
58ste vergadering Woensdag 24 maart 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 109 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, Beckers-de Bruijn,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Bolkestein, Brinkman, Van
de Camp, Castricum, De Cloe,
Deetman, Dijkstal, Doelman-Pel,
Eisma, Eisses-Timmerman, Esselmk,
Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen,
Van Gelder, Gerritse, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck Pillis–
Duvekot, Van der Heijden, Van der
Hoeven, De Hoop Scheffer, Van
Houwelingen, Huibers, Van lersel,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, Jorritsma-Lebbink,
Jurgens, Kalsbeek-Jasperse,
Kersten, Koetje, Koffeman,
Kohnstamm, De Korte, Korthals,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, Van Leijenhorst,
Lilipaly, Van der Linden, Linschoten,
Melkert, Middel, E. van Middelkoop,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis,
Paulis, Quint-Maagdenberg, Ramlal,
Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Scheltema-de Nie, Schoots, Schutte,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Swildens–
Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G.
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel,
Tuinstra, Van der Vaart, Te Veldhuis,
Verbugt, Versnel-Schmitz,
Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil,

Vriens-Auerbach, Weisglas,
Wiebenga, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Hirsch Ballin, minister
van Justitie, Alders, minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, en Simons, staatssecre–
taris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur.

D

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

V.A.M. van der Burg, Buurmeijer,
Van Erp, Van Heemst, Hillen, Van
Hoof, Van der Hoeven, Ginjaar-Maas
en Ockels, wegens bezigheden
elders;

Huys en Leijnse wegens bezigheden
elders, alleen voor de ochtend– en de
avondvergadering;

Middel, Netelenbos en Schoots,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de middagvergadering;

Jurgens, Verspaget en
Witteveen-Hevinga, wegens bezig–
heden elders, alleen voor de avond–
vergadering.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

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

van de Wet uitkering wegens
vrijwillig vervroegd uittreden en
de Wet houdende bijzondere
regelen met betrekking tot het
recht op uitkering als bedoeld in
de Wet uitkering wegens
vrijwillig vervroegd uittreden
(22914)

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

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Uitbreiding
van de Wet bodembescherming
met een regeling inzake de
sanering van de bodem (21556) .

(Zie vergadering van 10 maart 1993
en UCV19 van 18 maart 1993.)

De algemene beraadslagmg wordt
hervat.

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! De fractie van de VVD is
blij dat wij nu toe zijn aan de
politieke afronding van de langza–
merhand toch wel een beetje
slepende behandeling van deze
inbouwwet. De Adviescommissie
deregulering, de commissie–
Geelhoed, adviseerde in 1983 om bij
deze wet uit te gaan van hetgeen als
minimum is vereist en niet van wat
als maximum wenselijk is. Prof.
Geelhoed is inmiddels ambtenaar
geworden. Deregulering heeft haar
langste tijd kennelijk al weer gehad
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en het omgekeerde is nu gebeurd.
Vier ronden schriftelijke voorbe–
reiding en ondanks dat toch nog zo'n
45 amendementen! Twee dagen
plenair praten, daarna een volle dag
amendementen behandelen tijdens
een UCV en dan nu de afsluitende
plenaire bespreking En dan vindt de
VVD ook nog dat het eindresultaat
van het wetsvoorstel op onderdelen
aanvechtbaar is, maar daar kom ik zo
op terug.

De fractie van de VVD heeft de
indruk, dat de eindbehandeling van
dit wetsvoorstel kenmerken heeft
van een soort gouvernementele
democratie. De twee regeringspar–
tijen stellen samen zo'n 25
voorstellen tot wetswijziging op, die
als min of meer hapklare brokken
aan de andere fracties in de Tweede
Kamer worden voorgelegd. Die
mogen er natuurlijk nog wel even op
kauwen, maar zelfs als het ze niet
smaakt hebben ze maar te slikken.
Ook de minister van VROM slikt
minstens 90% van die amende–
menten. Misschien was het menu
van CDA en PvdA al voor de maaltijd
hier in de Kamer met de minister
voorbesproken; dat weet ik niet.

Als de andere fracties nog een
beetje geluk hebben, laten de twee
regeringspartijen zich nog een enkel
amendementje als toetje van buiten
het regeringskamp smaken, al was
het maar bij wijze van symboliek of
optiek. Althans, dat dacht ik tot aan
gisteravond nog. Toen kreeg ik de
amendementen op de stukken nrs.
76 en 78 onder ogen, beide
uiteraard van de leden Esselink en
Van der Vaart.

Het amendement op stuk nr. 76
gaat over het ontzeggen van een
AROB-beroep aan derden. In eerste
termijn is over dit onderwerp
gesproken door de heer Esselink en
mijzelf. In de UCV van jongstleden
donderdag was de heer Esselink dit
punt kennelijk vergeten. Althans, ik
moest de discussie erover
heropenen. Wij hebben dat samen
verder vervolgd. Wij hebben ook om
een wijziging van de wet op dit punt,
om een amendement, gevraagd.
Zoals gezegd, dat amendement ligt
er nu ook, echter alleen ondertekend
door de heren Esselink en Van der
Vaart. Over gemeen overleg
gesproken!

Ik zeg op voorhand tegen de
indieners van het amendement op
stuk nr. 78: ik hoop dat ik het

De heer Van der Vaart (PvdA)

verkeerd begrijp. Als dat niet het
geval is, is het bijna onbeschaamd
om dit amendement in behandeling
te nemen. Ik diende namelijk al in
eerste termijn het vergelijkbare
amendement in op stuk nr. 31, dat
inmiddels is gewijzigd in het
amendement op stuk nr. 83. De VVD
is dus de motor achter de gedachte
over een eventuele verruiming van
de meldingsvrijstelling via een
AMvB.

Collega Van der Vaart plaatste in
eerste termijn enkele kanttekeningen
bij dat WD-idee. Maar kennelijk
hadden het CDA, de PvdA en de
minister daarover nog niet eerder
nagedacht. Minister Alders was in
ieder geval behoorlijk vriendelijk over
dat amendement. In de UCV van
jongstleden donderdag heb ik
beloofd om het amendement op stuk
nr. 31 aan te passen overeenkomstig
de geplaatste kanttekeningen.

Maar voordat mijn gewijzigde
amendement er was, hadden de
heren Esselink en Van der Vaart het
VVD-idee al bij de VVD weggehaald
en ondergebracht in een eigen, nota
bene speciaal op dit punt gewijzigd
amendement op stuk nr. 78, zonder
één woord van overleg en geheel
buiten de bedenkers om! Moet een
meerderheid in de Kamer nu zo
omgaan met een minderheid aldaar?
Een welgevallige en constructieve

gedachte van de oppositie wordt
gewoon omgebouwd tot
coalitie-amendement dat vervolgens
als zodanig ook de wetsgeschiedenis
ingaat. Immers, het
VVD-amendement wordt nu
verworpen omdat het overbodig is.
Je moet maar durven!

Het opkomen voor en rekening
houden met minderheden geldt voor
CDA en PvdA blijkbaar niet in de
Kamer, want daar moeten minder–
heden klein en onder de duim
gehouden worden!

Ik heb al gezegd, dat ik hoop dat ik
het amendement op stuk nr. 78
verkeerd interpreteer. Maar in
morele zin kan zoiets eigenlijk niet.
Zo ga je toch niet met elkaar om!

De heer Van der Vaart (PvdA): U
kunt mij misschien verwijten dat ik u
hier niet persoonlijk over gesproken
heb. Dat trek ik mij dan aan. Maar bij
de voorbereiding hebben wij wel
vastgesteld dat uw amendement, dat
u zou wijzigen, daarna anders zou
luiden dan wat wij met onze opmer–
kingen in de UCV bedoelden. Dat
blijkt ook. Ik verwijs naar het
amendement op stuk nr. 83.
Daarmee wordt het niet beperkt tot
niet ernstige gevallen. Bovendien is
daarmee de voorhangprocedure niet
aangepast conform de normale
procedure van de Wet bodembe–
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scherming. Nadat wij dit hadden
vastgesteld in de voorbereiding,
dienden wij een amendement in
overeenkomstig onze ideeën. Die
wijken dus inderdaad af.

De heer Te Veldhuis (VVD): Als de
heer Van der Vaart goed heeft
geluisterd, weet hij dat mijn bezwaar
is dat, voordat ik zelfs maar mijn
gewijzigde amendement had
ingediend, er al een amendement
was van de heer Esselink en hem.
Wat hij nu zegt, komt neer op het
achteraf een beetje goedpraten. Het
is eigenhjk onbeschaamd dat zoiets
gebeurt. Het is buitengewoon
jammer dat de meerderheid zo met
de minderheid omgaat.

Maar misschien is het wel sympto–
matisch voor de hele wetsbehan–
deling. Er zijn hoe dan ook door de
coalitiemeerderheid ongeveer 25
amendementen klaargestoomd en
ingediend, zonder dat daar met
anderen overleg over is geweest.
Laat ik vooropstellen dat daar
formeel geen speld tussen te krijgen
is. Het kan en mag, ook in politiek
opzicht. Ook daar kan ik niets tegen
inbrengen. Een en ander is zelfs tot
in details gebeurd.

Daarmee is echter wel het
politieke debat dichtgetimmerd.
Zeven andere fracties tellen op deze
manier toch nauwelijks meer mee?
Mijn collega Dijkstal heeft dat
verleden week op een zelfde manier
meegemaakt bij de behandeling van
de Politiewet. Het lijkt er langza–
merhand op dat het coalitiemono–
polie structurele trekjes krijgt. Voor
de VVD is de centrale vraag daarbij:
ga je zo met macht om? Van het
CDA zijn wij dat al jaren gewend,
maar kennelijk gaat de PvdA nu
dezelfde kant op. Ik kan mij niet
voorstellen dat voorzitter Rottenberg
dat heeft bedoeld met de door hem
zo gewenste vernieuwing van het
politieke debat. Want op deze
manier wordt het politieke paard wel
achter de wagen gespannen. Hoe
dan ook, dit is geen goede ontwik–
keling. Misschien is het zelfs het
begin van de dood in de parlemen–
taire pot.

Ik heb nog een inhoudelijk pohtiek
oordeel over enkele onderdelen van
dit wetsvoorstel die voor de
VVD-fractie belangrijk blijven. Aller–
eerst iets over de bedreiging van
onschuldige burgers. Artikel 27d-3,
van het wetsvoorstel geeft de

overheid de mogelijkheid om
onschuldige eigenaren te bevelen om
de vervuiling in hun grond of onder
hun huis schoon te maken en om
daar zelf de kosten van te dragen.
De fracties van het CDA en de PvdA
hebben de categorie onschuldige
eigenaren zelfs nog uitgebreid tot
onschuldige erfpachters en
onschuldige gebruikers, zoals
onschuldige huurders. Die onschul–
digen kunnen alleen onder het bevel
van de overheid uitkomen als zij
aantonen dat zij niet op de hoogte
waren dan wel redelijkerwijze niet op
de hoogte hadden kunnen zijn van
de vervuiling. Dat is echter een
juridische fopspeen. De VVD-fractie
is namelijk van mening dat zeker in
steden en dorpen bijna iedereen
altijd wel heeft kunnen weten dat er
op vervuilde grond is gebouwd.
Vroeger vond de stads– en dorpsuit–
breiding immers meestal plaats op
oude vuilstortplaatsen, net aan de
rand van de dorpen en steden. Dat is
ook al heel vaak gemeld in kranten
en tijdschriften, vaak zelfs met
plaatjes en plattegronden erbij. Met
andere woorden, een onschuldige
eigenaar kan bijna nooit bewijzen dat
hij het niet heeft künnen weten.

De VVD vindt het bovendien
principieel onjuist om als wettelijk
uitgangspunt in de wet vast te
leggen dat een onschuldige eigenaar
verantwoordelijk is voor de verontrei–
niging en het schoonmaken, zelfs als
hij de verontreiniging niet heeft
veroorzaakt en zelfs als het vuil er al
honderden jaren ligt. Denk aan het
vuil onder oude monumentenpanden.
De VVD vindt dat je op deze manier
absoluut niet met burgers om moet
gaan. Het is de omgekeerde wereld.
Het is een omkering van de
bewijslast ten nadele van
onschuldige burgers. De visie van de
VVD is: als de overheid iets stelt,
moet zij het ook bewijzen. Zij moet
dan niet het omgekeerde doen door
onschuldige burgers in principe
verantwoordelijk te maken, tenzij die
burger aantoont dat hij het niet heeft
kunnen weten. Vrijdagavond stond in
NRC Handelsblad terecht de parallel
aangegeven dat ik tegenover een
officier van justitie ook niet hoef te
bewijzen dat ik geen boef, fraudeur
of moordenaar ben. De officier van
justitie moet dat juist zelf namens de
overheid bewijzen. De minister en
het CDA en de PvdA zetten wat dat
betreft naar onze mening de wereld

op haar kop, zeker in principiële zin.
Als dit bevelsartikel in de huidige

tekst wordt aangenomen en als het
ook nog wordt aangevuld met het
amendement op stuk nr. 79 van het
CDA en de PvdA, voorspel ik dat
Nederland een paradijs voor
advocaten wordt. Dat levert namelijk
eindeloos veel procedures op. Het
wordt een financieel gebed zonder
einde. Het gaat per slot van rekening
om tientallen miljarden guldens en
om honderdduizenden onschuldige
eigenaren van woningen en bedrijfs–
terreinen.

Dit waren een aantal principiële
overwegingen waarom wij tegen dit
artikel zijn en waarom ik het
amendement op stuk nr. 71 heb
ingediend. Daarnaast blijven nog
steeds de ernstige bezwaren van
praktische aard tegen dit artikel
bestaan, zoals verwoord in onder
andere de brief van 15 maart jl. van
de Raad voor onroerende zaken. In
die brief wordt gemeld dat beleggers
en investeerders niet meer zullen
investeren in de verwerving van
gronden, zelfs niet op Vinex-locaties
en in het bijzonder niet in stedelijke
knooppunten. Beleggers en ontwik–
kelaars kopen nog wel grond, maar
zij doen dat alleen daar waar geen
sprake is van bodemverontreiniging
van enige betekenis. Beleggers
zullen uiterst terughoudend zijn in de
verwerving van gronden op Vinex–
locaties en in stedelijke knoop–
punten, omdat juist daar de kans op
verontreiniging groot wordt geacht
en omdat daar de financiële risico's
voor hen dus ook groot zijn. De
ernstige stagnatie in de projectont–
wikkeling slaat in de praktijk reeds in
volle omvang toe. In veel situaties
komt er op Vinex-locaties in het
geheel geen transactie meer tot
stand, zo meldt ons de ROZ. Met
andere woorden, er kunnen wel eens
rampzalige consequenties aan
verbonden zijn voor het onroerend
goed in steden en voor het verstede–
lijkingsbeleid. Bovendien is niet
alleen het vermogen van heel veel
bedrijven in het geding, maar ook de
kredietwaardigheid van het bedrijfs–
leven in het algemeen. Het afhaak–
risico van beleggers is dus ook heel
groot. De waardedalingen van
panden kunnen ook gigantisch
worden. De minister zegt weliswaar
overleg met de ROZ toe - dat moet
zeker gebeuren - maar wij zijn bang
dat het kwaad dan al is geschied,
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omdat het wetsvoorstel dan wet is
geworden.

