van een
rapportage achteraf kan controleren
of er sprake is van discriminatie of

stelselmatige achterstelling. Eigenlijk
begrijp ik niet goed waarom de
corporaties zich hier zo tegen
verzetten. Ten eerste hebben zij toch
niks te verbergen en ten tweede
zullen ook de corporaties zich
realiseren dat het voor gemeenten
gemakkelijker is, een deel van hun
taken aan corporaties over te dragen,
als men de zekerheid heeft dat de
corporaties een rapportage verstrek–
ken waarin de werkelijkheid getoetst
kan worden aan de doelstellingen
van het gemeentelijk huisvestings–
plan. Ook voor het huisvesten van
andere categorieën woningzoeken–
den die door andere omstandigheden
dan hun inkomen moeilijkheden
ondervinden bij het vinden van
passende huisvesting, lijkt het ons
zinvol om meer zekerheid te creëren.
Dan gaat het om speciale aandachts–
groepen, zoals ouderen en gehandi–
capten. Vandaar dat wij bij amende–
ment voor toegelaten instellingen
een rapportageverplichting aan de
gemeenteraad in de wet willen
opnemen.

Voorzitter! Ik moet hier iets melden
wat toch een tamelijke slordigheid
van mij is. Vanuit mij eigen gedach–
tengang heb ik geredeneerd dat er
een rapportage moet komen. Daartoe
heb ik een amendement gemaakt. Ik
wist natuurlijk dat er door andere
partijen eerder moties waren
ingediend. Ik heb mij echter niet
gerealiseerd dat ik hierover vooraf
overleg had moeten voeren met die
partijen. Ik vind dit slordig en maak
hiervoor mijn excuses tegenover de
heren Koetje en De Jong, die
overigens ook andere moties op
hetzelfde vlak hebben ingediend. Dat
is het volgende punt.

De heer Koetje (CDA): Toen ik aan
het woord was, hebben wij het er ook
al even over gehad. Het probleem
met uw amendement lijkt mij dat er
enige dubbele regelgeving voor de
toegelaten instellingen is. Als ik een
soortgelijk amendement had
ingediend, was dit ook zo geweest.
Zoals u uw betoog nu inricht, lijkt het
er echter op dat verslaglegging op
grond van het BBSH niet verplicht is
en dat het amendement nodig is om
haar verplicht te maken. Dat is het
punt niet.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Het punt is dat het mij goed lijkt, een
dergelijke rapportageverplichting in
de wet vast te leggen.

Het volgende punt is de eventuele
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combinatie met particuliere huisves–
ting. Het lijkt mij goed dat wij,
voordat wij met dit debat verder
gaan, bekijken of deze zaken in elkaar
geschoven kunnen worden en of wij
iets slims kunnen bedenken. Er zitten
wel voetangels en klemmen aan, die
eerder in deze Kamer zijn neerge–
legd. Daarom laat ik het er nu maar
bij.

In het eindverslag hebben wij
voorkeur uitgesproken voor een
bepaling waarin de reden tot
weigering bij een voordracht aan de
woningzoekende kenbaar gemaakt
wordt om discriminatie te voorko–
men, die volgens het Landelijk
bureau racismebestrijding juist in de
fase van de voordracht voorkomt. De
staatssecretaris ziet zo'n bepaling
niet zitten. Hij stelt dat de werkelijke
redenen achtergehouden kunnen
worden. Bovendien strookt een
dergelijke bepaling niet met het
wezen van de voordracht, zegt hij;
het is immers geen vordering. Ik ben
er nog niet helemaal uit of het toch
niet zinnig is. Inderdaad kunnen
allerlei verhullende redenen worden
opgegeven, maar dat karakter van de
voordracht zie ik niet helemaal zo.
Immers, artikel 14, lid 1, geeft de
gemeenteraad de mogelijkheid, in de
huisvestingsverordening een
bepaling op te nemen waarbij
voorrang wordt gegeven aan
personen die zijn geplaatst op een
door burgemeester en wethouders
aan de eigenaar van de betrokken
woonruimte gedane voordracht.
Hierbij is er dus voorrang ten
opzichte van een voordracht door de
eigenaar. Ook op grond van artikel
32, in samenhang met artikel 13, is
er de mogelijkheid, de vergunning te
weigeren indien in het register voor
de woningzoekenden mensen met
een hogere urgentie zitten.

Overigens gaat het hier over "de
eigenaar van de betrokken woon–
ruimte". Ik vraag mij taalkundig af of
met de betrokken woonruimte wordt
bedoeld dat er al iemand is ingetrok–
ken. Nee, dus. Dit mag in een
wetsontwerp niet staan. De staatsse–
cretaris zal echt een technische
wijziging moeten aanbrengen door
"betrokken" te veranderen in:
desbetreffende.

Eigenlijk moet je de gemeenten
aanbevelen, een bepaling volgens
artikel 14, lid 1, op te nemen om in
het geval dat de door ons gewenste
verplichte rapportage onevenredig–
heden vertoont, het artikel in de
praktijk te activeren.

Het moment van de passendheids–
toets blijft ons bezighouden. Vaak
wordt er toegewezen op grond van
verouderde gegevens. In de tussen–
tijd kan de mkomenspositie van de
woningzoekende drastisch gewijzigd
zijn, zelfs zodanig dat er op het
moment van toewijzing sprake is van
scheefheid. Dit gebeurt. Om dit te
voorkomen hebben wij een amende–
ment ingediend om in de wet te
verankeren dat de inkomenstoets op
grond van recente gegevens gedaan
wordt. De gegevens mogen niet later
dan twee maanden te voren zijn
verstrekt. Ons leek dit een redelijke
termijn. Wij willen dit niet zoals de
staatssecretaris aan de gemeenten
overlaten, omdat de gevolgen van
een scheve toewijzing het Rijk direct
of indirect een hoop geld aan
huursubsidie kunnen kosten. Met de
gedachte dat wie betaalt, bepaalt,
vinden wij het logisch, het moment
van de inkomenstoets scherper te
bepalen in de wet.

De huur– en koopgrenzen voor de
huisvestigingsvergunning zijn in het
besluit vastgesteld op respectievelijk
ƒ 580 per maand en ƒ 110.000,
prijspeil 1986. De VNG, de LHV en
enkele sprekers in de Kamer pleiten
ervoor, de grenzen aanzienlijk te
verhogen, zodat sturing op de
duurdere delen van de woningmarkt
mogelijk blijft, onder andere met het
oog op de doorstroming en het
tegengaan van scheefheid.

Ik heb nogal wat moeite met het
pleidooi van VNG en LHV, vooral
omdat wij nu net geconstateerd
hebben dat een ver doorgevoerd
distributiesysteem leidt tot verstar–
ring en bureaucratie. Ik ben het met
de staatssecretaris eens om met
betrekking tot het verlenen van een
huisvestingsvergunning aan te sluiten
bij de woningen die voor de doel–
groep van beleid betaalbaar zijn.
Bovendien heeft het sturen op de
duurdere delen van de woningmarkt,
zoals VNG en LHV wiilen, ook
bepaalde onrechtvaardige trekjes. Zo
zullen dan scheefwoners beloond
worden, in die zin dat zij als kandida–
ten voor een duurdere huur– of
koopwoning voorgetrokken kunnen
worden ten opzichte van woningzoe–
kenden die niet scheefwonen, maar
toch graag naar een betere, duurdere
woning willen verhuizen. Bovendien
zijn wij voor echte huurbelasting en
daarmee los je het probleem van
scheefwonen pas goed op.