Kortom, de benadering van het
saneringsbevel, zoals nu in de wet
staat en uitgebreid met het
amendement van het CDA en de
PvdA, vinden wij principieel onjuist.
Wij vinden haar echter ook voor de
praktijk desastreuze kanten hebben.
Wij vinden dat hiermee zelfs de
geloofwaardigheid van de politiek in
het geding komt, omdat de
omgekeerde wereld vooropstaat. Het
belang van de Staat komt bij het
CDA en de PvdA op de eerste plaats
en het belang van de burger komt
pas op de tweede plaats. De VVD wil
geen verantwoordelijkheid nemen
voor dit soort bepalingen. Ik veron–
derstel verder dat een dergelijke
benadering ook buitengewoon
ontmoedigend zal werken op het
hebben van bezit en eigendom. Ook
de Vereniging eigen huis wees daar
vrijdag jl. in NRC Handelsblad nog
eens op. Het lijkt wel alsof de
regeringspartijen met de minister
ziende blind en horende doof zijn
voor dit soort signalen vanuit de
maatschappij. ROZ èn Vereniging
eigen huis, het kan niet genoeg zijn,
lijkt mij.

Het saneringsbevel manoeuvreert
de Staat ook nog eens in een ideale
procespositie ten opzichte van
onschuldige burgers, onschuldige
eigenaren en onschuldig bedrijfs–
leven. De Staat komt in een ideale
proceszetel te zitten ten opzichte van
honderdduizenden eigenaren. Dat de
PvdA hiermee akkoord gaat,
voorzitter, dat kan ik mij nog
voorstellen. Wij vinden het echter
onvoorstelbaar dat het CDA, met
veel huiseigenaren in zijn achterban,
de PvdA op dit punt zo gemakkelijk
heeft gevolgd. Sterker nog, het CDA
wil zelfs ook huurders en erfpachters
gaan aanspreken. Het hebben van
eigendom wordt op deze manier wel
een geweldig financieel risico. Het
moge duidelijk zijn, voorzitter, de
fractie van de VVD staat op dit punt
ver van minister Alders en CDA en
PvdA af. Wij hebben een alternatief.
Wij vinden dat je alleen aan die
mensen en die bedrijven een
saneringsbevel mag geven die
veroorzaker zijn of die verwijtbaar
gedrag kan worden aangerekend.
Daarop slaat mijn amendement op
stuk nr. 71. Anders zijn wij met de
omgekeerde wereld bezig.

De heer Van der Vaart (PvdA)
Voordat alle huiseigenaren de schrik
om het hart slaat door dit soort
betogen, zou ik het volgende willen
opmerken. Ten eerste zit in het
wetsvoorstel de vrije woonkeuze. De
mensen die nu reeds op gifgrond
wonen, ook al is die grond uitge–
geven door particulieren, kunnen die
grond aan de gemeente verkopen.
Dat wordt geregeld dankzij het
amendement van PvdA/CDA.

Vervolgens heeft de minister
tijdens de UCV heel nadrukkelijk
gezegd, dat het een inherente conse–
quentie is van de wet dat een
saneringsbevel niet kan worden
gegeven aan de particuliere huisei–
genaar, omdat die technisch niet in
staat is de grond te saneren. De
minister is van mening dat dit nooit
moet gebeuren. Wat probeert u nu
te bereiken met dit betoog, mijnheer
Te Veldhuis? De huiseigenaren zijn
door deze wet en door de toezegging
van deze minister aan alle kanten
beschermd.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik zou
u willen adviseren, mijnheer Van der
Vaart, de wettekst nog eens even
goed na te lezen. De minister kan
natuurlijk een heleboel zeggen, maar
in de wet staat heel duidelijk dat
eigenaren c.q. zakelijk gerechtigden
van gronden kunnen worden gecon–
fronteerd met een saneringsbevel.
Dan kan de minister wel zeggen, dat
het in de praktijk wel zal meevallen
en dat men soms zelf niet eens zal
kunnen saneren, doch het wettelijk
stelsel is zodanig dat aan elke
eigenaar van grond, van onroerend
goed - de heer Van der Vaart heeft
dit zelfs uitgebreid tot erfpachters en
huurders - bevel kan worden
gegeven tot het schoonmaken van
de vervuiling. Je kunt daar alleen
vanaf komen als je tegenover de
overheid bewijst dat je niet hebt
kunnen weten dat daar rommel
onder lag. Zo luidt de tekst nu
eenmaal. Als u een andere bedoeling
hebt, moet u de tekst ook wijzigen
en dan doet u met de VVD mee. Dat
lijkt mij veel beter.

De heer Van der Vaart (PvdA) Ik
wil erop wijzen dat de uitbreiding tot
erfpachters beperkt is tot zaken die
bij de uitoefening van het bedrijf in
gebruik zijn geweest. In die
uitbreiding moeten wij de huiseige–
naren niet betrekken.

Vervolgens heeft de minister
gezegd dat het technisch gesproken
met deze wet onmogelijk is dat
huiseigenaren, ook al wisten zij dat
zij een huis kochten op vervuilde
grond, een saneringsbevel kunnen
krijgen. Ik heb er derhalve geen
behoefte aan dat in de wet netr te
leggen. De minister kan daarop in
zijn termijn ook nog eens ingaan.
Met dat uitgangspunt vind ik dat u
niet een dergelijke verhaal tegen de
huiseigenaren kunt houden, mijnheer
Te Veldhuis.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Kennelijk wilt u in de praktijk een
andere situatie dan in de wet in ieder
geval op papier vaststaat, mijnheer
Van der Vaart. Of het technisch
onmogelijk is, dat zal nog moeten
blijken. Ik zou niet weten, waarom
een huiseigenaar dit niet zou kunnen
en een bedrijf wel. Misschien hoeft
hij het niet eigenhandig te doen. Hij
zal het sowieso door een deskundige
moeten laten doen. Maar dat is
natuurlijk onzin, in de wet staat dat
degene die eigenaar of erfpachter is
van die grond - ook al is dat in uw
optie tien jaar - in principe een
saneringsbevel kan krijgen en
daarvan slechts onder bepaalde
condities kan afkomen. Zelfs
wanneer zo'n bevel niet zou worden
afgegeven en bijvoorbeeld de
overheid zelf in plaats van de
eigenaar zou gaan saneren, hangt
die eigenaar een claim boven het
hoofd dat hij ongerechtvaardigd
verrijkt zal worden omdat het huis,
althans dat is de theorie, in waarde
zal vermeerderen omdat er geen
vuiligheid meer onder ligt. Ik ben ook
absoluut niet overtuigd door de
argumentatie dat het technisch niet
mogelijk zou zijn. Juridisch is de
mogelijkheid hier geopend. Als de
minister een technische mogelijkheid
vindt of GS een technische
mogelijkheid vinden, kan en mag het
gebeuren. Wij willen die dreiging
niet eens hebben. Wij vinden het
principieel onjuist om mensen met
een saneringsbevel te bedreigen
zelfs wanneer zij onschuldig zijn. Dat
moet je niet doen, afgezien van de
technische mogelijkheden en
onmogelijkheden.

De heer Van der Vaart (PvdA): Op
dat punt ben ik het materieel met u
eens. Wij vinden dat huiseigenaren
waarvan de huizen nu op gifgrond
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staan, onder de vrije woonkeuze
moeten vallen en dus beschermd
zijn. Wij vinden ook dat huiseige–
naren die nu in een gifwijk een
woning kopen, zelfs al wisten zij dat
de grond vervuild was, inderdaad
geen saneringsbevel moeten krijgen
en ook geen verhaalsactie voor de
volledige saneringskosten. Als zij het
huis voor een appel en een ei
gekocht hebben omdat het op vuile
grond stond, mogen zij hooguit
worden aangesproken op ongerecht–
vaardigde verrijking. Maar daartegen
kunt u toch geen bezwaar hebben?
Materieel zijn wij het dus eens op dit
punt. En de mlnister heeft mij
verzekerd dat dit materieel ook de
strekking van de wet is. Als er op dat
punt ook maar enige onduidelijkheid
bestaat, ook na het antwoord van de
minister, wil ik graag met u
meedenken over een mogelijkheid
om dat op het niveau van de
wettekst uit te sluiten. Voorlopig ga
ik echter af op de mededelingen van
de minister dat de huidige wet dit al
uitsluit.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Het zou mij een lief ding
waard zijn, als deze ellende, zoals die
nu formeel in de wet staat, daaruit
verdwijnt. Nu de heer Van der Vaart
heeft gezegd dat hij het materieel
met mij eens is, stel ik hem voor om
in gemeen overleg een amendement
op te stellen dat dit soort situaties
absoluut onmogelijk maakt in de
praktijk. Als de heer Van der Vaart
daartoe bereid is, zou een groot deel
van onze zorg over dit wetsvoorstel
weggenomen worden. Ik kan echter
niet leven met de interpretatie dat
het technisch wel niet mogelijk zal
zijn om een individuele huiseigenaar
aan te schrijven en hem een bevel te
geven om de vervuilde grond schoon
te maken. Als de heer Van der Vaart
het met mij eens is, dan daag ik hem
nu uit om samen een wetswijziging
in te dienen die klip en klaar duidelijk
maakt dat de honderdduizenden
mensen die nu potentieel zo'n
saneringsbevel boven het hoofd
hangt, daar absoluut van gevrijwaard
worden. Zoals de tekst in de wet nu
luidt, kan de individuele huiseigenaar
er alleen onderuit komen, als hij kan
aantonen dat hij niet schuldig was of
als hij kan aantonen dat hij het niet
heeft kunnen weten. Als de heer Van
der Vaart daartoe bereid is, wil ik

graag met hem deze situatie klip en
klaar helder maken.

Minister Alders: Voorzitter! Ik denk
dat terecht verwezen is naar mijn
interventie in de UCV. Ik heb toen de
omstandigheden geschetst. Ik moet
echter één kanttekening maken bij
dat geheel. Indien een particulier in
zijn eigen tuin een lekkende olietank
heeft liggen, zal er wel een
saneringsbevel gegeven worden.
Wat de overige situaties betreft,
waar de heer Te Veldhuis voort–
durend op duidt, heb ik uitgebreid
aangegeven waarom de wet als
zodanig al uitsluit dat de individuele
eigenaar een saneringsbevel krijgt.
Hij zou het geval immers niet eens
zelf kunnen aanpakken. Wij weten
dat het uiteindelijk gaat om de wet
inclusief de behandeling in het
parlement. Ik moet echter één
correctie aanbrengen voor het geval
men de indruk heeft dat een huisei–
genaar nooit een saneringsbevel kan
krijgen. Als een huiseigenaar een
olietank in zijn tuin heeft liggen en
deze niet goed heeft onderhouden,
kan er wel degelijk een sanerings–
bevel gegeven worden. Daar had de
heer Te Veldhuis het echter niet
over. Ik meen dat wij de overige
situaties uitgebreid behandeld
hebben in de UCV.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Ik denk dat wij het er
volstrekt over eens zijn dat iemand
die zelf problemen veroorzaakt,
bijvoorbeeld met een lekkende
olietank, daar verantwoordelijk voor
is. Dat staat absoluut buiten kijf, ook
in de optiek van de VVD. De veroor–
zaker moet betalen. lemand die
verweten kan worden dat hij bij de
vervuiling betrokken is geweest, mag
ook worden aangesproken. Het mag
namelijk niet zo zijn dat iemand die
met malafide bedoelingen een pand
op vervuilde grond heeft gekocht, op
deze manier onder een sanerings–
bevel uit kan komen. In ons
amendement staat dan ook dat, als
iemand verwijtbaar gedrag kan
worden aangewreven, hij ook mag
worden aangesproken.

Waar het de VVD om gaat, is dat
iemand die onschuldig is, niet aange–
sproken mag worden. In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
staat echter nog zwart op wit dat zo
iemand toch aansprakelijk is,
ongeacht het feit of hij die vervuiling
nu wel of niet veroorzaakt heeft. Ik

kan de bladzijde dadelijk wel
noemen; ik heb die ergens
genoteerd. Over dit punt mag
evenwel absoluut geen misverstand
bestaan. Als de heer Van der Vaart,
de minister en ik het eens zijn over
deze lijn, dan moeten wij die ook
wettelijk verankeren. Wij moeten de
eigenaren en de juristen niet
verwijzen naar een pagina ergens in
de wetsbehandeling. Wij moeten
gewoon klip en klaar in de wet
vastleggen dat, als iemand geen
verwijtbaar gedrag kan worden
aangewreven, hem dan ook geen
saneringsbevel boven het hoofd
hangt. Dit is voor ons een buiten–
gewoon cruciaal punt. Het kan om
honderdduizenden gevallen en
tientallen miljarden guldens gaan.
Laten wij dit dus klip en klaar in de
wet vastleggen en niet verwijzen
naar de Handelingen, waarin dan
ergens staat dat het technisch
waarschijnlijk niet mogelijk is. In het
laatste geval is er absoluut geen
sprake van helderheid in de wet. Ik
daag de minister ook uit om in die
gedachte mee te gaan.

Minister Alders: Neen, voorzitter,
dat zal ik zeker niet doen, want nu
breidt de heer Te Veldhuis het weer
aanzienlijk uit, namelijk tot alle
eigenaren. Mijn interruptie ging
echter over zijn opmerkingen over de
huiseigenaar. Daarvan is toen
gezegd, dat wij die uitgebreid in de
UCV hebben besproken. Daarin zijn
casusposities behandeld, die
duidelijk maken dat de meeste
gevallen die hij heeft aangehaald,
niet gebeuren. Nu breidt de heer Te
Veldhuis de zaak weer uit. Het
principe dat de eigenaar wordt
aangesproken, stelt hij daarmee
weer ter discussie. Dat is veel
breder. Mijn interruptie van zojuist
heeft daar niets mee te maken. Wat
dat betreft verschillen wij principieel
van mening.

De heer Te Veldhuis (VVD): Dat is
duidelijk. Dan blijft dus de vraag
over, of de heer Van der Vaart en ik
het eens kunnen worden. Als dat het
geval is, dan leggen wij in een
amendement vast, dat het klip en
klaar wordt. Anders blijven wij
inderdaad een flink verschil van
mening houden. Ik wacht de inbreng
van de heer Van der Vaart verder af.