Voorzitter! Nu in de AMvB zijn
vastgesteld de huur– en de koopprijs–

grenzen waar beneden een huisves–
tingsvergunning nodig is, indien
tenminste de gemeenteraad dat
wenst te regelen in een huisvestings–
verordening, kan ook de verkoop van
voormalige huurwoningen in een
ander daglicht komen te staan dan ik
het tot die tijd zag. Wij hebben van
die verkoop nogal een punt gemaakt
in de schriftelijke voorbereiding, juist
ook omdat wij bang waren dat
goedkope huurwoningen aan het
bestand zouden worden onttrokken,
zonder dat de gemeenteraad daar
iets aan kan doen. Het zou vooral
extra zuur zijn, als reeds scheefwo–
nenden in de huurwoning nog eens
extra bevoordeeld zouden worden,
als zij als zittende bewoner hun huis
zouden mogen kopen voor, uiteraard,
een verhoudingsgewijs laag bedrag.
Dit laatste lijkt mij bij nader inzien nu
niet mogelijk met deze wet, want,
gezien het inkomen, kunnen scheef–
woners dan geen vestigingsvergun–
ning krijgen voor een in koopwoning
omgezette huurwoning. Als dat zo is,
hoor ik graag een reactie van de
staatssecretaris.

Voorzitter! Ik kom bij de registratie
van w^ ingzoekenden. Gemeenten
kunnen ingevolge artikel 16 een
centraal register van woningzoeken–
den inrichten. Dat lijkt ons, in
tegenstelling tot het NCIV, beslist
handig, juist als een gemeenteraad
grotendeels de uitvoering van de
huisvestingsverordening aan
corporaties heeft overgedragen.
Want de arme klant moet zich anders
steeds opnieuw bij diverse corpora–
ties inschrijven; dat is een heel gedoe
en kost bovendien veel geld. Eén
keer inschrijven moet voldoende zijn
en toegang geven tot het systeem
van de woonruimteverdeling. Ingeval
er meerdere toegelaten instellingen
zijn, doen gemeenten er goed aan
om een centraal register in te stellen.
Het bij wet verplicht stellen, zoals de
Woonbond weer wil, heeft lang niet
altijd zin, met name niet in gemeen–
ten waar er maar één toegelaten
instelling is. Het NCIV wijst de
verplichting tot deelname af. Dat
gaat ons ook te ver. Het is typisch
iets dat met verstand lokaal geregeld
moet worden, al naar gelang de
situatie. Het past wat dat betreft
precies in de gereedschapskistge–
dachte die ten grondslag ligt aan dit
wetsontwerp en daarmee zijn wij
weer aan het begin.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
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Voorzitter

De voorzitter De staatssecretaris
zal donderdag antwoorden.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Bepalingen

met betrekking tot het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek) (21073)

De voorzitter: Lettend op het
gevorderde tijdstip, is het slechts
mogelijk één van de woordvoerders
het woord te geven. Lettend op de
opgegeven spreektijden en ervan
uitgaande dat deze spreektijden
enigermate met de werkelijkheid in
overeenstemming zullen blijken te
zijn, leek het mij verstandig om als
eerste de heer Nuis het woord te
geven, daarna mevrouw Netelenbos
en zo vervolgens, zij het dat de heer
Nuis vanavond zal spreken en
mevrouw Netelenbos en de overige
sprekers morgenmiddag.

Mij blijkt dat de Kamer zich
daarmee kan verenigen.

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Nuis (D66): Mijnheer de
voorzitter! Mijn inhoud van het
voorafgaande kan kort zijn. Niet
omdat de voorgeschiedenis van dit
wetsontwerp kort is of oninteressant
zou zijn. De hoofdgedachten ervan
gaan terug op de HOAK-nota en ten
dele zelfs nog veel verder, bijvoor–
beeld - enig partijchauvinisme is
niemand van ons vreemd — op een
initiatiefwetsontwerp van Mertens,
dat ik zes jaar geleden bij mijn
aantreden als onderwijswoordvoer–
der nog heb mogen intrekken, omdat
het inmiddels, na vele jaren, door de
regering leek te zijn ingehaald. Maar
de hoofdlijn van het streven naar
meer autonomie voor het hoger
onderwijs als geheel is door ons altijd
van harte gesteund. En hoewel de
uitwerking daarvan de nodige haken
en ogen heeft opgeleverd, ook voor
mijn fractie, is er toch geen sprake
geweest van een moeizame, om niet
te zeggen getourmenteerde,
ontwikkeling van het denken, zoals
bijvoorbeeld bij de basisvorming en is
er dus ook niet zozeer de behoefte
om bij dit voorlopige eindpunt nog
eens uitvoerig verantwoording af te
leggen over dat hele denkproces.

Daar kwam trouwens een nog
meer praktische overweging bij. Ik
ging er namelijk van uit dat mevrouw
Netelenbos mij voor zou gaan en ik
rekende erop dat zij wel voor een
uitstekend historisch overzicht zou
zorgen. Een herhaling daarvan,
gesteld al dat ik haar zou kunnen
evenaren, zou niet bijdragen aan de
levendigheid van het debat. Nu kan ik
haar in elk geval van mijn kant
morgen voor een herhaling behoeden
en dan kan zij gewoon opnieuw met
het debat beginnen. Ik volsta nu met
de opmerking dat we een boeiende
schriftelijke fase achter de rug
hebben in vele termijnen, waarin dit
kabinet na het stokje van het vorige
te hebben overgenomen en naar
eigen inzichten te hebben aangepast,
opvallend alert bleek in het luisteren
naar de Kamer en naar andere
gesprekspartners, neem ik aan, zodat
er nu een flink pak nota's van
wijziging ligt. Als rechtgeaard
oppositieman zou ik de regering
daarom aan de kaak kunnen stellen
wegens wankelmoedigheid en
gebrek aan visie en het zou me eerlijk
gezegd verbazen als collega Frans–
sen dat straks niet met verve gaat
doen.

De heer Franssen (VVD): Dan moet
u wel tot morgen wachten.

De heer Nuis (D66): Maar het is zo
aardig dat ik het nu al aankondig. Dat
is een soort voorvertoning, een
trailer.

Zelf word ik in ieder geval gehin–
derd door het besef dat de minister
ongetwijfeld zou tegenwerpen dat de
hoofdlijnen van het ontwerp toch
aardig overeind zijn gebleven en dat
ik er moeilijk bezwaar tegen kan
hebben dat hij oren aan zijn hoofd
heeft. Ik zal mijn oordeel over de
wijzigingen daarom niet laten
afhangen van het antwoord op de
vraag of het talrijke maar of het
onzes inziens verstandige wijzigingen
zijn.

Welnu, het is zo nu en dan wel
voorgekomen bij die schriftelijke
voorbereiding dat een bordje waar
we net gretig op wilden aanvallen, al
weer voor onze neus werd weggewij–
zigd voor wij konden toehappen,
maar over het algemeen gingen de
veranderingen volgens ons in de
goede richting. Er zijn zelfs heel wat
kleine en grotere wijzigingen
waarvoor ik de minister nog wil
danken, van terminologische
correcties tot zaken als de academi–

sche vrijheid en, op het laatste
moment nog, de bescherming van
het Nederlands. Soms kwam de
minister wel eens wat traag over de
brug. Toen wij bijvoorbeeld in het
voorlopig verslag om opneming van
een bepaling over de academische
vrijheid vroegen, kregen we een
klassiek "kluit-in-het-riet-antwoord".
Pas toen de fractie van het CDA ons
in het eindverslag te hulp schoot,
kregen we niet alleen een echt
antwoord maar zelfs onze zin. Zo
gaan die dingen nu eenmaal!

Nee, ons bezwaar is vooral dat de
minister in bepaalde opzichten niet
genoeg gewijzigd heeft en dat hij in
andere opzichten te vaag is geble–
ven. Daar zal mijn betoog vooral over
gaan. Niet dat ik de minister in het
algemeen wankelmoediger wil
hebben. Ik wens hem bijvoorbeeld
standvastigheid toe bij het afzien van
de sector als aangrijpingspunt voor
de sturing en bij het afzien van
missiebudgetten en verplichte
ontwikkelingsplannen voor de
instellingen. Hij heeft ons er nu van
overtuigd dat dit onpraktische
instrumenten zijn, ongeschikt als
stokken achter de deur. Laat hij ons
niet volgende week een heel ander
verhaal komen vertellen omdat hier
deze of gene "boe" heeft geroepen.
Daarmee ben ik meteen beland in het
hart van het wetsvoorstel.