Ik kom op het punt van de multi–
functionaliteit. Tenslotte waren wij
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aan de politieke afronding van het
debat bezig en de paar hoofdpunten
die voor de VVD-fractie zijn blijven
bestaan. Bi] alle discussies over de
urgente, half urgente en niet urgente
gevallen en de tijdstippen,
waarbinnen wel of niet gesaneerd
moet worden, is de vraag een beetje
op de achtergrond geraakt, of het
wettelijk uitgangspunt van de
saneringsdoelstelling, te weten dat
een sanering multifunctioneel moet
plaatsvinden, wel realistisch is. Dat is
namelijk steeds het uitgangspunt en
de voorkeursoptie van de wet
gebleven. Pas subsidiair mag
daarvan worden afgeweken, zegt de
wet. In feite hebben wij een stevig
deel van de discussie van vier dagen
gesproken over de vraag, hoe van
het wettelijk uitgangspunt kan of
mag worden afgeweken. Eén ding is
wel duidelijk: afwijken van het
wettelijk uitgangspunt van de multi–
functionaliteit zal regel blijven. Het
wettelijk uitgangspunt zal slechts bij
uitzondering worden toegepast. Dat
is dus opnieuw de omgekeerde
wereld.

Behalve de VVD-fractie praat bijna
niemand over de vraag, of het hoofd–
uitgangspunt van de wet wel realis–
tisch is, hetgeen dus absoluut niet
het geval is. Bij alle grote gevallen
gebeurt dat minder dan in 50% van
de casussen. Bij de zogenaamde
budgetgevallen, dat wil zeggen de
gevallen die minder dan 10 mln.
kosten en door de provincie moeten
worden uitgevoerd, nog veel minder,
zelfs als de Universiteit van Utrecht
niet voor honderd procent gelijk zou
hebben, dat in 92% van de gevallen
niet multifunctioneel wordt
gesaneerd. Kortom, er wordt weinig
gediscussieerd over het geringe
realiteitsgehalte van het primair
wettelijk uitgangspunt van de wet,
maar wel over de vraag hoe wij de
massale afwijking van dat wettelijk
uitgangspunt vorm moeten geven.
Mijn vraag is, of dat nu geen vorm
van struisvogelpolitiek is, namelijk je
hoofd in de bodem steken om de
werkelijkheid niet te hoeven zien.
Hoe anders is de praktijk van
alledag, ook bij VROM zelf? Zijn wij
dan niet ongeloofwaardig en onwer–
kelijk bezig? Het wettelijk
uitgangspunt van de multifunctionele
sanering zal bijna steeds een
papieren tijger, een luchtkasteel, een
lege huls zijn. Daarom handhaaft de
VVD-fractie haar amendement op

stuk nr. 29. Dat wil zeggen: multi–
functioneel saneren moet gebeuren,
als het haalbaar, betaalbaar,
renderend en ook milieuhygiënisch
noodzakelijk is. In de andere gevallen
moet, waar nodig, worden terugge–
saneerd naar een niveau waarbij
altijd minimaal de actuele risico's
voor de volksgezondheid en het
milieu worden opgeheven. Kortom,
dat is een naar onze mening eerlijke
benadering die overeenstemt met de
werkelijkheid en de huidige praktijk
van alledag, ook die van VROM.

Dan kom ik op mijn een na laatste
punt, namelijk de financiering van de
bodemsanering. In eerste termijn
heb ik de mening van de minister
gevraagd over het idee om een
kapitaaldienst in te stellen, waarmee
de bodemsanering kan worden
gefinancierd. Ik wil hier nogmaals
herhalen, dat de VVD-fractie van
mening is, dat er nu te weinig geld
beschikbaar is voor een adequate
vorm van spoedige bodemsanering.
Milieubeleid moet in onze visie
voelbaar, tastbaar en merkbaar zijn.
Bodemsanering is een onderdeel van
het milieubeleid, waar zeer velen
vroeg of laat mee geconfronteerd
zullen worden. Voor de overheid
moet dit onderdeel dan ook een
hoge prioriteit hebben, want op dit
terrein kunnen wij inderdaad die
zichtbare, tastbare, voelbare en
merkbare resultaten behalen. Dat
betekent niet automatisch, dat er
meer geld naar het milieubeleid
moet gaan, maar wel dat er een
andere prioriteitenstelling moet
plaatsvinden. Duidelijk is in ieder
geval, dat wij met het huidige budget
de bodemsanetïng in ieder geval niet
snel oplossen. Met het simpel
overhevelen van geld komen wij er
echter ook niet. Een kapitaaldienst
zou de oplossing kunnen zijn, omdat
daarmee de bestedingsruimte op
korte termijn aanzienlijk kan worden
vergroot. De investeringen kunnen
dan namelijk op langere termijn
worden afgeschreven. De
VVD-fractie vindt dat een goede
gedachte, omdat het ook om
duurzame investeringen gaat. Ik zou
de minister alsnog willen vragen om
dit systeem in de ministerraad aan
de orde te stellen, want de bodemsa–
nering moet meer handen en voeten
krijgen, niet alleen op papier, maar
vooral ook in de praktijk.

Minister Alders Bedoelt u de

kapitaaldienst in volle omvang, dus
rente plus afschrijving?

De heer Te Veldhuis (VVD): Ja.

Minister Alders Dan heeft u uitein–
delijk minder geld voor de bodemsa–
nering. Wilt u daarop reage'en? U
zult dan zien dat u eenmalig een
sprong naar voren maakt en dat u
voor de jaren daarna een beperking
van de mogelijkheden heeft om de
bodemsanering uit te voeren.

De heer Te Veldhuis (VVD): Het
betekent tegelijkertijd dat wij op
korte termijn zichtbare, voelbare,
tastbare en merkbare resultaten
kunnen halen en dat wij toestanden
zoals in Maassluis voorkomen waar
alles al jarenlang gerekt wordt. Wat
betreft Maassluis: er ligt nu een brief
van november of december bij het
ministerie van VROM met het
verzoek akkoord te gaan met de
lump-sum-overeenkomst, waarop
nog steeds geen antwoord is
gekomen van het ministerie - ik heb
er gisteren nog een fax over
gekregen - in de zin dat daadwer–
kelijk tot sanering wordt overgegaan.
Maar meer algemeen: we laten
momenteel de jaarlijkse 400 mln.
saneringsgelden via de gewone
dienst gelijk oplopen met andere
uitgaven, zoals consumptieve. Dat
betekent echter wel dat je buiten–
gewoon lang over je sanering gaat
doen, ook van tamelijk urgente
gevallen. In het systeem van de
kapitaaldienst zul je op langere
termijn een flink deel van de dan
beschikbare middelen moeten
aanwenden voor rente en aflossing,
maar het betekent wel dat je op
korte termijn jarenlang echte resul–
taten kunt boeken op het gebied van
de bodemsanering. De VVD is daar
een groot voorstander van. Als je die
400 mln. die nu jaarlijks beschikbaar
zijn, besteedt via de kapitaaldienst,
dan heb je een bedrag beschikbaar
dat vele malen hoger is dan het
bedrag dat nu beschikbaar is. Ik denk
dat wij daardoor het draagvlak voor
het milieu extra impulsen kunnen
geven.

De heer Esselink (CDA): Voor alle
helderheid: dit is dus een direct
pleidooi voor verhoging van de
staatsschuld.

De heer Te Veldhuis (VVD): Nee,
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dat is onzin. Dat hoeft niet. Dat gaat
helemaal niet automatisch samen.
Bij een kapitaaldienst en een gewone
dienst, zoals bij andere overheden
ook gebruikelijk Is, met name bi]
gemeenten, behoeft de schuld niet
toe te nemen. Je gaat bij een
kapitaaldienst namelijk niet verder
dan wat je jaarlijks aan rente en
aflossing moet bijschrijven op je
gewone dienst.

De heer Esselink (CDA): Dan
betekent het een impliciet verlagen
van het budget voor daadwerkelijke
bodemsanering. Dan heb je namelijk
alleen maar het renteverlies dat ook
nog ten laste komt van het budget.

De heer Te Veldhuis (VVD): Op
langere termijn is dat het geval. U
heeft dan in ieder geval op korte
termijn een bedrag beschikbaar dat
het tienvoudige is van het bedrag dat
nu beschikbaar is op jaarbasis. Daar
kunnen wij dan een aantal jaren flink
mee vooruit om echte resultaten te
behalen.

Minister Alders: Waar het totale
tekort bestaat uit het tekort bij de
rijksoverheid en de lagere overheden
en laatstgenoemden voor de
kapitaaldienst meetellen, heeft u een
probleem met het tekort. Zeker u,
want uw fractie hamert daar steeds
op. U zult dan elders moeten
compenseren om aan de factor 10 te
komen.

De heer Esselink (CDA): Uw fractie–
voorzitter heeft er zelfs een heel
passend woordgebruik voor: potver–
teren.

De heer Te Veldhuis (VVD): Neen,
dan heeft u hem absoluut verkeerd
begrepen. Wij willen dat er voor
duurzame investeringen, zoals inves–
teringen in gebouwen en in bodem–
sanering, via een kapitaaldienst
wordt gewerkt in plaats van dit soort
investeringen gelijk op te laten
wegen met subsidies voor allerlei
goedbedoelde, soms puur consump–
tieve doeleinden. Dat betekent dat
wij een wat principieel andere
benadering hebben van de manier
waarop met dit soort financiën moet
worden omgegaan. Wij zitten heel
duidelijk op de lijn dat, waar je praat
over duurzame investeringen, een
systeem moet worden gehanteerd
dat hierop antwoord kan geven. Op

grond van het huidige systeem
bestaat elk jaar opnieuw de
mogelijkheid - dat hebben wij ook
gezien met de verlaging van de
budgetten voor bodemsanering - dat
de investeringen in bodemsanerings–
projecten zullen dalen, aangezien de
uitgaven voor de bodemsanering
opgedeeld moeten worden met
bijvoorbeeld allerlei aardige
subsidies. Wij vinden dat je voor
investeringen met een duurzaam
karakter een ander systeem moet
toepassen.

Voorzitter! Gisteravond kreeg ik de
zesde nota van wijziging aangereikt.
De minister had tijdens de UCV van
jongstleden donderdag toegezegd op
drie punten een nota van wijziging
toe te sturen. Dat is echter niet
gebeurd. Er is geen wijziging voorge–
steld op het punt van de urgentie.
Daarmee doel ik op het meningsver–
schil tussen de heren Van der Vaart
en Esselink aan de ene kant en de
minister aan de andere kant. Stemt
de minister inmiddels in met de
bedoelingen van het amendement op
stuk nr. 57 dat door CDA en PvdA is
ingediend?

De heer Esselink (CDA): Aan het
begin van de vergadering is een
gewijzigd amendement op stuk nr.
57 ingediend. Dat zou de heer Te
Veldhuis eerst moeten lezen, voordat
hij een conclusie trekt, maar
kennelijk is hij daartoe nog niet in de
gelegenheid geweest.

De heer Te Veldhuis (VVD): Nee,
dat heb ik inderdaad niet gezien. Ik
zal het met zeer veel belangstelling
lezen.

De voorzitter Dat amendement is
uitgedeeld terwijl u het woord
voerde, dus u kon daar geen kennis
van genomen hebben.

D

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Bij het proberen enkele hoofdcon–
clusies van het debat in eerste
termijn samen te vatten is het goed,
kort in te gaan op de telkens terug–
kerende suggestie van de minister
als zou de Hoge Raad hebben
overwogen dat indertijd bij de
behandeling van de IBS voor de
Tweede Kamer uitgangspunt was,
een nieuw verhaalsrecht te creëren,
maar dat een en ander niet ondub–

belzinnig tot uitdrukking was
gebracht. Daarbij wordt dan gesug–
gereerd dat enkel en alleen door
gebrek aan helderheid de eis van de
Staat door de rechter werd
afgewezen. Die suggestie is onjuist
en sticht steeds verwarring. In
rechtsoverweging 312 van het arrest
van de Hoge Raad van 9 februari
1990 wordt duidelijk het
uitgangspunt van de minister
genoemd, wetende: voorts is een
bepaling dat bij de regeling van het
verhaalsrecht tot uitgangspunt heeft
gediend, hetgeen reeds naar de
opvatting van de ontwerpers voort–
vloeide uit het recht inzake aanspra–
kelijkheid uit onrechtmatige daad,
zoals dat destijds gold. Een overeen–
komstige conclusie trekt de Hoge
Raad in rechtsoverweging 313 ten
aanzien van de behandeling destijds
in de Eerste Kamer, stellende: dit
antwoord geeft klaarblijkelijk aan hoe
het destijds geldende onrecht–
matige-daadrecht naar de opvatting
van de minister moest worden
begrepen.

De Hoge Raad stelt dus vast dat
ook voor de minister uitgangspunt bij
het wetsvoorstel IBS was, het
bestaande verhaalsrecht te
handhaven. De Hoge Raad vindt in
het geheel geen aanwijzingen in de
wetsgeschiedenis dat iets anders is
bedoeld, laat staan dat de raad
ondubbelzinnige aanwijzingen vindt.
Dit Is de conclusie waartoe de
hoogste rechter in ons land komt na
een uitvoerige zorgvuldige bestu–
dering van de wetsgeschiedenis. In
het voorlopig verslag op pagina 33
komt het CDA nagenoeg tot dezelfde
conclusie als de Hoge Raad,
stellende: de Hoge Raad verzette
zich blijkens die uitspraak tegen de
zienswijze van de Landsadvocaat,
dat met artikel 21 van de Interimwet
bodemsanering reeds beoogd zou
zijn het relativiteitsvereiste ten
aanzien van de onrechtmatige daad
in geval van kostenverhaal bij
bodemsanering terzijde te schuiven.
De leden van de CDA-fractie hadden
bij bestudering van de behandeling
van de interimwet destijds in de
Tweede Kamer geconstateerd dat dit
onderwerp nauwelijks aan de orde
was gesteld. Dat is juist, in die zin
dat het in het geheel niet aan de
orde is geweest. Voor de duide–
lijkheid van de huidige parlementaire
discussie is het dus goed, vast te
stellen dat het althans voor een
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meerderheid in de Tweede Kamer
nimmer de bedoeling is geweest, het
bestaande recht op het punt van
verhaal van kosten van bodemsa–
nering te wijzigen.

Voorzitter! In de UCV van 18
maart jl. heeft de minister mijns
inziens geen bevredigend antwoord
gegeven op het ingediende
amendement op stuk nr. 42. Dit
beoogt te voorkomen dat op de
ongeveer 140 lopende procedures
wordt ingebroken. Ik wil nogmaals
stellen dat bij de vraag naar de
toelaatbaarheid van het in artikel V
voorgestelde overgangsrecht de
formele bevoegdheid van de
wetgever niet aan de orde is. De
wetgever kan artikel V tot wet
verheffen. Nu is de vraag aan de
orde of de rechtspolitieke keuze die
in artikel V is gemaakt toelaatbaar is
volgens de beginselen van algemeen
behoorlijk bestuur. Ik heb de minister
naar precedenten gevraagd. Het
enige wetsartikel dat hij noemde,
was artikel 74 van de Overgangswet
nieuw BW. Dat is echter geen goed
voorbeeld. Dat artikel geldt nu juist
niet bij verhaalsacties. Het
overgangsrecht voor verhaal van
schade is geregeld in de artikelen 69
en 173. De hoofdregel is dat, indien
alle feiten vaststaan, het bestaande
verhaalsrecht geldt. Gaarne verneem
ik van de minister of hij het met mij
eens is dat het door hem genoemde
artikel 74 van de Overgangswet
nieuw BW niet van toepassing is op
onrechtmatige-daadacties en voorts
dat bij verhaalsacties waarbij alle
feiten vaststaan, de hoofdregel is dat
het bestaande recht geldt.