De heer Franssen (VVD): Dit spreekt
mij toch aan. Als iemand "boe"
roept, wil hij ook een geluid terug
horen.

De heer Nuis (D66): Dat is zeker
waar maar ik heb u niet speciaal
aangesproken.

De heer Franssen (VVD): Dat hoeft
ook niet maar ik voel mij, als iemand
van het platteland, aangeraakt als
iemand "boe" begint te roepen.

De heer Nuis (D66): Ah, u dacht aan
een koe. Daar had ik niet aan
gedacht.

Voorzitter! Autonomie van de
instellingen is het streven, zowel ten
aanzien van programmeervrijheid als
van kwaliteitszorg, maar uiteindelijk
moet de overheid kunnen bijsturen.
Daar is iedereen het overeens, wij
ook. Het gaat erom welke stok of
stokken of stokjes er precies achter
de deur moeten staan: niet te veel,
niet te vaag maar ook niet te weinig.

De oplossing die nu voorligt, bevalt
ons beter dan eerdere probeersels
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maar ze roept nog steeds een paar
vragen op. Aan de aanbodkant zijn
we nu bij de regeling waarbij de
overheid kan ingrijpen op grond van
landelijke ondoelmatigheid maar zij
mag dit pas doen als de instellingen
er afzonderlijk en gezamenlijk niet
zijn uitgekomen en pas als de
Onderwijsraad is gehoord. Het
schrappen van bestaande opleidin–
gen van de betalingslijst loopt
bovendien via het HOOP. Het
probleem is nu, dat de overwegingen
over die doelmatigheid wel macro
zijn maar dat de eventuele ingreep zo
micro is als het maar kan. Van een
reeks gelijksoortige opleidingen zal
de één aangenomen, de andere
verworpen worden. Dat lijkt eenvou–
dig als er één nieuwe zich aanmeldt
waarvoor uit doelmatigheidsoverwe–
gingen geen plaats is. Maar als er
vier tegelijk komen en er is slechts
plaats voor één? Of als er zes
bestaan waarvan er één voor de
wolven moet worden gegooid om de
andere vijf een overlevingskans te
bieden? Hoe kiezen wij dan het
slachtoffer? De kleinste? De minst
goede? Of laatste binnen, eerste
buiten? Spreiding? Een relatief
kwaliteitsoordeel als basis van zo'n
beslissing zou het minst onbevredi–
gend zijn, maar het voorgestelde
systeem van kwaliteitszorg voorziet
niet in zo'n relatief kwaliteitsoordeel.
Graag zou ik van de minister horen,
hoe hij zich de procedure en de
criteria voorstelt. Het gaat mij niet
zozeer om de vaststelling dat er iets
aan die macro-doelmatigheid schort
- dat kan ik mij wel voorstellen —
maar om de selectieve keuze die
noodzakelijk op die constaterïng
moet volgen.

Aan de vraagkant zijn wij gelukkig
terug bij de arbeidsmarktfixus,
althans bij het woord. Het begrip
wordt immers wel een beetje
opgerekt. Wat moet ik mij precies
voorstellen bij dat ruimere begrip?
Gewoon - want dat zou ik mij
kunnen voorstellen - dat het
percentage werklozen onder de
afgestudeerden van een opleiding
boven een bepaalde grens uitkomt?
Is dat een reden te zeggen: er is iets
met de arbeidsmarkt in brede zin aan
de gang? Overigens als wij daarvan
zouden uitgaan, zouden wij die fixus
bij de tandartsen wel kunnen
opheffen, want die komen elders in
de wereld gemakkelijk aan de slag.
Bovendien lijkt het mij nog steeds
beter, zulke percentages maar met
bloedrode cijfers in een consumen–

tengids voor studierichtingen op te
nemen en pas als dat helemaal niet
helpt te begmnen aan zoiets als een
fixus en de bijbehorende lotingstram–
melant. Is de minister het met mij
eens dat ook dit middel alleen bij
uiterste noodzaak gebruikt moet
worden, net zoals die doelmatigheids–
ingreep? Zo ja, dan ben ik er iets
geruster op en voorlopig geneigd te
zeggen, dat wij het zo maar moeten
proberen. Maar dan, zoals ik reeds
zei, zonder sectoren en missiebudget–
ten en andere leidsels en tomen,
want zo is het al mooi genoeg. Na
een jaar of wat kunnen wij dan
evalueren en eventueel bijstellen.

De heer Franssen (VVD): De heer
Nuis sprak zojuist over problemen
waarmee de minister allemaal
geconfronteerd zou kunnen worden
als een aantal opleidingen aange–
vraagd zou worden en het kon op
grond van macro-doelmatigheid niet.
Dat probleem zou u niet hebben
gehad bij een sectorindeling.

De heer Nuis (D66): Als ik mij verzet
tegen het terugkomen op dat idee
van de sectorindeling is dat, omdat ik
bang ben dat wij een cumulatie
krijgen: zowel dit als een sectorinde–
ling. De grote bezwaren tegen
sectorindeling zijn, dat zij zo ontzet–
tend moeilijk hanteerbaar zijn, omdat
de problemen zich altijd op sector–
grenzen gaan instellen. Enfin, de heer
Franssen kent ook de bezwaren die
tegen dat instrument zijn aan te
voeren.

De heer Franssen (VVD): Ik heb ook
geregistreerd dat er over de sectorin–
deling uitvoerig overleg met het
onderwijsveld was gepleegd; dat
men daar na lang beraad consensus
had bereikt. En waar er fricties over
de grenzen zouden kunnen gaan
ontstaan, was juist de meerwaarde
van de bestuurlijke dialoog zo
belangrijk.

De heer Nuis (066): Ik wil u
toegeven dat als op de vragen die ik
zojuist gesteld heb langs deze weg
geen bevredigende antwoorden zijn
te vinden, je vanzelf weer komt op de
vraag of dat niet moet worden
uitgespit Mijn uitgangspunt is nu:
akkoord, dit ziet er goed uit, maar er
zijn een paar vragen die echt
beantwoord moeten worden om te
kijken of het zo wel werkt. Dubbelop
moeten wij het zeker niet doen.

Voorzitter! Het is met de machts–

middelen van de minister in dit
opzicht net zoals met de angel van
een bij: als hij te vaak wordt gebruikt,
gaat hij er zelf aan; in dit geval dan
niet de minister, maar het bestel dat
hij heeft opgezet

De aandacht bij dit onderdeel gaat
in de gedachtenwisseling vooral uit
naar de situatie waarin instellingen of
studenten ergens teveel van willen,
zodat de overheid "ho" moet kunnen
roepen en dat is begrijpelijk. Maar
ook het tegendeel kan voorkomen.
Een kleine, voor de instelling
onvoordelige opleiding kan ineens
overal tegelijk geschrapt worden, of
zelfs onaantrekkelijk blijven als er
maar één van over is, en toch
gewenst zijn vanuit een lange-ter–
mijnbelang. Zoiets zou door de
instellingen natuurlijk gemakkelijk
gezamenlijk kunnen worden opgelost,
bijvoorbeeld door die dure klemtjes
of de lasten ervan een beetje te
verdelen. Gebeurt dat echter ook en
zal de minister dat in voorkomende
gevallen bevorderen? Als hij daarover
concrete toezeggingen kan doen, wil
ik mij wel laten overtuigen dat je dat
niet in een wet behoeft te regelen.

Voorzitter! Ik kom toe aan het
tweede aspect waarbij de spanning
tussen autonomie en overheidstoe–
zicht een rol speelt, namelijk de
kwaliteitszorg. Ook hier geldt dat het
systeem zoals het nu is ontwikkeld, in
grote lijnen de instemming van mijn
fractie heeft. De minister is mij
echter wat te luchthartig over de
kwestie van de criteria. Zijn stand–
punt is tot dusver: alleen de procedu–
re vastleggen; geen voorschriften die
zwemen naar inhoud. Er is veel voor
te zeggen om geen algemeen
geldende oekaze uit te vaardigen
over wat goed onderwijs is als je een
deskundige om zijn oordeel vraagt.
Maar de minister schiet door naar de
andere kant. Oordelen moeten een
beetje vergelijkbaar blijven, ook op
verschillende vakgebieden, anders
komt er van enige systematiek niets
terecht (zie de meta-kritiek van de
inspectie op de visitaties tot dusver).

Schriftelijk heb ik de minister er
nog niet van kunnen overtuigen dat
hier een reëel probleem ligt. Ik
probeer het nu nog maar eens. Stel
er zijn vier opleidingen voor één
beroep. Opleiding A is internationaal
befaamd, maar helaas slaagt maar
10%. De rest valt af met een
gekreukelde ziel en een loopbaanpro–
bleem. Voor opleiding B slaagt 90%
in de gestelde tijd met een behoorlijk
startniveau in het beroep, maar in het
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buitenland heeft niemand ervan
gehoord. Opleiding C is professio–
neel heel goed, maar de sfeer is er
om te snijden. Er is almaar ruzie
tussen docenten en management;
ruzie na de fusie. Opleiding D is
vakmatig wat minder. De instelling is
klein en arm, maar de sfeer is er
voortreffelijk en de kennisoverdracht
is er prima. Vraag: welke van de vier
is de beste opleiding?

De heer Lankhorst (Groen Links):
Logische vraag is nu natuurlijk wat
uw antwoord is.

De heer Nuis (D66): Mijn antwoord
is de volgende zin in mijn tekst.
Kwaliteit heeft verschillende
dimensies. Ik heb in het voorbeeld
vier van die dimensies aangegeven.
Ik wil er zeker van zijn dat de kwaliteit
gemeten wordt langs alle relevante
dimensies. Er moet niet alleen
gemeten worden langs de dimensies
die het gemakkelijkst meetbaar zijn.
Dat zijn toevallig altijd de harde
toetsstenen, in het bijzonder het
direct meetbare rendement. Ik weet
dat de minister andere aspecten van
kwaliteit ook belangrijk vindt, maar ik
heb geen garantie in het systeem dat
deze in de kwaliteitszorg ook
voldoende zullen worden meegeno–
men. Het lijkt mij het beste om een
korte opsomming van de dimensies
in de wet te zetten, naast de
procedureregeling. Als de minister
de garantie kan geven dat het zonder
de wet kan, dan wil ik daar graag
naar luisteren. In zijn uitleg moet hij
dan wel rekening houden met de
manier waarop de dingen in dit
opzicht gaan als je ze de vrije loop
laat. Wie niet alles kan meten wat hij
wil weten, wil ten slotte alleen nog
maar weten wat hij kan meten.

De heer Lankhorst (Groen Links):
De heer Nuis stelde een heldere
vraag, maar gaf een abstract
antwoord. Ik herhaal de vraag: voor
welke opleiding kiest hij?

De heer Nuis (D66): Ik heb de
opleidingen zo gekozen dat ze
allemaal iets voor zich hebben. Ze
hebben allemaal een soort kwaliteit.
Wat ik wil is dat er een kwaliteitszorg
komt waarin niet wordt gekozen in de
zin van "dit is de beste", maar
waarin tot uitdrukking komt welke
opleiding waarin het beste is. Alle
relevante factoren moeten naar voren
komen.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Op een gegeven ogenblik moet je
gaan afwegen. Ik zie die dimensies
wel. Ik zou er nog een vijfde of zesde
aan kunnen toevoegen. Op een
gegeven ogenblik moet je je er een
oordeel over vormen. Kan de heer
Nuis nu niet een begin van een
antwoord geven? Hij belandt op een
abstractieniveau waarvan hij tegen
de minister zegt dat het verlaten
moet worden.

De heer Nuis (D66): Ik vind dat de
vier opleidingen allemaal bestaans–
recht hebben. In een soort consu–
mentengids voor studenten zou je
deze gegevens moeten vermelden.
Dit is de kwaliteit, niet op een
hiërarchisch lijstje langs één lijn,
maar in de trant van "als je dit wilt,
moet je hierheen, en als je dat wilt,
moet je daarheen". Pas bij de
macro-doelmatigheidsafweging komt
het probleem van de heer Lankhorst
op. Het probleem komt ook op als de
kwaliteit in bepaalde opzichten onder
nul belandt. Het lijkt mij op zichzelf
goed dat er verschillende opleidingen
zijn met een verschillende mix van
kwaliteiten.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil niet flauw zijn: laten
wij dus even meedenken. Stel dat wij
te maken hebben met die macro–
doelmatigheid en dat er van de vier
opleidingen één moet afvallen. Welke
moet er dan van de heer Nuis
afvallen? Dat mag ik toch wel vragen,
anders zijn wij hier met een academi–
sche discussie bezig. Dat is In dit
verband wel interessant, maar het
lijkt mij dat wij toch een stapje verder
moeten kunnen komen.

De heer Nuis (D66): De kwaliteits–
zorgregeling is niet gebaseerd op een
vergelijkend warenonderzoek.
Volgens het huidige systeem moet
een instelling, als die gedurende een
reeks van jaren onvoldoende kwaliteit
heeft, weg, ongeacht het feit of er
nog meer van die instellingen zijn.
Die instelling wordt gewoon niet
meer bekostigd. Wat de macro-doel–
matigheid betreft, is er in het huidige
systeem helemaal geen sprake van
relatieve kwaliteitsmeting. Ik heb aan
de minister gevraagd of hij die wel
wil toepassen. Vervolgens komt die
interessante vraag op. In het
wetsvoorstel kunnen wij evenwel niet
eens de middelen vinden om die te
beantwoorden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
suggereert feitelijk dat in de wet
duidelijker moet worden aangegeven
hoe een en ander gewogen moet
worden. Dan is echter de vraag van
de heer Lankhorst weer relevant,
namelijk hoe je dit zou moeten
opschrijven, als je zo'n vraag stelt.
Men moet daar namelijk enig houvast
aan kunnen ontlenen.

De heer Nuis (D66): Dat is niet zo'n
probleem. Ik ben bang dat wij het
probleem zo vereenvoudigen dat wij
bijvoorbeeld alleen maar naar het
rendement kijken. Ik haal mijn
voorbeeld er nog even bij. Opleiding
A is wel internationaal befaamd,
maar het rendement is nihil. Oplei–
ding B met 90% is de beste. Als wij
daar echter voor kiezen, zijn wij wel
die internationaal befaamde school
kwijt. Wat ik wil zeggen, is dus dat
wij het kwaliteitsbegrip niet moeten
versmallen tot één dimensie. Dat kun
je alleen voorkomen door alle
dimensies die van groot belang zijn
voor de kwaliteit, op te sommen als
een soort checklist.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): En
die opsomming wilt u in de wet
opnemen. Die opsomming bestaat
dan uit de vier criteria die u hier hebt
genoemd.

De heer Nuis (D66): Daar kun je er
inderdaad vier uit afleiden. Naar mijn
gevoel zijn dat de belangrijkste. Over
de vraag wat de dimensies van
kwaliteit zijn, bestaat overigens vrij
veel literatuur.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
heb ik ook allemaal gelezen. Het gaat
er nu om wat u in de wet wilt
opnemen.

De heer Nuis (D66): Ik heb net al
gezegd dat ik denk dat je dat alleen
kunt garanderen door het in de wet
te zetten. Ik heb echter aan de
minister gevraagd of hij nog een
andere manier ziet. Als dat zo is, wil
ik dat graag nog even horen. Ik wil in
ieder geval dat die garantie er komt.

De heer Lansink (CDA): De sfeer
van een instelling valt hier toch ook
onder.

De heer Nuis (D66): Dat heeft weer
te maken met het soort van kwaliteit.
Als de sfeer goed is, is de onderwij–
soverdracht ook goed. Wij weten
allemaal dat dit een bijzondere
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kwaliteit is, maar dat die moeilijk te
meten is. Dit punt zou dus ook
opgenomen moeten worden.