Voorzitter! Als dit de hoofdregel is,
is de minister het dan niet met mij
eens dat de lopende verhaalsacties,
hetzij op grond van artikel 14.1 dan
wel op grond van artikel 21 IBS,
moeten worden beslist en dat het
voorgestelde artikel V beoogt, die
hoofdregel opzij te zetten? Als ik de
minister goed begrepen heb, meent
hij ook te hebben kunnen kiezen voor
een beemdigmg van de lopende
procedures. Hij zou in die opvatting
opnieuw een procedure hebben
kunnen beginnen op basis van artikel
47. Ook dit deel van het antwoord
van de minister is niet geheel juist. In
de eerste plaats omdat, als de Staat
een procedure beëindigt, alsnog de
dan niet meer gestuite verjaring het
verhaalsrecht te niet kan doen.
Weliswaar is de verjaringstermijn bij

bodemvervuiling 30 jaar gebleven,
maar de procedures die de Staat
heeft aangespannen, betreffen voor
een deel ook vervuilingen die meer
dan 30 jaar geleden plaatsvonden. In
die gevallen kan de Staat niet meer
opnieuw met een procedure
beginnen. Een tweede gevolg van
beëindiging van procedures zou in
het bijzonder kunnen optreden bij
procedures waarbij de Staat reeds in
beroep is gegaan. Als de Staat de
procedures in beroep beëindigt,
wordt de voorafgaande uitspraak van
de rechtbank onaantastbaar, want de
Staat kan niet een tweede maal over
dezelfde zaak procederen. Dus:
verjaring èn het gezag kunnen ertoe
leiden dat de minister niet een
nieuwe procedure kan beginnen. Is
de minister het op dit punt met mij
eens?

Voorzitter! Het antwoord van de
minister in de uitgebreide commis–
sievergadering zou de indruk kunnen
vestigan dat het een partij bij een
procedure zonder meer vrij staat, die
procedure te beëindigen en met de
nieuwe procedure, gebaseerd op
nieuwe rechtsregels, te beginnen. Dit
is niet het geval. Volgens artikel
2.7.7 van het Wetboek van Burger–
lijke Rechtsvordering is dit niet
alleen onder bepaalde voorwaarden
mogelijk. Een van die voorwaarden is
dat, als gedaagde zijn antwoord op
de conclusie van eis heeft gegeven,
die procedure alleen met zijn
toestemming kan worden beëindigd.
Het is moeilijk voorstelbaar dat een
gedaagde de Staat die toestemming
zal geven.

Ook heeft de minister in zijn
antwoord verwezen naar de
mogelijkheid, in artikel 134van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering de eis gedurende de loop van
procedures te wijzigen. Ik ben daar
toen bij interruptie op ingegaan. De
vraag of een nieuwe rechtsregel in
een procedure moet worden
toegepast, wordt geregeld in het
overgangsrecht voor die nieuwe
regel. Dat is een zaak van de
wetgever en niet van procespartijen.

Voorzitter! In eerste en tweede
termijn ben ik uitvoerig op de
ecartering van het relativiteitsver–
eiste en het overgangsrecht
ingegaan. Heldere wetgeving is van
het allergrootste belang. Met rechts–
beginselen moet niet worden gemar–
chandeerd, hoe mooi het doel ook is.
Vroeg of laat komt men immers

zichzelf tegen. Bij het opstellen van
wetten moet men trachten te
voorkomen dat belanghebbenden
hun hakken in de klei zetten, hetgeen
tot onnodig veel procedures zal
leiden. Daarom heb ik nog steeds de
hoop dat andere partijen de door mij
ingediende amendementen zullen
steunen.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister graag voor diens reactie op
onze opmerkingen in eerste termijn,
maar ook voor de wijze waarop wij
vorige week in de UCV hebben
kunnen discussiëren over de diverse
amendementen. Hoewel ook ik niet
direct aangenaam verrast was door
de wijze van amendering door de
beide regeringsfracties, moet ik
zeggen dat na de behandeling tot nu
toe mijn visie toch wat minder
somber is dan die van de heer Te
Veldhuis. Hij sprak over een coalitie–
monopolie. Mijn indruk is dat in ieder
geval de minister serieus tracht om
werkelijk inhoud te geven aan het
gemeen overleg. Ik heb ook bemerkt
dat de regeringspartijen toch wel
gevoelig zijn voor opmerkingen en
kritiek op hun amendementen, zowel
van de zijde van de regering als van
de andere fracties. Daarom denk ik
dat wij met elkaar tot een goed
produkt kunnen komen.

Gezien alles wat reeds is gezegd,
heb ik nog maar een enkel punt.
Allereerst wil ik een algemene
opmerking maken. Mij trof een kop
in het nummer van Bouwbelangen
van eind vorige week: Bodemsa–
nering stagneert door onduidelijke
wetgeving. Ik heb de hoop dat wij
door het tot stand brengen van deze
wetgeving die oorzaak van stagnatie
in ieder geval kunnen wegnemen. In
dat artikel stonden een aantal zaken
die mij troffen. Er werd geconsta–
teerd, overigens geen onbekend
verschijnsel, dat er op dit moment
merkwaardlgerwijs een overcapa–
citeit bestaat bij de bedrijven in de
reinigingssector. In het artikel werd
zelfs vermeld dat men vervuilde
grond van buiten Nederland moet
laten aanrukken om de installaties
nog enigszins rendabel te laten zijn.
Oat lijkt mij geen goede zaak. Ik
wilde graag een reactie van de
minister op deze constatering. De
vraag is of wij alleen door deze
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nieuwe wetgeving aan dit probleem
een einde kunnen maken.

Een tweede, minstens zo groot,
probleem vormen de financiën. De
minister heeft daarover een aantal
zaken gezegd, in antwoord op mijn
vrees dat wij binnenkort toch weer
voor een stagnatie op grond van
financiële problemen zullen staan.
De financiële omstandigheden van
dit ogenblik maken mij niet echt
optimistisch. Ik heb de vraag gesteld
oif er geen vorm van fondsvorming of
een collectieve financieringsvariant
nodig is om te voorkomen dat het
een buitengewoon langdurige
operatie gaat worden. De minister
heeft nog niet op deze vraag gerea–
geerd; misschien kan hij naar
aanleiding van deze beschouwing
mijnerzijds nog wat nader ingaan op
dit algemene probleem.

Voorzitter! Dan wil ik een aantal
punten uit de wet behandelen, te
beginnen met de twee amende–
menten die mijn fractie heeft
ingediend. Het amendement op stuk
nr. 40 betreft de vrijstelling van
leges bij vrijwillige sanering. De
minister heeft zich gevoelig betoond
voor de gedachte die daarachter ligt,
namelijk stimulering van vrijwillige
sanering, maar heeft heel uitdruk–
kelijk op de financiële consequenties
gewezen. Ik ben daar uiteraard
gevoehg voor. Die consequenties
lijken niet gering, gezien de
gegevens die de minister bij de UCV
heeft verstrekt. Niettemin ben ik op
dit moment nog niet geheel af van
de gedachte achter dit amendement.
De minister heeft in eerste termijn
gezegd dat de betrokken bedrijven
zelf ook belang hebben bij vnjwilhge
sanering, zodat er best iets
tegenover mag staan. Verder heeft
hij gezegd dat wij nog andere instru–
menten hebben om dat te stimu–
leren, waarmee de betrokken
bedrijven ook wordt tegemoet
gekomen. Daarover zou ik graag iets
meer willen horen, want het was mij
niet helemaal duidelijk wat hij
daarmee precies bedoelde.

De minister heeft wat de financiële
consequenties van het amendement
betreft een heel globaal beeld
geschetst. De vraag is hoe realistisch
dat is als het wordt omgerekend op
jaarbasis. Het zijn heel grove gemid–
delden De vraag is bovendien
waaruit het bekostigd zou moeten
worden. De heer Esselink heeft er in
de UCV bij interruptie op gewezen

dat er twee mogelijkheden zijn. Je
kunt denken aan het bodemsane–
ringsbudget als zodanig, maar je
kunt ook denken aan de algemene
middelen. Dat hangt natuurlijk ook
weer af van de omvang van het
bedrag waar het om gaat. De
provincies zouden er uit eigen
middelen best iets aan kunnen doen,
maar de vraag is of dat kan tot de
hoogte van de bedragen die
genoemd zijn, als deze realistisch
zijn. Ik wil een en ander graag heel
serieus in overweging nemen, maar
ik verzoek de minister nog eens op
de door mij gestelde vragen in te
gaan, opdat wij kunnen komen tot
een afrondende beoordeling van de
vraag of wij dit amendement
handhaven.

Het tweede amendement dat wij
hebben ingediend, is het
amendement op stuk nr. 39. Naar
aanleidmg van een vraag van de heer
Van der Vaart heb ik toegezegd daar
nog eens kritisch naar te zullen
kijken. Dat amendement betreft het
uitdrukkelijk vastleggen in de wet dat
er na het toepassen van IBC-maatre–
gelen niet alsnog een saneringsbevel
kan worden gegeven. Ik heb
daarover nagedacht. Ik ben niet
overtuigd geraakt door de
argumenten van de heer Van der
Vaart. Er is een groot verschil tussen
de situatie waarin IBC-maatregelen
zijn toegepast en de situatie dat
reeds een echte sanering is uitge–
voerd met als doel het herstellen van
de multifunctionaliteit. Als er
inderdaad echt gesaneerd is, is het
natuurlijk ondenkbaar, opnieuw een
saneringsbevel op te leggen De
grond is immers volgens de
doelstelling van de wet schoonge–
maakt.

Het geval waar de discussie over
gaat, betreft de situatie waarin
IBC-maatregelen zijn toegepast. Dat
is een heel andere situatie. De
verontreiniging is dan niet daadwer–
kelijk ongedaan gemaakt. De
vervuiling is geïsoleerd, beheerst en
gecontroleerd. Er blijft verontrei–
niging bestaan. Het is dan ook vanuit
het oogpunt van de wetssystematiek
niet onlogisch of ondenkbaar dat
later alsnog een bevel wordt
gegeven tot sanering. Wij vinden dat
niet terecht. De minister en andere
fractles hebben gezegd dat de
gedachte hen aanspreekt dit
duidelijk in de wet te verankeren. De
uitbreiding die de heer Van der Vaart

op het oog heeft, zie ik niet als echt
logisch en noodzakelijk. Daarom
handhaaf ik voorshands mijn
amendement in de huidige vorm. Ik
hoop op blijvende positieve
bejegening van de regering en
verschillende andere fracties.

Voorzitter! Ik kom nog even terug
op een punt dat ons sterk heeft
beziggehouden en dat in deze
termijn zeker opnieuw aandacht
verdient, namelijk de aankoopplicht
van gemeenten van woningen op
vervuilde grond. Ik heb in eerste
termijn een aantal kritische vragen
op dat punt gesteld, ook over de
positie van de gemeenten. De
minister is daarop ingegaan. Ik heb
gesignaleerd dat er in feite sprake is
van ongelijke behandeling van
eigenaren, afhankelijk van de vraag
van wie men heeft aangekocht. De
uitbreiding die wordt voorgesteld en
waar de regering sympathiek
tegenover lijkt te staan, lost het
probleem voor de eigenaren op,
maar verzwaart in mijn ogen de
problematiek voor de gemeenten.
Weliswaar heeft de minister gezegd
dat de situatie die het amendement
beoogt, reeds in 90% van de
gevallen de feitelijke situatie is,
zodat er slechts 10% bij komt. Het is
de vraag of je een en ander werkelijk
zo met de meetlat kunt meten.

Uit een eerste reactie van de VNG
op dit punt blijkt dat men vreest voor
grote kosten die voor de gemeenten
zullen optreden. De praktische vraag
daarbij is hoe de gemeenten die
kosten zelf kunnen opbrengen.
Moeten deze kosten worden
beschouwd als een nieuwe taak en
legt de regering de middelen daarbij?
Wij kennen de bepalingen uit de
Financiële-verhoudingswet en het
bestuursakkoord. Moeten de
gemeenten deze kosten misschien
uit eigen middelen opbrengen?
Komen zij ten laste van het bodem–
saneringsbudget? De financiële
complicaties zijn mij nog niet echt
duidelijk. Zij verdienen meer
aandacht. Ik hoor daar graag nader
iets over van de minister.

Een tweede aspect dat hierbij een
rol speelt, is de vraag of er geen
onderscheid juist op dit punt moet
zijn tussen schuldloze en schuldige
gemeenten. Ik heb daarop in ander
verband reeds gewezen. Dit punt
heeft mijn fractie vroeger ook al
beziggehouden. Mijn collega Van der
Vlies heeft destijds bij de behan–
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deling van de Interimwet bodemsa–
nering reeds hierop gewezen. Er is
op dit punt een amendement
ingediend door de heer Te Veldhuis
dat ons sympathiek voorkomt. Wij
vinden het onrechtvaardig binnen het
geheel van het wetsvoorstel dat
gemeenten die aantoonbaar part
noch deel hebben aan de verontrei–
nigde situatie wel voor hoge kosten
komen te staan. Misschien wil de
minister daar nader op ingaan. Wij
vinden dit ook een punt van recht–
vaardigheid. Ik weet dat het gaat om
een afweging. Je hebt te maken met
de positie van de eigenaar en de
positie van de gemeente. Nu lijkt de
balans ineens naar de andere kant
door te slaan. Wij moeten toch naar
een evenwichtige oplossing zoeken.

Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen
over de kwestie van de multifunctio–
naliteit. Wat de minister daarover
heeft gezegd naar aanleiding van
mijn opmerkingen in eerste termijn
vind ik realistisch. Ik wil niet weer
allerlei groenten ten tonele voeren.
In zeker opzicht vond ik zijn
antwoord een nieuw geluid. Tot op
dit moment was het nog niet zo
gezegd als hij het heeft verwoord.
Wij hebben gevraagd om een
prudente toepassing van het
beginsel multifunctionaliteit. Hij
heeft dat duidelijk toegezegd. De
vraag is alleen wat er over blijft van
het absolute primaat in de wet van
de multifunctionaliteit. Kortom:
weerspiegelt de wet op dat punt wel
de feitelijke situatie die wij voor ogen
hebben? Ik wil er geen onduide–
lijkheid over laten bestaan dat de
multifunctionaliteit ons als doel blijft
aanspreken. Wij vrezen echter dat er
in de praktijk noodgedwongen en
met het oog op de op te brengen
realiteitszin in een zeer groot aantal
gevallen uitzonderingen op die
doelstelling zullen worden gemaakt.
Hoe kader je dat dan wettelijk in?