De heer Lansink (CDA): Ik vind dit
een aardig punt. Als ik het namelijk
goed zie, wordt de sfeer op een
universiteit of een hogeschool vaak
bepaald door het aantal cafés dat in
de desbetreffende stad is gevestigd
en niet zozeer door het onderwijs.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Juist
dat punt komt in de informele
informatie over studierichtingen al
voldoende tot uiting. Dat behoeven
wij niet in de wet te zetten.

De tweede hoofdlijn van het
wetsvoorstel is de samenvoeging van
wetenschappelijk onderwijs en hoger
beroepsonderwijs in één wettelijk
regime, althans in één wet. Veel is nu
namelijk gemeenschappelijk, maar
veel is ook apart gebleven. In dit
opzicht ziet mijn fractie deze wet als
een flinke stap vooruit, maar niet als
een eindpunt. Hoe dat eindpunt eruit
moet zien, hangt af van de manier,
waarop de behoefte aan hoger
onderwijs zich verder ontwikkelt. Die
behoefte is de laatste decennia
spectaculair toegenomen, maar
daardoor ook binnen de bestaande
vormen inhoudelijk van karakter
veranderd. Van onderwijs voor
relatief weinigen is het onderwijs
voor zeer velen geworden. En dat
vergt een andere discipline, minder
vrijblijvendheid voor student en voor
instelling.

Nu is het heel goed mogelijk —
wat ons betreft, is dit zelfs waar–
schijnlijk — dat er ook in de toekomst
een tweedeling wenselijk zal blijven
in het stelsel van hoger onderwijs. Er
zal dan echter opnieuw moeten
worden nagedacht over de juiste
plaats van de scheidslijn tussen de
beide subsystemen. Het is wel zeker
dat die scheidslijn minder markant
zal worden. Nodig is, dunkt ons, een
doordacht continuüm van opleidin–
gen dat aansluit op de hele waaier
van maatschappelijke en culturele
eisen die aan het systeem worden
gesteld. Dat vergt volgens ons
enerzijds meer differentiatie, ook in
studieduur, binnen de beide subsys–
temen en anderzijds een meer
vloeiende overgang tussen die
systemen. De eis die vanuit deze
visie aan het wetsvoorstel gesteld
kan worden, is niet dat het al op het
eindpunt is aangekomen, maar wel
dat het de ontwikkeling in de
aangegeven richting bevordert en die

niet tegenhoudt of zelfs terugdraait.
Aan die eis wordt in het wetsvoorstel
in veel opzichten voldaan, maar niet
in alle.

Neem de differentiatie in studie–
duur. De wet maakt opleidingen van
minder dan 168 studiepunten zonder
meer mogelijk, maar voor een
langere duur moet deze gewijzigd
worden. Nu kan ik mij voorstellen dat
de minister aarzelt om hier het hek
van de dam te halen, want dat kost
geld en hij heeft de taak te waken
voor de betaalbaarheid van het
stelsel. Aan de andere kant kan het
hem niet zijn ontgaan dat niet alleen
vanuit mijn fractie maar van alle
kanten in de Kamer inmiddels is
aangedrongen op de mogelijkheid
van variatie rond die norm van 168
studiepunten of vier jaar voor een
hogere opleiding. Die mogelijkheid
wordt belangrijker naarmate aan de
norm strenger de hand wordt
gehouden. Dat betekent: korter waar
dat voor een bepaalde opleiding
verantwoord is, maar ook langer
waar dat voor een bepaalde opleiding
in redelijkheid niet anders kan.

De minister zal op z'n minst
moeten aangeven dat hij serieus met
dit verlangen omgaat. De vraag is of
hij van plan is de claims voor de
noodzaak van een hogere studielast
en dus langere studieduur voor
bepaalde opleidingen niet blijvend af
te houden, maar zorgvuldig te
onderzoeken. Zo ja, hoe wil hij dat
aanpakken en op welke termijn? Kan
gelijktijdig daarmee en op dezelfde
manier onderzocht worden welke
opleidingen in kortere tijd dan vier
jaar naar een aanvaardbaar eindni–
veau kunnen worden gevoerd? Van
het antwoord op deze vragen hangt
in belangrijke mate af of mijn fractie
voorlopig akkoord kan gaan met deze
grendel in de wet.

Een andere kwestie waarin het
wetsvoorstel niet alleen pas op de
plaats maakt maar zelfs een stapje
terug doet, is die van het onderzoek
en het hoger beroepsonderwijs. Ik wil
niet vooruitlopen op het bekosti–
gingsdebat, maar ook wie het met de
voornemens van de minister in dat
opzicht in grote lijnen eens is, zal
moeten toegeven dat het HBO in
deze wet een stukje wordt terugge–
zet. Onderzoekvan hogescholen
mag, aldus dit ontwerp, maar alleen
als maatschappelijke dienstverlening,
dus, neem ik aan, op kosten van
derden. Onder de huidige wetgeving
mag het ook als het verband houdt
met het onderwijs aan de hoge–

school, dus eventueel bekostigd door
en onder toezicht van de minister.
Dat gebeurt niet veel, maar het kan
en hier en daar is het ook het geval.
Mijn fractie pleit ervoor om dat zo te
houden, niet om het bekostigings–
voorstel onderuit te halen, maar om
een mogelijkheid niet voor de
toekomst dicht te timmeren.

Ter afsluiting van dit deel van mijn
betoog een detail met betrekking tot
de titulatuur dat in de praktijk toch
belangrijk kan zijn. De WHBO biedt
de mogelijkheid om deeltijdse of
voltijdse opleidingen die niet in de
studieduur maar wel in niveau
overeenkomen met een studielast
van 168 studiepunten een titel te
geven. De WHW voorziet hierin niet.
Ik stel voor, de WHW daar alsnog in
te laten voorzien. Als ik het goed heb
gelezen, is mevrouw Netelenbos al
ingegaan op opleidingen waarbij dit
nu al zo is. Daar gaat haar amende–
ment specifiek op in. Het is echter
denkbaar dat het in de toekomst
vaker gaat voorkomen. Vandaar dat
mijn amendement wat algemener is
geformuleerd. Ik denk overigens dat
er nog wel enige amendementenhan–
del zal plaatsvinden als ik het pak zie
dat wij met z'n allen bijna gelijktijdig
hebben geproduceerd.

Een belangrijk opzicht waarin het
HBO bhjft achterlopen op zijn eigen
ontwikkeling zonder dat dit ontwerp
daar iets aan doet, is de regeling van
de medezeggenschap binnen de
instellingen en de positie van het
personeel binnen het landelijk
overleg over zaken van algemeen
beleld. Om met dat laatste te
beginnen: sinds de herstructurering
van de HBO-raad in 1987 zijn de
personeelsorganisaties in feite niet
meer vertegenwoordigd in het
algemeen landelijk overleg. De
medezeggenschapsraden vullen dat
manco niet op, want die spreken
alleen mee op instellingsniveau.
Landelijk spreekt deze belangrijke
geleding anders dan de studenten
nergens mee als het over algemene
onderwijsbeleidsvragen gaat.

Op onze schriftelijke vraag
daarover werden wij verwezen naar
het rechtspositie-overleg. Dat was
natuurlijk geen antwoord. Het
personeel van de hogeschool heeft
meer interesse dan alleen in de eigen
rechtspositie, zo mogen wij hopen.
En daar gaat het om. Een onderwijs–
inhoudelijk overleg over zaken zoals
bindend studie-advies, kwallteitszorg
en internationalisering. Kortom,
zaken die door deze mensen zullen
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moeten worden uitgevoerd. Met de
besturenorganisaties wordt zowel
rechtspositioneel als onderwijskundig
overleg gepleegd in hetzelfde
gremium. In het voortgezet onderwijs
hebben wij de CCOO naast de
bijzondere commissie, beide met de
personeelsorganisaties. Met de
studenten wordt wel degelijk
inhoudelijk overleg gevoerd Alleen
het HBO-personeel staat erbuiten.
Dat is de lacune waar ik de minister
een– en andermaal naar gevraagd
heb. Ik wil hem die graag horen
verdedigen. Als die niet te verdedi–
gen is — ik denk dat dit niet zo is —
dan moet die opgevuld worden.
Daarover heb ik een amendement
voorgelegd.