Ik wil nog een opmerking maken
over het befaamde - of misschien
moet ik zeggen beruchte - artikel 47,
lid 5. Daar heeft ook de heer
Korthals zojuist over gesproken.
Hoewel wij op dat punt twijfels
hebben, die wij in eerste termijn
uiteen hebben gezet, blijven wij
geneigd om de regering op dat punt
te volgen, met name vanuit de ook
door de Raad van State genoemde
overweging dat er geen sprake is van
ecartering van het relativiteitsver–
eiste. Ik heb echter een opmerking

gemaakt waarop ik volgens mij geen
reactie heb ontvangen. Ik wil in
algemene zin aandacht vragen voor
dit soort wetgeving, omdat wij in
mijn ogen in feite bezig zijn met
typisch privaatrechtelijke wetgeving
in een bestuursrechtelijke wet. Ik heb
gewezen op een aantal commen–
taren in het Nederlands Juristenblad,
onder andere van prof. De Boer. Ik
had daarop commentaar gevraagd
van de minister, maar dat heb ik bij
mijn weten niet gekregen. Met name
prof. De Boer heeft erop gewezen
dat hier, gelet op de Grondwet,
sprake is van civielrechtelijke
wetgeving. Ook de rol van het minis–
terie van Justitie zou daarbij een
zwaarder accent moeten hebben dan
tot nu toe het geval is geweest.
Misschien wil de minister hier nog
op reageren.

Hetzelfde probleem speelt
eigenlijk op een heel ander punt,
waarbij wij in de UCV nog hebben
stilgestaan en dat nu zijn
verwoording heeft gekregen in het
amendement op stuk nr. 79. Ook
daarbij gaat het in feite om typisch
civielrechtelijke problemen. Ik heb
het over het amendement dat stelt
dat niet alleen de eigenaar, maar ook
bepaalde persoonlijk gerechtigden,
met name pachters en huurders, in
aanmerking komen voor een
saneringsbevel. Ik moet zeggen dat
ik daar grote moeite mee blijf
houden en ik wil de minister uitdruk–
kelijk vragen hoe het departement
van Justitie daarover denkt. Ook op
dit punt zie ik immers een typisch
privaatrechtelijk probleem. Natuurlijk
is er een steeds toenemende grens–
vervaging tussen zakelijke rechten en
persoonlijke rechten. De absolute
scheiding die ons vroeger nog op de
colleges werd voorgeschreven,
bestaat niet meer. Ik heb er echter
grote moeite mee om voor dit
probleem in deze bestuursrechtelijke
wet in een amendement een
ad-hoc-oplossing - laat ik het zo
maar even typeren - te kiezen. Ik wil
dus uitdrukkelijk horen hoe het
departement van Justitie hier
tegenover staat. Voorshands ben ik
nog steeds niet toe aan het opnemen
van de persoonlijk gerechtigden, al is
er nu een termijn van tien jaar
ingebouwd. Ik begrijp dat wel, maar
ik vind dat weinig principieel.
Waarom tien jaar en waarom niet vijf
jaar of vijftien jaar? Ik blijf het dus
een gelegenheids– en misschien wel

een verlegenheidsoplossing vinden
waar ik heel graag uitdrukkelijk de
mening van de regering over
verneem. Ik blijf hier moeite mee
houden en ik denk persoonlijk dat
het zo niet kan.

Voorzitter! Ik rond af. Vele andere
zaken zijn wat mij betreft bevre–
digend behandeld in de discussies
die wij reeds hebben gevoerd. Zoals
wij het nu kunnen overzien, lijkt het
geheel toch tot een zeer
aanvaardbaar produkt te leiden,
hoewel er natuurlijk nog veel
amendementen liggen. In eerste
termijn heb ik mijn instemming in
algemene zin al betuigd Ik sluit af
met onze wens dat deze nieuwe
wetgeving echt leidt tot een
daadkrachtige aanpakvan dit
immense probleem.

D

De heer Van der Vaart (PvdA)
Mijnheer de voorzitter! Laat ik maar
eens beginnen met nadrukkelijk te
stellen dat deze wetsbehandeling
kan worden afgerond met een
resultaat dat wij met een gerust hart
naar de Eerste Kamer kunnen
doorsturen en hopelijk snel daarna
naar de uitvoerders van de bodemsa–
nering en de door bodemvervuiling
benadeelden. In eerste termijn zei ik
al dat in technisch opzicht niet de
fraaiste wet ontstaat die je je kunt
voorstellen. Dat zeg ik nog steeds,
maar op de essentiële punten wordt
naar mijn oordeel, mede dankzij de
te verwachten amendering een
praktische oplossmg geboden die
het belang van een schone bodem
volledig respecteert. Wat dit laatste
betreft is er weliswaar de nodige
kritiek binnengekomen op een aantal
van de amendementen die ik samen
met de heer Esselink heb voorge–
steld, maar het komt mij voor dat die
kritiek niet altijd voldoende was
gebaseerd op de toelichting die de
indieners schriftelijk en mondeling
op de amendementen hebben
gegeven. Ik blijf graag bescheiden,
maar bij een wetsbehandeling is het
toch altijd nog zo dat wat de
indieners over de bedoeling van een
amendement opmerken en
vastleggen in de Handelingen meer
waarde heeft dan de interpretaties
van anderen. Dank zij die opmer–
kingen van anderen...

Minister Alders Bedoelt u nu
inclusief de regering?
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De heer Van der Vaart (PvdA): ...en
van de minister hebben wij in de
afgelopen UCV de bedoelingen
gelukkig verder kunnen verduide–
lijken. Er zijn enkele aangepaste
versies van amendementen
mgediend.

Vervolgens stel ik vast dat het
wetsvoorstel op zeer essentiële
punten die gedurende de schriftelijke
behandeling van vele zijden onder
vuur zijn genomen, zoals de voorkeur
voor het volledig herstel van de
bodemkwaliteit als wettelijke hoofd–
regel, de aanscherping van het
verhaalsrecht en de invoering van
een wezenlijk nieuw instrument, het
sanerïngsbevel, volledig intact zal
blijven. Dat stemt mij tot tevre–
denheid.

De minister heeft mij in eerste
termijn en in de UCV zeer volledig
geantwoord en op enkele punten
toezeggingen gedaan. Ik kom
daarom slechts op enkele punten
terug.

Het eerste daarvan betreft mijn
pleidooi voor een nieuw scenario
voor de bodemsanerïng, gebaseerd
op betere en actuelere gegevens dan
het oude Tien-jarenscenario. De
minister heeft toegezegd hieraan te
willen werken en ik dank hem
daarvoor. Ik kom er nog op terug
omdat ik dit punt in het kader van de
behandeling van het Tien-jarensce–
nario alweer enige tijd geleden ook
aan de orde stelde en ik niet heb
kunnen bespeuren dat met de toen
ook al gedane toezeggmg veel is
gedaan. Ik herinner er nog maar
eens aan, dat ik toen al heb
gesproken over het marginale nut
van meer geld voor bodemsanering.
Met andere woorden, wat zouden wij
maatschappelijk en milieuhygiënisch
verdienen met wat meer middelen?
Zolang wij in abstracto blijven praten
over een operatie van wellicht wel
100 mld., komt elke verhoging van
het budget over als een niet
waarneembare opvulling van een
groot zwart gat. Die discussie kan
pas anders verlopen indien zichtbaar
kan worden gemaakt wat een
budgetverhoging betekent voor
bijvoorbeeld de vermindering van het
aantal gifwijkbewoners, vermindering
van de verspreidingsschade en
snellere realisatie van andere
maatschappelijk urgente projecten.
Dit zijn juist allemaal punten

waarover ik, om een voorbeeld te
noemen, de financiële woordvoerder
van mijn fractie desgevraagd maar
weinig concreets zou kunnen
melden. Ik neem de herhaalde
toezegging van de minister graag
serieus en hoop het belang van deze
kwestie op deze wijze nog eens
onderstreept te hebben.

Het tweede punt betreft het grijze
gebied, waarmee ik bedoel de
gevallen van niet ernstige bodemver–
ontreiniging in de zin van dit
wetsvoorstel, waarop dit
wetsvoorstel maar beperkt ziet. De
meldingsplicht is hier ook in een
aantal gevallen van toepassing en
ook het amendement over het
Servicecentrum grondreiniging. Die
grijze gevallen worden gemeld en als
er wordt gegraven zal er ook een
advies zijn over de reinigbaarheid
van de grond. Indien vervolgens het
amendement op stuk nr. 43 wordt
aangenomen en de daarin geregelde
beschikking krachtens artikel 22a bij
tweede lezing of misschien bij
wijziging van amendement - ik weet
het nog niet precies - zal worden
toegevoegd aan de bepaling over het
kadaster conform het amendement
op stuk nr. 59, zal ook enige
openbare registratie van die gevallen
piaatsvinden. Vervolgens moeten
andere wetten echter bepalen welke
stappen tot sanering in deze situaties
gewenst kunnen zijn en daarvoor ook
andere financiële kanalen scheppen.

De minister - ik geef dat toe -
verraste mij echter in eerste termijn
met zijn stellingname, dat dit voor de
langere termijn wellicht niet de beste
oplossing is en dat wij er wellicht
voor zouden moeten kiezen om één
wettelijk, en naar ik aanneem ook
financieel, kader te scheppen voor
alle gevallen van bodemvervuiling. Ik
had die reactie na de schriftelijke
behandeling eigenlijk niet verwacht,
maar na enige bezinning geloof ik
dat deze lijn inderdaad de juiste is en
in elk geval de moeite van het verder
onderzoeken waard. Het blijft
immers onbevredigend dat wij in dit
wetsvoorstel uitdrukkelijk regelen dat
ernstige gevallen bij voorkeur geheel
schoon moeten worden gemaakt en
daarvoor ook een heel arsenaal aan
overheidsinstrumenten beschikbaar
stellen, terwijl de andere situaties
veel vrijblijvender tegemoet worden
getreden. Is de minister voornemens
deze gedachte van hem in eerste
termijn in een notitie aan de Kamer

voor te leggen? Zo niet, wil hij dat
voornemen dan alsnog ontwikkelen?

Ik heb het betoog van de minister
in de UCV over het verhaalsrecht
nog eens nauwkeurig nagelezen. Ik
ben tot de conclusie gekomen, dat ik
mlj volledig kan aansluiten bij die
wat wij toch wel kunnen noemen
authentieke interpretatie van de
betrokken wetsartikelen. Vrij vertaald
komt dit zeer dicht in de buurt van
mijn inzet, dat het wetsvoorstel een
situatie moet brengen waarin de
verhaalsacties kunnen worden
geconcentreerd op de vraag of de
veroorzaker had kunnen of moeten
weten dat hij gevaarlijk handelde.
Aan een amendement mijnerzijds om
dit expliciet in de wet te verankeren
heb ik dan ook niet langer behoefte.
Een vrijspraak a la Duphar wordt met
de nieuwe wet onmogelijk. De datum
van 1 januari 1975 gaat overduidelijk
van tafel.

Mochten in de gerechtelijke proce–
dures overigens toch weer
onvoorzien nieuwe punten aan de
orde komen, die een somberder
verwachting over de uitkomst dan
wij nu hebben billijken, dan moet de
minister mijns inziens niet aarzelen
om opnieuw reparatiewetgeving in te
dienen.

Naar aanleiding van de uitspraak
over Duphar heb ik overigens nog
een vraag. Het viel mij op dat het
gerechtshof in zijn beoordeling
onder punt 5.4 wat betreft de
kenbaarheidsvraag, die voor mij
centraal staat, stelt dat het in
beginsel niet gaat om de specifiek
wetenschap of deskundigheid van de
individuele veroorzaker, maar om het
inzicht dat in het algemeen moet
worden verwacht van degenen die
belast waren met de leiding van
ondernemingsactiviteiten waaraan
het kenbare gevaar van bodemver–
ontreiniging door, in dit geval, afval–
stoffen was verbonden. Het lijkt er
dus op dat de gemiddelde
onwetendheid in die uitspraak van
meer gewicht werd geacht dan de
speclfieke deskundigheid van de
veroorzaker. Ik zou het betreuren als
dit verder de lijn werd. Werpt het
wetsvoorstel ook op dit punt een
nieuw licht?

Ik dank de minister voor de zesde
nota van wijziging, die in elk geval
het eerste en derde onderdeel van
het amendement op stuk nr. 51 kan
vervangen. Het tweede onderdeel is
echter niet in deze nota overge–
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nomen. Ik vraag de minister dan ook,
dit onderdeel van het amendement
afzonderlijk te beoordelen, want ik
geloof niet dat wij er in de UCV met
zoveel woorden over gesproken
hebben. Ik vraag mij nu af of ik dit
onderdeel nog zou moeten
handhaven.

De in de nota van wijziging
opgenomen algemene maatregel van
bestuur waarin de eisen aan een
sanering waarbij de bodemkwaliteit
volledig wordt hersteld, nader
kunnen worden verwoord, acht ik
een goede aanvulling. Wat mij
betreft zou de minister overigens
hebben kunnen volstaan met een
ministeriële regeling, nu die lijn in
het amendement op stuk nr. 47 ook
is gevolgd voor de nadere regels
omtrent de IBC-eisen. Indien er
echter voor een AMvB wordt
gekozen, lijkt het mij dat deze ook
onder de normale voorhangpro–
cedure van de Wet bodembe–
scherming moet worden gebracht,
maar daarin wordt in de nota van
wijziging niet voorzien. En voorts
neem ik aan dat het nieuwe derde lid
van artikel 27a-3 aan de strafbepa–
lingen moet worden toegevoegd,
waarin eveneens niet voorzien wordt.
Als de minister staande houdt dat dit
bij AMvB moet worden geregeld,
dan lijkt het mij dat de heer Esselmk
en ik er nog eens over zouden
moeten nadenken of wij in het
amendement over de IBC-eisen niet
ook de lijn van de AMvB zouden
moeten aanhouden. Je moet
consistent zijn, het gaat immers om
dezelfde soort eisen.

Voorts nog een technische vraag
over het vierde onderdeel van het
amendement op stuk nr. 55 over de
NV Servicecentrum grondreiniging.
Dit onderdeel is gericht op artikel
22a van het wetsvoorstel en het
heeft als strekking dat een stakings–
bevel ook kan worden gegeven
indien er geen advies van het SCG is
gevraagd. Mijn punt is nu dat artikel
22a door het amendement op stuk
nr. 43 een heel andere strekking
krijgt. Is het van belang, dit
onderdeel in andere bewoordingen
toe te voegen aan het amendement
op stuk nr. 43, als aanvulling op het
vierde lid van het daarin geherformu–
leerde artikel 22a, in die zin dat de
daarin geformuleerde fictieve
goedkeuring na de termijn van drie
maanden wordt gestuit indien er

geen advies van het SCG is
gevraagd?

Verder ben ik er door de opmer–
kingen van de heer Van den Berg
over het amendement op stuk nr. 39
nog steeds niet van overtuigd dat wij
daarmee een juiste lijn zouden
volgen. Ik ga ervan uit dat ook een
IBC-sanering wordt uitgevoerd
conform een goedgekeurd
saneringsplan. Uit dat gegeven leid
ik af dat de overheid dan in
redelijkheid niet ook nog eens met
een saneringsbevel langs zou kunnen
komen. Als je veronderstelt dat dit
toch mogelijk zou zijn en als je
probeert om dit per amendement af
te dekken, dan is een vergelijkbare
vraag aan de orde in alle andere
gevallen van multifunctionele
sanering conform een saneringsplan,
goedgekeurd door gedeputeerde
staten. Als die goedkeuring de
saneerder in de visie van de heer
Van den Berg kennelijk niet vrijwaart
van een verder saneringsbevel, dan
zou hij de zaak breder moeten
regelen. Ik heb er geen behoefte
aan, maar roept het amendement op
stuk nr. 39 niet bijna a contrario de
vraag op, wat de goedkeuring van
een saneringsplan door gedepu–
teerde staten nog betekent?

Mij is voorgehouden dat het
gewenst is, dat de minister in het
openbaar meer duidelijkheid
verschaft omtrent de interpretatie
van het begrip "ongerechtvaardigde
verrijking", voor zover dat in onder–
handelingen tussen overheden aan
de orde komt. Daarbij gaat het om
situaties waarin een gemeente
bijvoorbeeld voor een symbolische
prijs een stuk vervuilde grond
aankoopt van een particulier die niet
in staat is, de sanering daarvan te
financieren, terwijl de veroorzaker
niet meer achterhaald kan worden.
Door die overneming wordt het geval
als het ware binnen het IBS-budget
gebracht en hopelijk wordt het, als
het een ernstig geval is, met
overheidsgeld gesaneerd. Het
probleem zit 'm in het bedrag
waarvoor de Staat eventueel de
betrokken gemeente zou willen
aanspreken wegens ongerechtvaar–
digde verrijking. Gaat het dan om de
volledige saneringskosten of om een
van de marktwaarde van de
gesaneerde grond af te leiden
bedrag? Ik vraag de minister, op dit
punt duidelijkheid te scheppen in
een notitie aan de Kamer.

Dan nog een opmerking over de

huiseigenaren naar aanleiding van
het "betoog" van de heer Te
Veldhuis, als ik het tenminste zo mag
noemen. De inzet van de
PvdA-fractie is geweest, een regeling
te treffen voor de bezitters van een
eigen woning. Voor de mensen die al
in de betrokken woning wonen, is de
vrije-woonkeuzeregeling tot stand
gekomen. Voor mij was het alleen
nog de vraag of degenen die nu naar
een gifwijk verhuizen en die weten
dat de grond vervuild is, nog door de
overheid kunnen worden aange–
sproken. Dit is in het schriftelijk
onderzoek en in de UCV aan de orde
geweest. De minister heeft mij een–
en andermaal verzekerd dat die
eigenaren ook niet getroffen kunnen
worden door een saneringsbevel.
Daar neem ik genoegen mee. Het
komt er niet op neer dat ik afwijs dat
wij hier in gemeen overleg de wet
preciseren. Maar de interpretatie van
de wet door de minister is in de
Handelingen vastgelegd:
eigenaren-woningbezitters kunnen
niet getroffen worden door een
saneringsbevel, behalve in de uitzon–
derlijke situatie van een lekkende
opslagtank. Dat is voor mij
voldoende. De interpretatie van
wetsartikelen, zoals verwoord in de
Handelingen, neem ik kennelijk heel
wat serieuzer dan de heer Te
Veldhuis. Nogmaals, ik ben op dit
punt tevreden.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Waarom neemt de heer Van der
Vaart dan mijn voorstel niet aan om
samen een amendement in te dienen
op artikel 27d-3, waarin dit klip en
klaar komt te staan? Hoe je het ook
wendt of keert, de toepasser van de
wet die niet de lange Handelingen
van dit debat erbij haalt, heeft alleen
deze wet tot zijn beschikking. Welnu,
deze interpretatie is niet in de wet
verwoord. Integendeel.

De voorzitter Uw punt is duidelijk.
U hebt dat zoëven ook al uitvoerig
uiteengezet. De heer Van der Vaart
kan antwoorden op de gestelde
vraag.

De heer Van der Vaart (PvdA): Ik
kan geen ander antwoord geven. Ik
ga uit van de interpretatie van het
artikel door de minister. Dat behelst
ook de mededeling dat het technisch
onmogelijk is om een saneringsbevel
te geven, gezien de aard van de
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zaak. Daar ben ik dus tevreden mee.
Het is niet alleen een kwestie van
interpreteren van bepaalde bewoor–
dingen, maar het is volgens de
minister ook technisch onmogelijk
om een bevel te geven. Wat moeten
wij nu nog meer?

Maar het kan zijn dat collega Te
Veldhuis gelijk heeft en dat gedepu–
teerde staten van een provincie 20
dom zijn om de Handelingen niet te
lezen en de interpretatie van de wet
verkeerd begrijpen. Als door die
gedeputeerde staten een sanerings–
bevel wordt gegeven, wat kan de
minister dan nog doen? Die heeft de
interpretatie namelijk wel gelezen.
Bij dezen leg ik deze vraag aan de
minister voor.

Voorzitter! Ik herhaal dat ik er
bijzonder blij mee ben dat de vrije–
woonkeuzeregeling redelijk vorm lijkt
te krijgen. Ik realiseer mij goed dat
deze regeling geen oplossing biedt
voor alle problemen die bewoners op
gifgrond kunnen ondervinden, al was
het alleen maar omdat de regeling
pas ingaat nadat het geval als ernstig
en urgent is erkend. Dit biedt dus
geen oplossing voor de periode
tussen de eerste vermoedens van
vervuiling en dat tijdstip.

Ook begnjp ik de zorgen van de
gemeenten, gisteren nog weer eens
verwoord in een brief van de VNG,
over de mogelijke kosten. Die
kunnen overigens ook voor een deel
bij het Rijk terechtkomen. Indien in
de praktijk blijkt, dat de netto kosten
voor de gemeente hoger uitvallen
dan de minister en ik thans
verwachten, moeten wij zeker bereid
zijn, de financiële verdeelsleutel van
het wetsvoorstel nader te ijken.

De vrije-woonkeuzeregeling kan
het bodemsaneringsbudget zeker in
het begin belasten. Maar daar staat
tegenover dat er een zekere prikkel
van uitgaat om de sanering snel te
voltooien, juist in die gevallen van
bodemvervuiling in bestaande
gifwijken die mijns inziens een zeer
hoge prioriteit moeten krijgen.

D

De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
In eerste termijn meldde ik al dat het
doel van de bodemsaneringsoperatie
is om aan komende generaties geen
onaanvaardbare risico's van bodem–
verontreiniging na te laten. Daar gaat
het ons ook om. Met het
wetsvoorstel, scherper gesteld via

amendering, verschaffen wij ons een
instrument dat die doelstelling
dichterbij brengt. Dat maakt het
mogelijk dat men op een goede
manier in actie komt waar dat nodig
is, met een juiste verdeling van
verantwoordelijkheden tussen
overheid, burgers en bedrijven.

Er wordt overgeschakeld van de
interimwet naar een definitieve
regeling, die uitspreekt dat de
eigenaar van een terrein de eerste is
die ervoor moet zorgen dat het
terrein schoon is en blijft en dat het
bij verontreiniging weer schoon
wordt. De eigenaar van de grond zal
in de regel op vrijwillige basis
saneren. Het wetsvoorstel biedt een
goede basis als steun voor die
operatie. Desnoods zal die eigenaar
via een saneringsbevel tot sanering
gemaand worden. Sanering door de
overheid zal nog slechts plaatsvinden
als in rede van die eigenaar niet
gevergd kan worden dat hij het doet.

Over doel en uitwerking van instru–
menten bestaat tussen de minister
en de CDA-fractie na de beraad–
slaging in eerste termijn en na de
artikelsgewijze behandeling
vergaand overeenstemming. Slechts
op een enkel onderdeel is er nog
enig verschil van mening. In de
eerste - en belangrijkste - plaats is
dat de manier waarop de urgentieca–
tegorieën in de wet worden
opgenomen. De CDA-fractie is door
de minister niet overtuigd van de
noodzaak, de getrapte tweedeling
van de ernstig verontreinigde
gevallen in niet urgent en urgent -
direct of op termijn - zoals voorge–
steld in het amendement op stuk nr.
57, los te laten. Met de schriftelijke
en mondelinge toelichting door beide
indieners is volstrekt helder aange–
geven hoe in de toekomst tot
indeling kan worden gekomen en wat
voor de beide hoofdcategorieën de
gevolgen zijn. Als wordt geconsta–
teerd dat de niet urgente categorie
slechts een latente saneringsver–
plichting omvat die eerst onder
bepaalde omstandigheden tot leven
kan komen, dan is die constatering
juist. Onderscheidend ten opzichte
van de wèl urgente gevallen is de
afwezigheid van actueel risico voor
mens en milieu. In de praktijk zullen
die gevallen niet gesaneerd worden
als de omstandigheden op basis
waarvan de indeling plaatsvond niet
wijzigen.

De uitzonderingen zijn uitvoerig

aan de orde geweest Ik hoop dat wij
de minister alsnog hebben weten te
overtuigen van onze benadering, die
de bedoeling van het wetsvoorstel
op dit wezenlijke onderdeel scherper
stelt, denk ik. Naar aanleiding van de
artikelsgewijze behandeling hebben
wij het amendement nog iets
veranderd. Het is inmiddels in gewij–
zigde vorm opnieuw ingediend.

Eveneens op grond van de artikels–
gewijze behandeling is het
amendement op stuk nr. 60
aangepast. Erfpachter en pachter
worden genoemd naast de huurder
die de grond tien jaar of langer in
gebruik heeft. Ik hoop dat daarmee
de bezwaren tegen het amendement
verdwenen zijn. Ik heb van collega
Van den Berg begrepen dat hij zijn
aarzelingen ten principale houdt. Dat
begrijp ik, want wij hebben geen
wijziging ten principale aangebracht.
Wij hebben een wijziging aange–
bracht die in praktische zin wellicht
een uitweg biedt. Mochten die
bezwaren ook bij de minister nog
niet weg zijn, dan hoor ik dat graag.
Als het beter kan, moeten wij
opnieuw een poging doen om het
beter te beschrijven. Ik hoor graag
wat de opmerkingen van de minister
zijn.

Voor alle helderheid, particuliere
huiseigenaren kunnen wat mij betreft
geen saneringsbevel krijgen. De
wettekst is wat dat betreft duidelijk.
De wijze waarop wij met elkaar over
die wettekst hebben gesproken, is
ook volstrekt helder. Blijft staan dat
de wet volstrekt helder - ik heb dat
ook in mijn inleidende woorden
gezegd - het eigenaarsrisico en de
eigenaarsverantwoordelijkheid als
uitgangsstelling heeft. Ik ben niet
bereid, een wijziging in de wetstekst
aan te brengen die op dat funda–
mentele punt een afwijking creëert.

De uitzonderingen op de regel, als
het gaat om de particuliere huiseige–
naren, zijn tijdens de behandeling
genoemd. De befaamde lekkende
olietank is er wellicht één van.
Hoofdregel is dat een particuliere
huiseigenaar op basis van het feit
dat hij woont op vervuilde grond
onder zijn huis, niet getroffen kan
worden door een saneringsbevel. De
VVD bedient zich van demagogie. Ik
gebruik het woord zeer bewust. Wij
hebben hier in drie termijnen over dit
punt gesproken. De VVD schept
alleen maar verwarring. Zij creëert
onrust. Ik vind dat je als verantwoor–
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delijke fractie moet weten wat je
doet als je zo tegen de overgrote
meerderheid van deze Kamer in
wenst te roeien op basis van een
wettekst en een wetsuitleg die
volstrekt helder zijn.

De CDA-fractie heeft met
genoegen geconstateerd dat de
verbrede vrije-woonkeuzeregeling bij
de minister niet meer die bezwaren
oproept die hij had, en dat de door
hem in eerste instantie gevreesde
gevolgen voor het bodemsanerings–
budget er ook niet in die mate zijn.
Voor burgers die buiten hun schuld
de pech hebben als huiseigenaar–
bewoner in een gifwijk beland te zijn,
wordt een recht gecreëerd dat de
materiële pijn enigszins verzacht.
Met de verbreding worden de bedoe–
lingen van de wet nog beter tot
uitdrukking gebracht.

Voorzitter! Inmiddels is ook het in
eerste termijn aangekondigde
amendement ingediend, waardoor de
gang naar de AROB-rechter voor
derden wordt afgesloten indien GS,
alles afwegend, geen saneringsbevel
opleggen. De fractie van het CDA
vindt het ongewenst dat, nadat men
in de voorafgaande fasen volwaardig
van zijn rechten gebruik heeft
kunnen maken, ook nog in deze fase
een hele beroepsgang zou kunnen
worden afgeroepen. Daarmee wordt
niet wezenlijk afgedaan aan rechten
maar wel veel administratieve en
rechterlijke capaciteit gespaard, om
van het tijdverlies nog maar te
zwijgen.

Voorzitter! Ter elfder ure is een
zesde nota van wijziging ingediend.
Met de inhoud ervan ben ik het eens.
Bij de toelichting merk ik nog wel, en
met enige nadruk, het volgende op.
De minister zal niet vergeten zijn dat
over de nota MILBOWA en over de
nota Locatiespecifieke omstandig–
heden uitvoerig met de Kamer is
gesproken. Ik versta de verwijzing in
de toelichting zo, dat de minister
bedoeld te zeggen: basis zijn de
beide nota's zo ze door de Kamer
van commentaar zijn voorzien. Dat
wil zeggen: geen rigide normstelling,
rekening houden met de functie die
de bodem op enig moment vervult.
Dat betekent verder: uitgaan van
grenswaarden, proberen streef–
waarden zo goed mogelijk te
benaderen met inachtneming van de
redelijkheid, waaronder mede te
verstaan afweging tegen andere
beleidsdoelen. Daarmee kunnen dus

de streefwaarden als rekenkundig
gegeven - zoals dat nog staat in de
nota MILBOWA - vervagen. Bij de
uitwerking van de AMvB kan
gelukkig getoetst worden, of de
minister die boodschap goed
begrepen heeft. Er is een voorhang–
procedure. Maar hij kan ook nu al
even zeggen, dat dit het geval is. Ik
sluit mij overigens bij de technische
vragen van collega Van der Vaart
aan, voorzitter. In onze amendering
moet op grond van deze nota van
wijziging wellicht nog iets veranderd
worden.

Voorzitter! Met betrekking tot de
relativiteitsvraag kunnen wij met
voldoening vaststellen dat de
minister onze lezing van de betekenis
van artikel 47, lid 5, onderschrijft.
Wij onderschrijven overigens de
lezing van de minister tijdens de
UCV van 18 maart 1993. Daarmee is
volstrekt helder gemaakt wat dit
artikel wèl en wat dit niet betekent.