Dan de medezeggenschap binnen
de instellingen. Zes jaar geleden, in
maart 1986, werd bij de behandeling
van de WHBO met een grote
meerderheid een motie-Niessen/
Franssen aangenomen. Daarin stond
dat een aanpassing van de medezeg–
genschapsregeling voor het HBO
noodzakelijk was en een harmonisa–
tie met het WO wenselijk. Het
kabinet - het voor-vorige — werd
verzocht op basis van het eindrap–
port van het toetsingsrapport WMO
voor 1 januari 1987 met voorstellen
te komen.

De toetsingscommissie rapporteer–
de. Er gebeurde niets. Er kwam een
ontwerp WMO, er kwamen zes
nota's van wijziging, maar aan die
motie werd steeds maar geen gehoor
gegeven. Er kwam een voorstel tot
wijziging van de WMO van staatsse–
cretaris Wallage, maar bij het HBO
bleef het stil. Tot de minister na
herhaald aandringen de radiostilte
van zes jaar verbrak: "Er is een
beleidsgericht onderzoek aanbe–
steed". Of wij daar nog maar even op
wilden wachten.

Nee, eigenlijk niet. Ik begrijp niet
waarom dat onderzoek als dat zo
nodig is, nu pas wordt ingesteld. Ook
deze minister zit er al weer even en
hij heeft al vele zaken met grote
voortvarendheid laten uitzoeken. Als
hlj dat ook hierbij had gedaan, had
het resultaat makkelijk met een van
de nota's van wijziging kunnen
meelopen.

Trouwens, waarom juist hier zo'n
beleidsgericht onderzoek? De
minister heeft van alles overhoop
gehaald zonder zoiets, van het
vervallen van de sectoren tot het
bindend studie-advies met alles wat
hieraan vastzit. De staatssecretaris
komt met een nieuwe WMO zonder

beleidsgericht onderzoek. De
minister moet dat wel erg "slodder–
vossig" van hem vinden, zou je zo
zeggen. En als dat niet zo is, waarom
geeft een behoorlijke medezeggen–
schap in het HBO dan zoveel meer
problemen dan in VO en BO?

Als er op al deze vragen geen
duidelijk antwoord komt, zie ik niet in
waaraan ik het vertrouwen zou
moeten ontlenen, dat er nu ineens
wel schot in zit. Wij zijn dus maar zelf
begonnen aan een voorstel voor een
nieuwe paragraaf medezeggenschap.
Ik moet toegeven dat het een heel
pak amendementen is geworden. Als
de minister en de collega's er kennis
van willen nemen, zijn ze welkom. Ik
weet nog niet of ik ze indien. Ik denk
het niet, want ik kan me voorstellen
dat de minister en de Kamer
enigszins overvallen zouden worden
door zoveel details op de valreep en
de minister kan zich dit beter
permitteren dan ik. Maareen motie
die beleefd herhaalt wat de motie zes
jaar geleden al vroeg, lijkt mij weer
wat al te tam. Ik denk dus aan een
sterker drukmiddel, een amendement
met een krappe horizonbepaling voor
de huidige regelmg, zodat de
minister echt snel met iets nieuws
moet komen. En als hij het niet doet,
doet mijn fractie het. Beloofd is
beloofd.

Om de moed erin te houden, zal ik
op twee losstaande onderdelen,
voorziening en scholing, vast een
voorstel tot verbetering doen. Dat is
urgent, het moet toch en het is
tevens een schot voor de boeg.

Waar de minister ineens wèl erg
voortvarend mee bleek te kunnen
zijn, is het bindend studie-advies. In
het eindverslag stond dat onderwerp
nog broederlijk naast de medezeg–
genschap als een ontwerp dat in een
later stadium zou worden ingediend.
Samen met een wet op de studiefi–
nanciering inzake de voortgangscon–
trole, een wetsvoorstel dat ik nog
niet onder ogen heb gehad, als ik me
niet vergis. Er was dus — ik citeer uit
de nota naar aanleiding van het
eindverslag — "ampel gelegenheid
voor een nadere gedachtenwisse–
ling", zo kreeg ik te horen, en "gelet
daarop kunnen de ondergetekenden
nu niet op alle details van de
verschillende vraagpunten van de
leden van de fractie van D66
ingaan".

Inmiddels bleek de verwevenheid
met de voortgangscontrole minder
bezwaarlijk te zijn, en bij wijze van
kerscadeautje kwam alsnog de vijfde

nota van wijziging met het bindend
studie-advies binnen. Het zou chique
geweest zijn als bij die niet zo ampele
gelegenheid alsnog op onze vraag–
punten was ingegaan. Ik verwijs de
minister hiervoor graag naar de
betreffende passage in het eindver–
slag. Maar nu de zaak zelf.

Wat in de wandeling en de
toelichting vriendelijk een bindend
studie-advies heet, wordt in de wet
zelf preciezer omschreven: het is de
mogelijkheid tot afwijzing, na een
jaar. Geen advies, maar een aanzeg–
ging om weg te wezen. Het is de
bedoelmg dat zoiets alleen zal
gebeuren als de student al eerder
toegesproken en gestimuleerd is.
Daar moet de instelling regels voor
stellen.

De studenten die over de sjoelbak
van het eerste jaar propaedeuse
schieten, kunnen dus, naar gelang
van het aantal bereikte studiepunten
of het gemiddelde tentamencijfer, in
één van een aantal vakjes terechtko–
men: geslaagd voor het examen, dus
impliciet positief; nog niet geslaagd,
maar advies positief; advies negatief,
maar je moet het zelf weten;
afwijzing, maar alleen volgens regels
die openbaar zijn. Daartussen zit dan
binnenkort ook nog ergens een
niveau waarop de studiebeurs in een
lening overgaat.

Dit systeem is op het eerste
gezicht wat ingewikkeld, maar het
kan werken als de studiebegeleiding
en de voortgangscontrole werkelijk
goed geregeld zijn. Maar als een
opleiding door de massaliteit van
zo'n propaedeuse daar niet helemaal
aan toekomt, wordt het, vrees ik,
toch een beetje een flipperkast: de
computer eet tentamengegevens en
spuwt per student de resultaten uit,
piept een keer waarschuwend als er
een gesprekje nodig is, maarverder
hoeft er geen individuele aandacht
aan te pas te komen.

Misschien is dat een te somber
beeld van de werkelijkheid, maar
helemaal onrealistisch lijkt het mij
niet. En bovendien: wie een wet
maakt, hoort ook aan het slechtste
geval te denken. Welnu, als de
afwijzing straks inderdaad zo'n
onpersoonlijk karakter krijgt, waarom
zouden studenten er dan veel meer
waarde aan hechten dan nu aan een
onverbindend negatief advies? Daar
trekken zij zich niets van aan, zegt de
minister, maar waarom zouden ze nu
niet denken dat zij het zelf beter
weten dan de computer en de
studiebegeleider in een haastig
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gesprekje? Ze kunnen het gewoon
aan een andere universiteit of
hogeschool nog eens proberen en
dan schiet je met het hele instrument
niets op. Ze kunnen ook de moed
helemaal laten zakken, maar dat is,
begrijp ik, ook niet echt de bedoeling.

Het probleem lijkt mij vooral dat de
afwijzing niet gepaard hoeft te gaan
met een zelf uiteraard niet bindende,
maar wel gefundeerde verwijzing: dit
lukt je niet, dat lukt je misschien wel,
inclusief in het uiterste geval de
vrijblijvende raad om maar een baan
te gaan zoeken. Zo'n verwijzing zou
ook, om reëel te zijn, enige inspraak
behoeven vanuit de instelling
waarnaar verwezen wordt, want
anders wordt het, zoals ik eerder heb
gezegd, allemaal: hogeschool
Mokerhei. Pas met zo'n verwijzing
krijgt het instrument echt onderwijs–
kundige waarde. Maar pas dan gaat
het ook echt inspanning kosten van
de instelling. Dit lijkt mij een reden te
meer om de instellingen te verplich–
ten ook over de verwijzing regels te
stellen als zij in een bepaalde
opleiding de mogelijkheid van
afwijzing opnemen. Graag hoor ik
over deze gedachte het oordeel van
de minister.

Het instrument van de afwijzing
mag niet gebruikt worden als
vergelijkend selectiemiddel om van
een te grote stroom studenten de
beste over te houden. Dat is de
minister met mij eens en om dat
meer te laten zijn dan een vrome
wens, hebben wij toelatingsbeperkin–
gen bij de eerste inschrijving nodig:
de fixus, de gewogen loting en de
centrale plaatsing. Tot aan de derde
nota van wijziging hoorde daar ook
de vakkenpakketeisen bij: deficiënties
moesten worden weggewerkt
voordat aan de studie kon worden
begonnen. Nu wordt er echter pas bij
de examens naar gevraagd en dus
kan iedereen gewoon instromen,
althans meeloten.

In het HBO, waar het hele systeem
van loting en plaatsing nieuw is en
waar het aantal en de diversiteit van
opleidingen en instellingen veel
groter is, levert dat hier en daar grote
problemen op, althans dat zal het
gaan doen. De uitvoering wordt om
te beginnen uiterst ingewikkeld en ik
zou graag van de minister horen hoe
hij zich het circus precies voorstelt
dat ontstaat als de HBO-opleidingen
hun huidige praktijk van toelatingsbe–
perkingen in één klap moeten
inwisselen voor het systeem dat tot
dusverre alleen aan de universiteiten

gold. Komt daar geen golf van
capaciteitsfixi en 125%-regelingen
van? En toch een hausse aan
studievertragingen en misschien
afwijzingen omdat de deficiënties
niet op tijd zijn weg te werken?

Neem het extreme, maar reële
geval van de hogere hotelscholen. Zij
passen in feite het systeem van
kunstvakopleidmgen toe en daar zit
ook eigenlijk wel iets in. Zij hebben
daar internationale faam mee bereikt.
Het nieuwe systeem zal ze ongetwij–
feld veel groter maken, maar hun
specifieke kwaliteit is onmogelijk te
handhaven als het systeem strikt
wordt toegepast. Mijn fractie dringt
erop aan dat ten minste in dat geval
een uitzondering wordt gemaakt die
het karakter van de opleidingen
bewaart.

Ook waar het alleen om vakken–
pakketeisen gaat, lijkt het ons
verstandiger dat die bij de poort
kunnen worden gesteld en niet pas
bij het examen, al was het voorlopig
maar daar waar het nu ook het geval
is. Dat is beter voor het rendement
en het voorkomt een warboel bij de
centrale plaatsing en de gewogen
loting in het HBO.

Dat instrument van de gewogen
loting blijft voor ons een noodzakehjk
kwaad dat zo min mogelijk zou
moeten worden toegepast

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Stelt
de heer Nuis nu voor om de vakken–
pakketeisen alleen van tevoren vast
te laten stellen voor het HBO en niet
voor het WO, of voor allebei?

De heer Nuis (066): Als wij een
eindje verder zijn, is er sprake van
doorstroomprofielen en daarom
zitten wij nu ook met de vraag of dit
nu al ingevoerd kan worden. Ik vind
dat in de tussentijd zo weinig
mogelijk ontwrichtende verande–
ringen aangebracht moeten worden
in het stelsel zoals dat op dit moment
werkt. Als dat wel gebeurt, zal de
zaak volstrekt overbelast raken.

Mevrouw Netelenbos (PvdAj: Maar
het is u natuurlijk bekend dat er nu
ook al vakkenpakketeisen bestaan
voor opleidingen, zowel in het
wetenschappelijk onderwijs als in het
hoger beroepsonderwijs. Er ligt ook
een amendement om dat te handha–
ven.

De heer IMuis (D66): Ik heb die nog
niet allemaal gezien. maar dat is dan
mooi. Daar gaan wij naar kijken. Ik

heb in eerste termijn alleen willen
aangeven wat mijn uitgangspunt is bij
het bekijken van eventuele wijzigin–
gen in de wet.

Het instrument van de gewogen
loting blijft voor ons een noodzakelijk
kwaad dat zo min mogelijk zou
moeten worden toegepast. Het is
natuurlijk prachtig dat ook een
"hakken over de sloot"-geval een
kansje krijgt, maar het gaat mij
telkens weer aan het hart als ik merk
dat je met de prachtigste cijferlijst en
de grootste inzet toch buiten de boot
kunt vallen voor een opleiding
waarvoor je geknipt bent. Het
gelijkheidsethos in de Nederlandse
cultuur is prachtig, ik zou het niet
graag missen, maar er zitten
schrijnende kanten aan. Het zij zo.

Mijn fractie heeft ernstige beden–
kingen tegen de uitzonderingspositie
die de minister in die loting aan
allochtonen heeft toebedeeld. Een
quotom zou volgens ons overigens
nog erger zijn. Het is voortreffelijk
bedoeld, daar twijfelen wij niet aan.
Maar, anders dan door verbetering in
de reële begeleiding in het voortra–
ject, verbeter je er de slaagkans van
de betrokkene niet werkelijk mee. Wij
vrezen dat het symboolwetgeving is
die bovendien, als ik naar buitenland–
se voorbeelden kijk, vaak een
averechts signaal afgeeft. De
minister zegt: als ik het weglaat, dan
staat er van mijn goede bedoelingen
ten aanzien van de achterstandsgroe–
pen helemaal niets meer in de wet.
Dat is jammer maar het is overkome–
lijk, als er maar aan gewerkt wordt.
Voor alle achterstandsgroepen geldt:
als door een reëel ondersteunend
beleid hun deelname aan het hoger
onderwijs toeneemt, moet dat ook
een echte graadmeter zijn van het
inlopen van een achterstand.
Niemand moet kunnen zeggen dat
het komt omdat er minder zware
eisen aan de leden van die groep
worden gesteld.

Voorzitter! Tot slot wil ik een enkel
woord aan de voertaal wijden. Vorige
week hebben wij daarover in het
mondeling overleg overeenstemming
bereikt op een manier waarmee,
denk ik, iedereen tevreden kan zijn. Ik
zeg er toch nog iets over in deze
plenaire zitting omdat ik van mijn
kant geen twijfel wil laten bestaan
over de bedoeling van de bepalingen
die bij de zesde nota van wijziging
alsnog in de wet zijn opgenomen.

Het spreekt voor zichzelf dat het
hoger onderwijs een knooppunt is
van het internationale verkeer van de
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Nuis

geest Wetenschap, techniek en
bestuur zijn zo diep doorgedrongen
in de samenleving dat één internatio–
nale hoger-onderwijstaal, zoals
vroeger het Latijn, een onmogelijk–
heid is geworden. Overal heeft de
landstaal die taak overgenomen,
zeker ook het Nederlands. Daarnaast
dient iedereen die op een bepaald
niveau zijn vak beoefent, grondig
thuis te zijn in de talen die het
internationale verkeer in dat vak
domineren. Dat is meestal het
Engels, maar soms zijn het ook
andere talen. Men moet dus leren
vertalen. Dat is een hele opgaaf, en
met de toenemende internationalise–
ring wordt die opgaaf groter. Er zal
veel aandacht aan moeten worden
gegeven.

Eén oplossing voor dat reële
probleem is een schijnoplossing, en
dat is het elimineren of terugdringen
van de landstaal, bij het ons het
Nederlands, als vanzelfsprekende
doceer– en examentaal. Die weg leidt
tot verarming van het denkproces
voor de student - die leert immers
niet goed vertalen — en op den duur
tot verarming van het Nederlands.
Zeker dat laatste is een verantwoor–
delijkheid van de overheid die niet
aan de instellingen alleen kan worden
overgelaten. In de wet dient de
richting te worden aangegeven
zonder een starheid die de reële
eisen van het internationale verkeer
zou miskennen. Me dunkt, dat is
alvast gelukt.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De eerste termijn van
de kant van de Kamer zal morgen
worden voortgezet. Lettend op het
debat dat morgenmiddag om één uur
aanvangt, denk ik dat de voortzetting
van de behandeling van dit wetsvoor–
stel niet zal aanvangen voor vier uur
morgenmiddag. Ik stel mij voor dat
wij hoe dan ook morgen de eerste
termijn van de kant van de Kamer
afmaken, opdat wij volgende week de
minister de gelegenheid kunnen
geven om in eerste termijn te
antwoorden en mogelijk ook de
tweede termijn kunnen laten
plaatsvinden.