De wetsbehandeling is langdurig
geweest. Gaande dat proces is het
wetsvoorstel ingrijpend veranderd. In
onze ogen is het sterk verbeterd.
Samen met de fractie van de Partij
van de Arbeid hebben wij via
amendering het onze daaraan bijge–
dragen. Het woord is nu weer aan de
uitvoerders: de provincies, de
gemeenten en niet in de laatste
plaats het bedrijfsleven. Als de
uitvoering vordert zoals verwacht, zal
aan komende generaties geen
onaanvaardbaar risico in de vorm
van bodemverontreiniging worden
nagelaten. De bodem zal niet schoon
zijn, maar de nog aanwezige
vervuiling wel beheersbaar. Er kan
zonder problemen op worden
geleefd en gewerkt en daar gaat het
ons in de eerste plaats om,
voorzitter!

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter!
Zoals u merkt, vervang ik mijn
collega Schimmel in deze laatste
termijn. Dit als gevolg van haar
noodzakelijke aanwezigheid in de
enquêtecommissie-Buurmeijer. Ik
hoop op uw clementie.

D66 is het, zoals uit de eerste
termijn reeds is gebleken, op hoofd–
lijnen eens met het voorliggende
wetsvoorstel. De wet beoogt een
aantal fundamentele wijzigingen. Een
belangrijke wijziging is, dat in de wet
wordt bepaald dat het voor een

slagen van een onrechtmatige–
daadactie niet vereist is dat op het
tijdstip waarop de oorzaak van de
verontreiniging of de aantasting zich
heeft voorgedaan, reeds onrecht–
matig werd gehandeld. Dat maakt
een andere benadering van de relati–
viteitseis noodzakelijk.

Wij hebben in de schriftelijke
voorbereiding onze twijfels over deze
wijziging kenbaar gemaakt. In eerste
termijn hebben wij uitgebreid uiteen–
gezet, waarom wij uiteindelijk tot de
conclusie gekomen zijn dit voorstel
te steunen. De rechtsbescherming
van degene die aangesproken wordt,
blijft naar onze mening voldoende
gewaarborgd. De vervuiler blijft door
de bepaling van artikel 47, lid 5,
bepaald niet onbeschermd achter.
De Staat zal namelijk nog steeds
moeten bewijzen dat aan alle overige
eisen van de onrechtmatige daad is
voldaan. Verder geldt de verjarings–
termijn van 30 jaar ook hier. Ook de
Hoge Raad gaf in zijn arresten die
betrekking hadden op dit onderwerp,
nergens expliciet of impliciet aan dat
het de wetgever niet vrij zou staan,
een aansprakelijkheid te vestigen als
bedoeld in artikel 47, lid 5. Wel
moest een dergelijke verruiming van
de aansprakelijkheid expliciet
worden gestipuleerd. En dat is hier
gebeurd. Ook de Raad van State zag
geen bezwaren. Al deze argumenten
hebben ons overtuigd van de
juistheid van het verhaalsartikel,
zoals dat hier voor ons ligt.

Met de systematiek van de wet zijn
wij het eens. Ik doel daarmee op de
saneringsnoodzaak, de saneringsur–
gentie en de saneringsdoelstelling.
Voor ons is echter met name de
praktische uitwerking van de
saneringsurgentie en de sanerings–
doelstelling zeer relevant. Hiertoe
zien wij in het rapport van de
werkgroep-Welschen waardevolle
aanzetten. Wat het saneringsbevel
betreft, heeft de minister onze zorg
redelijk weggenomen door zijn
antwoorden op de door ons in eerste
termijn gestelde vragen. Voor ons
stond voorop dat de onschuldige
eigenaar niet met een saneringsbevel
zou worden geconfronteerd. De
minister lijkt ons te kunnen garan–
deren dat dit in de praktijk niet of
nauwelijks mogelijk zal zijn.

De in de wet gekozen bevoegd–
heidsverdeling heeft onze
goedkeuring. De provincie wordt de
spin in het web. Wel houden wij
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twijfel over de bijdrage van de
provincie van 2,5%. Het is de vraag
of het verstandig is om de provincie
als toetsingsinstantie en opsteller
van de saneringsplannen bij te laten
dragen aan de kosten.

D66 blijft moeite houden met het
amendement op stuk nr. 57. Wij
hebben, zoals ook reeds in eerste
termijn aangegeven, bezwaren tegen
de drie onderscheiden categorieën
van urgentie. Daaronder valt een
categorie van niet urgente
saneringen, waardoor de prikkel tot
sanering totaal verdwijnt. Welschen
waarschuwt hier in zijn rapport ook
voor. Voor deze categorie van
laagste urgentie wordt namelijk niet
meer op voorhand een termijn
bepaald, waarop de sanermg
afgerond moet zijn. De prikkel voor
de gebruiker dan wel de veroorzaker
om tot sanering over te gaan en
hiertoe zodanige financiële
waarborgen te creëren dat de bodem
ook binnen een bepaalde tijd
gesaneerd zal zijn, ontbreekt. Ook bij
vervreemding zal zo'n waarborg niet
worden geboden. Eveneens zal de
bereidheid om medewerking te
verlenen aan een gezamenlijke
aanpak, zoals de BSB-operatie,
hierdoor worden gefrustreerd. Indien
bijvoorbeeld vervreemding plaats–
vindt en het terrein door een
bestemmingswijziging onder een
andere urgentiecategorie gaat vallen,
worden derden met de kosten van de
aanpak van de verontreiniging
geconfronteerd en niet de vervuiler
of de betrokken eigenaar. Hierdoor
worden de ontwikkelingsmogelijk–
heden van dergelijke terreinen zeer
beperkt.

De minister gaf tijdens de behan–
deling van de amendementen in de
UCV van afgelopen week aan,
eveneens moeite te hebben met
deze punten en volgde dezelfde
redenering. Er zou een nota van
wijziging komen. Ik heb deze echter
nog niet gezien. Ik neem evenwel
aan dat ik die nota van wijziging kan
aantreffen in het pakket dat onlangs
verschenen is. Ik hoor hier echter
graag nog een reactie op van de
minister. Wij hechten veel belang
aan een wijziging, waardoor de
bezwaren met betrekking tot de
derde categorie worden onder–
vangen. Ik noem in dit verband het
voorstel, waarin ten aanzien van de
derde urgentiecategorie wordt
bepaald dat hierbij vooralsnog geen

sprake is van een saneringsbevel.
Gegarandeerd moet worden dat ook
deze categorie in ieder geval in een
later stadium wordt gesaneerd. De
ergste pijn van het amendement zou
door een dergelijke wijziging wegge–
nomen kunnen worden.

Door de bezwaren die wij hebben
tegen het amendement op stuk nr.
57, rijzen er ook problemen met het
amendement op stuk nr. 46. Dit
heeft betrekking op de vrije–
woonkeuzeregeling. Hoewel D66 dit
amendement qua strekking lijkt te
kunnen ondersteunen, wordt hierin
eveneens gewerkt met de drie
urgentiecategorieën uit het
amendement op stuk nr. 57. In het
amendement op stuk nr. 61 zouden,
wat D66 betreft, de woorden "in
overwegende mate" moeten worden
vervangen door de woorden "in
geringe mate". Op die manier wordt
de kracht van het saneringsbevel niet
in die mate ondergraven, dat de
Oele-operatie wordt gefrustreerd.

Wat betreft het amendement op
stuk nr. 39 pleiten wij voor een
formulering die beter aansluit bij
hetgeen in de toelichting staat. In
hoeverre is er in de gekozen formu–
lering van de wettekst nog ruimte
voor een saneringsbevel, als achteraf
blijkt dat de IBC-eisen niet afdoende
zijn?

Tot slot ga ik nog kort in op de
door D66 ingediende amende–
menten. De minister staat positief
ten opzichte van het vastleggen van
de verplichting tot het doen van
bodemonderzoek bij transactie. Dat
doet ons deugd. Wij zijn ons bewust
van de beperkte reikwijdte van het
voorstel, zoals dat er nu ligt. Wij
vinden het echter zeer evident, dat
het principe van het verplichte
bodemonderzoek bij wet is
vastgelegd. Ik wijs er nogmaals op,
dat wij het zeer belangrijk vinden,
dat de inspraakverordening eveneens
betrekking heeft op het oriënterend
onderzoek, omdat ook deze fase
voor belanghebbenden verstrek–
kende consequenties kan hebben.
Ook het inschakelen van externe
deskundigen door bewonersgroepen
blijft voor ons van groot belang. Wij
denken dat hiermee een hogere
kwaliteit van onderzoek wordt bereikt
en dat patstellingen tussen burgers
en overheid kunnen worden
voorkomen. Burgers moeten
voldoende geëquipeerd zijn om de
onderzoeksrapporten, die in

opdracht van overheden zijn
gemaakt, te kunnen beoordelen.

De vergadering wordt van 11.45 uur
tot 11.55 uur geschorst.

D

Minister Alders : Mijnheer de
voorzitter! De heer Te Veldhuis riep
het in het rapport van de
commissie-Geelhoed gestelde over
deregulering in herinnering en gaf
aan dat er van dat uitgangspunt
weinig overeind is gebleven. Ik waag
dat zeer te betwijfelen. Ik vraag mij
zelfs af of er ruim tien jaar geleden,
met de kennis die wij toen hadden
over de problematiek van de bodem,
überhaupt een uitgangspunt gefor–
muleerd kon worden dat in de
huidige wetgeving nog geldig is.
Mijns inziens is het dus niet terecht
om naar dat uitgangspunt te
verwijzen.

Wat de amendementen betreft kan
ik mij eerder vinden in de woorden
van de heer Van den Berg dan in die
van de heer Te Veldhuis. Ik ben
ervan overtuigd - en dat bleek ook
uit het gemeen overleg - dat daaraan
oprecht inhoud is gegeven.
Vervolgens ging de heer Te Veldhuis
uitvoerig in op het punt van "de
onschuldige burgers" en kwam
daarbij ook op het punt van de
eigenaren. Ook in UCV-verband heb
ik uitvoeng uiteengezet dat de
maatregelen die genomen worden
overeenstemmen met de uitgangs–
punten van de commissie-Oele. Het
saneringsbevel is slechts een forma–
lisatie van hetgeen met het bedrijfs–
leven is afgesproken in de
Commissie BSB. Zoals de heer
Esselmk zei, het gaat in de regel over
bednjven die dat vrijwillig willen
doen. Wij hebben het over degenen
die daar eventueel niet aan mee
zouden willen doen. Eventuele
procedures zullen worden
afgehandeld via de afdeling
geschillen van de Raad van State.
Betwijfeld moet worden of dat zal
leiden tot een advocatenparadijs.

Ik ben het er zeer mee eens dat wij
nu eens op moeten houden met het
beeld te schetsen dat alle
onschuldige huiseigenaren vanaf dit
moment van alles boven het hoofd
hangt. Onder welke omstandigheden
zal er iets gebeuren? Een en ander
heb ik al eerder tijdens een UCV
uiteengezet. Ten eerste moet
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vaststaan dat degene die een
saneringsbevel opgelegd krijgt, in
staat is om de verontreiniging weg te
nemen. Als het niet om een lekkende
olietank gaat, kan vastgesteld
worden dat iemand die een woning
op een perceel grond zet zelden
aangesproken zal worden op het
geval. Meestal gaat het om zo'n
beperkt onderdeel van het geheel,
dat het saneringsbevel zijn doel mist
en dan vloeit uit de systematiek
voort dat het saneringsbevel niet
gegeven wordt. Ten tweede heeft
het weinig zin in een omvangrijk
geval een saneringsbevel te geven
voor een "speldeprik", zeker niet als
duidelijk is dat het sanermgsbevel
nooit geëffectueerd kan worden,
omdat het vermogen dat nodig is om
het uit te voeren niet voorhanden is.
Kortom, er is een groot aantal
redenen de revue gepasseerd
waarom moet worden voorkomen
een karikatuur te maken van deze
zaak. Wij kunnen er niet altijd van
uitgaan dat in alle gevallen een
saneringsbevel gegeven zal worden.
Dat vloeit ook voort uit de gehan–
teerde systematiek. Ook in de UCV
heeft menig spreker zich daar zeer
stellig over uitgelaten en ik heb er
geen enkele behoefte aan om daar
iets aan af te doen. Het is echter
mogelijk dat wij elkaar voortdurend
ervoor blijven waarschuwen dat het
toch gebeurt. Dan misstaat het ook
niet in het gemeen overleg een keer
te zeggen: ik zal nu niet net doen
alsof dat wel het geval is. Het heeft
mijns inziens geen zin mensen schrik
aan te jagen, terwijl dat volstrekt
onnodig is.

Voorzitter! De heer Te Veldhuis
bracht opnieuw de multifunctiona–
liteit naar voren en zei dat hij daar
geen hoge verwachtingen van heeft.
Ik ben daar al verschillende malen op
ingegaan. Het uitgangspunt van de
multifunctionaliteit is naar mijn vaste
overtuiging realistisch, evenzeer als
het realistisch is om te onderkennen
dat er locatiespecifieke omstandig–
heden zijn om daarvan af te wijken.
Beide zaken hebben wij in de
voorgeschiedenis uitvoerig bediscus–
sieerd. Zeker bij gefaseerde
uitvoering blijft de voorkeursvariant
in beeld. Ook die gefaseerde
uitvoering is overigens een produkt
van het gemeen overleg dat wij in de
afgelopen tijd hebben gevoerd.

Sinds 1989 is in 25 omvangrijke
gevallen een saneringskeuze vastge–

steld. In 12 gevallen is voor herstel
gekozen, in 4 voor combinatie van
herstel en isolatie. In 11 gevallen
waarbij voor (gedeeltelijke) isolatie is
gekozen, is dit op grond van
technische en milieuhygiënische
argumenten gebeurd. Slechts in 2
gevailen is op grond van fmanciele
argumenten afgeweken van de keuze
voor herstel. Ik wijs erop dat ik hierin
wat stellig moet zijn: wij moeten
voorkomen dat wij gaan zeggen dat
herstel absoluut niet aan de orde is.
Voorts wijs ik erop dat er ook een
referentiepunt moet zijn in relatie
waarmee beoordeeld kan worden of
er locatiespecifieke omstandigheden
zijn die het rechtvaardigen om van
de norm af te wijken. Maar dan moet
er wel een norm zijn.

Voorzitter! De heer Te Veldhuis
merkte op dat er te weinig geld is.
Ter zake sluit ik mij aan bij de
opmerking die later door de heer Van
der Vaart werd gemaakt: zeker, er is
te weinig geld om het programma in
een heel hoog tempo uit te voeren.
Voorts werd gevraagd of het geld
dat wij uittrekken op de rijksbe–
groting gerelateerd is aan die enorm
grote bedragen die genoemd
worden. Dat is niet het geval. In het
Tien-jarenscenario wordt namelijk
afgebakend wat onze verantwoorde–
lijkheid in de komende tijd zal zijn,
juist om zichtbaar te maken in welke
richting wij zullen gaan. Dan nog
blijft de genoemde opmerking staan.