Sluiting 23.02 uur.

D

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

1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het volgende voorstel
van wet:

Uitvoering van enkele conflicten–
rechtehjke bepalmgen van de richtlijn
90/619/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 8
november 1990, PbEG L 330 en
coördinatie van conflictenrechtelijke
bepalingen van het op 19 juni 1980
te Rome tot stand gekomen verdrag
inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst,
Trb. 1980, nr. 156, met die van de
richtlijn (22509).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al gedrukt
en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
vijf, van de minister van Buiten–

landse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een notitie
inzake de situatie van de Koerden in
Turkije en Irak (21664, nr. 82);
een, over erkenning van de onafhan–
kelijkheid van republieken in Joego–
slavië (22 181, nr. 17);
een, over het Midden-Oosten
vredesproces (22300-V, nr. 78);
een, ten geleide van een notitie over
de Raad van Europa (22300-V, nr.
80);
een, over het aangaan van diploma–
tieke betrekkingen met het GOS
(22511);

twee, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, te
weten:
een, over de uitvoering van een
economisch aanpassingsprogramma
(22300-V, nr. 81);
een, ten geleide van commentaar op
het rapport Een programma tot
aanpassing en structurele hervor–
ming in Suriname (22300-V, nr. 82);

een, van de ministers voor
Ontwikkelingssamenwerking en van
Financiën, over de buitenlandse
schulden van ontwikkelingslanden
(22300-V, nr. 79);

een, van de minister van Justitie,
over valsheid in geschrift in het
Wetboek van Strafrecht (22300-VI,
nr. 35);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, inzake een aantal
adviezen van de Raad voor de
gemeentefinanciën (22300-C, nr. 9);

een, van de minister van Financiën,

ten geleide van een kopie van het
reorganisatierapport Naar verzelf–
standiging van de Verzekeringskamer
(22316, nr. 7);

drie, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over de samenwerking PTT-VE–
CAI (20497, nr. 18);
een, over reorganisatie van het
openbaar vervoer (20922, nr. 116);
een, ten geleide van een rapport
inzake toetsing van vakbekwaamheid
van rijinstructeurs (21262, nr. 14);

twee, van de minister van Land–
bouw, Natuurbeheer en Visserij, te
weten:
een, ten geleide van de agenda van
de EG-Raad van ministers van
landbouw op 10, 11 en 12 februari
1992 (21501-16, nr. 46);
een, over hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
(21501-16, nr. 47);

twee, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te
weten:
een, over het landelijk meerjaren
beleidsplan 1992-1996 (21477, nr.
18);
een, over het instellingsbesluit van
het Landbouwschap (21657, nr. 18);

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, ten geleide van een notitie
inzake aanvulling van artikel 119 van
het EEG-Verdrag (21501-18, nr.
15);
een, over het aantal beroepen ex
artikel 45 van de Wet Sociale
Werkvoorziening van gemeentebe–
sturen (22300-XV, nr. 65);

drie, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van het kabinets–
standpunt inzake een persfusie
(controle)regeling (20984, nr. 7);
een, over wonen en zorg (21814, nr.
14);
een, over het overhevelen van de
bejaardenoorden naar de AWBZ
(22393, nr. 10);

vier, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
te weten:
een, over de voor– en nadelen van
een stralingspaspoort (21439, nr.
5);
een, over topklinische zorg en
ontwikkelingsgeneeskunde (21944,
nr. 5);
een, over de resultaten van de
conferentie "Artsen en arbeids–
ongeschiktheid" (22300-XVI, nr.
96);
een, over de nota Kwaliteit van zorg
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Lijst van ingekomen stukken

en projecten vanuit de patiëntenbe–
weging (22300-XVI, nr. 97).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgetieeld;

3. de volgende brieven:
twee, van de minister van Buiten–

landse Zaken, te weten:
een, ten geleide van de notawisseling
met de Poolse regering over de
status van de deelnemers aan het
CVSE-symposium inzake het
Europese culturele erfgoed;
een, ten geleide van administratieve
akkoorden met Mali inzake techni–
sche samenwerking;

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, ten geleide van het
overzicht van ontwikkelingen op het
gebied van de binnenlandse veilig–
heid;

drie, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van het ontwerp-be–
sluit tot wijziging van het Cadmium–
besluit Wet milieugevaarlijke stoffen;
een, ten geleide van afschriften van
twee brieven van de CFK-commissie
over vervangende stoffen voor
CFK's;
een, ten geleide van het ontwerp–
tienjarenprogramma afval;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
advies GSM-wet inzake Post en
Telecommunicatie.

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

4. de volgende adressen:
een, van H.A.M. Vonk te Voorburg,

met betrekking tot kwijtschelding van
een belastingschuid;

een, van mevrouw J.l. Dreessen–
Dassen te Maastricht, met betrekking
tot vrijstelling premies volksverzeke–
ringen;

een, van G.J. Clarijs te Rotterdam,
met betrekking tot aanslagen in de
inkomstenbelasting en de premiehef–
fing volksverzekeringen 1987 en
1988;

een, van J.H.A. van Duuren te
Alkmaar, met betrekking tot kwijt–
schelding van een aanslag in de
premieheffing volksverzekeringen;

een, van M. Fesevuur te Almere–
Haven, met betrekking tot kwijtschel–
ding van lening;

een, van A.A. Bosschaert te Laren,

met betrekking tot navorderingsaan–
slagen in de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting;

een, van J.G.H. Brinkman te
Almere, met betrekking tot zijn
belastmgen;

een, van mevrouw N. van Zijder–
veld te Dordrecht, met betrekking tot
heffingsrente;

een, van H. van Lemel te Amster–
dam, met betrekking tot toepassing
van progressieve tarief inzake
aanslag inkomstenbelasting 1989;

een, van J. Bosma te Sneek, met
betrekking tot positie woningbezitter;

een, van J. Vos te Nijverdal, met
betrekking tot dubbele aanslagen;

een, van mr. H.J.M. Vriezen te
Tilburg, met betrekking tot inschaling
volgens de HOS-nota;

een, van mevrouw M.J. Beukelaar
te Amsterdam, met betrekking tot
een belastingschuld;

een, van de Bewonersvereniging
Schiedam-West te Schiedam, met
betrekking tot woonsituatie van de
bewoners.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

5. een brief van C.M. Jessurun, over
het Schengenverdrag en de juridi–
sche gevolgen.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.
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Noot

Noot 1 (zie blz. 3365)

De Interpellatievragen van het lid
Bolkestein (WD) luiden:

1
Voelt de minister-president zich als
kabinetsleider aangesproken door
het verwijt van de vice-minister–
president, nl. «dat het thema «komt
dit kabinet niet voortijdig ten val» in
bepaalde CDA kringen nu zo
overheersend is geworden, dat het al
een verlammende werking heeft op
de voortgang van de coalitie»?

2
Deelt hij de mening, dat alles wat er
sinds het verwijt van de staatssecre–
taris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, nl. «dat de
minister-president onvoldoende
leiding geeft aan deze coalitie», is
gebeurd op het gelijk van de heer
Simons wijst?

3
Wil de vice-minister-president ook
hier in deze Kamer zijn reactie geven
op de Tesselse woorden van de heer
Brinkman en de uitlatingen van de
heer Kaland?

Is hij van mening, dat de hele
CDA-top inmiddels klare wijn heeft
geschonken?

5
Heeft hij de verwachting, dat met het
CDA nog voortgang kan worden
geboekt inzake grote operaties als
het Plan Simons en de energiehef–
fingen?

6
Kan hij als vice-minister-president
een ferme toezegging doen, dat in
de rest van de kabinetsperiode geen
verdere lastenverhogingen zullen
plaatsvinden?
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