Voorzitter! In de afgelopen tijd
hebben wij menige poging onder–
nomen om de geldmiddelen die er
zijn, veilig te stellen. In alle
eerlijkheid zeg ik dat ik er niet van
overtuigd ben dat de benadermg die
de heer Te Veldhuis heeft gekozen
en waarin de volledige kapitaaldienst
wordt ingevoerd, ons echt
behulpzaam zal zijn. Het klopt wel
dat er in het eerste jaar meer
middelen ontstaan, maar in de jaren
daarna nemen die middelen af en
worden zij in beslag genomen door
uitgaven die geen relatie hebben met
de bodem. De vraag is of de sprong
voorwaarts die daarmee geboekt
wordt, opweegt tegen het nadeel dat
later ontstaat. Ik heb goed begrepen
dat de andere fracties in de Kamer
hebben gezegd dat zij wel degelijk
de mogelijkheid van de kapitaal–
dienst - dus het voorfinancieren -
willen benutten en meer gebruik
willen maken van de mogelijkheid
waarbij via aflossing wordt gecom–

penseerd. Zij willen daarmee
voorkomen dat er middelen voor de
bodem "weglopen" in de richting van
rentelasten in een omvang die wij
straks nijpend zullen vinden. Dat is
de gehele overweging.

Hier komt nog een aantal andere
opmerkingen bij die over de kapitaal–
dienst gemaakt zijn. Ik wijs erop dat
het mij niet was opgevallen dat door
de behandeling van de nota over de
kapitaaldienst en de Miljoenennota
zoveel ruimte is gemaakt om dit
soort instrumenten nu te verwerven.
De voorwaarden die ook de Kamer
heeft geformuleerd en waarbij
eventueel afwijkende financiële
constructies zouden kunnen worden
gekozen, zijn zodanig scherp gefor–
muleerd dat het zelfs bij een dienst
als de Rijksgebouwendienst moeilijk
is om precies te definiëren hoe zij
gehanteerd kunnen worden. De
bedrijfsmatige activiteit waarvan
hierbij sprake is, zal een ieder helder
voor de geest staan.

De opmerking van de heer Van der
Vaart op dit punt kan ik hierbij
meenemen, want de interesse van
ons allemaal gaat in deze richting. Ik
heb gezegd dat ik op weg naar de
komende begroting nog eens beter
wil inventariseren over welke
gevallen wij het de komende jaren
hebben. Hoeveel middelen zijn
ermee gemoeid als wij de kennis die
wij op dit moment hebben, globaal
hanteren? Hoe zouden wij daarin,
linksom of rechtsom, verbetering
kunnen brengen? In eerste termijn
heb ik al gezegd dat de suggesties
van de commissie zeer goed tegen
het licht gehouden moeten worden,
zoals menig ander spreker ook heeft
gezegd. Hierbij zal een benadering
op tafel gelegd moeten worden van
de vraag in hoeverre bij voorfinan–
ciering beslag gelegd kan worden op
de middelen en welke verhoudingen
hierbij gehanteerd moeten worden.
Kortom, er is een aantal vragen te
beantwoorden. Wat verstaan wij in
de komende tijd onder de prioritaire
aandacht? Hoe is het aantal mensen
in gifwijken terug te dringen? Hoe
zijn de knelpunten op te lossen die
ook met de stedelijke ontwikkeling te
maken hebben? Ik denk dat het
mogelijk moet zijn om langs die twee
lijnen een benadering op tafel te
leggen. De heer Van der Vaart had
het idee dat die benadering er al
was. Maar laat ik op deze manier
zeggen dat dit het voornemen was
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dat de vorige keer ook door mij is
geuit. Wij moeten juist bekijken of
wij langs die weg nog meer inzicht
kunnen bieden dan nu reeds het
geval is.

De heer Te Veldhuis heeft de
zesde nota van wijziging besproken.
Hij miste een punt. Hij zal begrijpen
dat ik hierop bij de behandeling van
het amendement op stuk nr. 89
terugkom.

Er zijn opmerkingen gemaakt naar
aanleiding van de brief van de Raad
voor onroerende zaken. Het blijft een
soort herhaling van zetten. Daar
moet ik nog eens op wijzen. De Raad
voor onroerende zaken merkt op dat
men geen grond koopt als die
verontreinigd is. Ik heb er de vorige
keer op gewezen dat de Vinex–
locaties indertijd "gescoord" zijn op
de vraag of zij in de provinciale
rapportages voorkwamen. Daar
kwamen zij echter niet in voor.
Anderen hebben wellicht meer infor–
matie dan wij. Daar zit een
probleem. Ik wijs erop dat dit voort–
durend doorgaat. Dat heb ik de
vorige keer al gezegd. In het blad
Binnenlands Bestuur van 19 maart
lees ik dat de gemeenten pleiten
voor het voorkeursrecht voor Vinex–
bouwgronden omdat zij merken dat
de gronden allemaal opgekocht
worden en er prijsopdrijving plaats–
vindt. Die signalen bereiken mij aan
de lopende band. Wij moeten
misschien beter onderscheiden wie
wat koopt. Is dat beleggend of
ontwikkelend Nederland - dat is
immers niet hetzelfde als de Raad
voor onroerende zaken - of is er
sprake van opkopen waarbij enige
speculatie in het geding is waarbij de
opkopers ook niet altijd door de ROZ
worden vertegenwoordigd? Het feit
is dat er op grote schaal wordt
gekocht. Daarom heb ik de vorige
keer gezegd dat wij niet van het
probleem moeten weglopen. De
essentie van het probleem is dat de
bodem verontreinigd is. Dat is ons
gemeenschappelijk probleem. Dat is
ook de reden geweest om te zeggen
dat het verstandig is om met elkaar
te praten. Daarom heb ik de uitno–
diging op tafel gelegd om, nadat de
werkgroep-Welschen haar werk
heeft afgerond, bijvoorbeeld in die
setting naar de praktische aspecten
van dit geheel te kijken. Dan moet
ook de ROZ aan tafel zitten.

De heer Te Veldhuis is opnieuw
ingegaan op de vraag van Maassluis.

Nadat wij daar een discussie over
hebben gehad, heb ik de Kamer
geschreven dat ik akkoord ga met de
lump sum. Dan blijft bij die lump
sum natuurlijk wel staan dat wij de
kwaliteit van de uitvoering moeten
kunnen toetsen. Het gaat dus niet
om de keuze van de vorm, maar om
de vraag of die vorm voldoet aan de
normen die wij in de wet stellen. Die
brief is al lang geleden in de Kamer
behandeld en die ligt nu in
Maassluis. Als daarna blljkt dat een
door de gemeente voorgestelde
oplossing mogelijkerwijze niet kan -
het was een oplossing waar ik
bezwaren tegen had en waaraan ik
niettemin via die brief heb meege–
werkt - dan hebben wij een
probleem. Het is echter wel een
beetje flauw om dat nu als voorbeeld
naar voren te brengen. Dit was
immers de eerste keer dat wij,
overigens in goed overleg, gekozen
hebben voor de
lump-sum-benadering. In die zin voel
ik mij dus niet iedere keer opnieuw
aangesproken. Als er opnieuw
problemen ontstaan, moeten die
opgelost worden. Een van de
afspraken was echter: voor lump
sum kiezen is ook voor de verant–
woordelijkheid kiezen

De heer Korthals is in zijn betoog
wederom ingegaan op een aantal
aspecten die naar mijn vaste
overtuiging uit-en-ter-na besproken
zijn. Dat laat onverlet dat ik begrijp
dat wij hier te maken hebben met
een zeer belangrijk element in de
besluitvorming. Dat zal ik zeker niet
weerspreken.

De vraag is voortdurend aan de
orde wat de betekenis van het
wetsontwerp is. Ten eerste treedt de
Staat niet alleen in de plaats van
gedupeerden. Hij vordert daarbij niet
hun kosten maar de eigen kosten.
Ten tweede zijn de ingrepen in de
lopende procedures tot nu toe door
de rechter en niet door de wetgever
gepleegd. De regering, de Raad van
State en de kamerfracties hebben
expliciet aangegeven dat het bij de
beoogde wetswijziging om
saneringskosten gaat en niet om de
som van de individuele schade bij
gedupeerden. Wij hebben daar de
vorige keer ook uitvoerig op
gewezen.

Ook de wetgever heeft in het
verleden op lopende procedures
ingegrepen. Ik noem de voorbeelden.
De Hoge Raad constateerde dat de

Algemene bijstandswet exclusieve
werking heeft, vernietigde de aange–
vallen uitspraak en verwees de zaak
naar een ander gerechtshof ter
verdere behandeling. De Hoge Raad
sprak op 30 januari 1987 in de zaak
over de wettelijke regeling ter zake
van de huur van woonruimte uit dat
deze wet onmiddellijke werking
heeft, vernietigde het aangevallen
vonnis en bekrachtigde het tussen–
vonnis van de eerste instantie, op
basis waarvan derhalve diende te
worden voortgeprocedeerd. Het
gerechtshof in Arnhem kwam bij
artikel 31 van de Wegenverkeerswet
tot de conclusie dat dit artikel exclu–
sieve werking heeft, er volgde
vernietiging en voortprocederen. De
Hoge Raad heeft daar uiteindelijk
geen problemen in gezien.

Opgemerkt werd dat artikel 74 van
de Overgangswet NBW niet van
toepassing is op onrechtmatige daad
en dat de hoofdregel van het
bestaande recht geldt. Zet ingreep in
de lopende verhaalsactie de hoofd–
regel opzij? Artikel 74 van de
Overgangswet NBW is een uitzon–
dering op de hoofdregel van onmid–
dellijke werking. Het huidige
wetsvoorstel maakt deze uitzon–
dering ongedaan en volgt dus de
hoofdregel van het Burgerlijk
Wetboek.

De heer Korthals heeft gezegd dat
met dit voorstel feitelijk nieuw
verhaalsrecht wordt geïntroduceerd
en dat in de kamerbehandeling de
bedoeling van de wetgever niet terug
te vinden is. Ik moet erop wijzen dat
de heer Korthals mij verkeerd
aanhaalt. Ik heb niet gezegd dat de
Hoge Raad zei dat de regering wel
bedoelde een nieuw verhaalsrecht te
introduceren, maar dat het niet
ondubbelzinnig was geschied. Ik heb
gezegd dat de Hoge Raad niet zei
dat het niet de bedoeling van de
wetgever was. De bedoeling van de
wetgever blijkt uit de kamerbehan–
deling en alle in die tijd gedane uitla–
tingen buiten de Kamer. De recht–
banken en gerechtshoven gingen
hier bijna allemaal van uit. Daar heb
ik naar verwezen. Daarvan heb ik
gezegd: als dat destijds de bedoeling
was, moeten wij goed kijken naar
wat de Hoge Raad daarover heeft
gezegd.

De heer Korthals zegt dat de
procedure alleen beëindigd kan
worden met toestemming van de
tegenpartij, als antwoord in
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conclusie van de eis is gegeven De
minister kan dus niet eenzijdig de
procedure beëindigen.

De minister kan niet geheel
eenzijdig een procedure laten
royeren. De Staat doet een verzoek
en de wederpartij kan zich daartegen
verzetten. Het is de rechter die de
beslissing neemt, vooral op grond
van de afweging van de betrokken
belangen. De stelling is dus juist dat
het om redenen van proceseconomie
beter is, dit bij wet te regelen en niet
aan tal van nieuwe, vaak onderling
verschillende rechterlijke uitspraken
over te laten. Ik denk dat wij hier niet
al te veel aan moeten toevoegen. Op
grond hiervan heb ik mijn overwe–
gingen gegeven. Ik constateer in
deze tweede termijn van de plenaire
vergadering dat de meerderheid van
de Kamer zich in mijn interpretatie
heeft kunnen vinden, net als ik mij
kon vinden in de interpretatie van de
meeste woordvoerders in deze
Kamer. Er is een verschil van
opvatting, zoals de heer Korthals zelf
al had opgemerkt, maar hij droeg het
optimisme nog bij zich dat hij de
anderen toch allen had overtuigd. Ik
heb weinig grond voor dit optimisme
gevonden bij de andere woord–
voerders, maar dat neemt niet weg
dat optimisme de mens siert.

Voorzitter! De heer Van den Berg
heeft gezegd dat hij vindt dat wij tot
op dit moment redelijk overleg
hebben gevoerd. Ondanks de wat
gespannen verwachtingen, zoals hij
zei, is over en weer toch redelijk met
elkaar omgegaan en geluisterd. Hij
heeft gezegd dat er allerlei publi–
katies verschijnen, waarin wordt
gezegd dat er stagnatie optreedt
door onduidelijke wetgeving. Laten
wij hopen dat deze in ieder geval
wordt weggenomen. Er zou ook
sprake zijn van overcapaciteit van
bedrijven in de reinigingssector en
zelfs van het aantrekken van buiten–
landse grond om het hoofd boven
water te houden.

Je kunt vaststellen dat er in 1991
een toename van reinigingscapaciteit
te zien is, en vooral een toename van
diversiteit van technieken. Voor
lastige verontreiniging door bijvoor–
beeld zware metalen is ontwikkeling
van nieuwe technieken steeds
gewenst. Het wetsvoorstel SCG en
een stortverbod reinigbare grond
binnen inrichtingen zullen de vraag
naar reinigingscapaciteit doen
toenemen. Het gaat dus niet alleen

om wat wij nu regelen. Ik heb in mijn
eerdere termijn ook gezegd dat de
capaciteit door het stortverbod zeker
zal toenemen.

Door de BSB-operatie zal het
aanbod overigens ook toenemen. De
directeur van het Servicecentrum
grondreiniging dat onlangs de
miljoenste ton heeft gereinigd, heeft
gemeld dat 1992 een topjaar is
geweest. Het aanbod heeft ook te
maken met de prijzen. Wij hebben
de ervaring dat zij inmiddels terug–
lopen Er bestaat inderdaad spanning
tussen beide.

Ik heb er overigens al eerder op
gewezen dat ik voortdurend alert blijf
op de vraag in hoeverre er sprake is
van een continu aanbod en of er
gebruik wordt gemaakt van de
capaciteitsontwikkeling. Er worden
diverse technieken toegepast. Het
zal dus blijven voorkomen dat
partijen grenzen passeren, omdat het
niet mogelijk zal zijn, in elk land
iedere techniek voorhanden te
hebben. Een en ander dient op
rationele gronden te gebeuren.

Bij de beantwoording van de vraag
van de heren Te Veldhuis en Van der
Vaart over de financiën heb ik al
gezegd dat fondsvorming per
categorie volgens een suggestie van
de werkgroep-Welschen zeer de
moeite waard is om te onderzoeken.
Het gaat hierbij om de vorm en de
inhoud. Er zijn beslist suggesties
gedaan die de moeite van het
overwegen waard zijn.

De heer Van den Berg handhaaft
vooralsnog zijn amendement op stuk
nr. 40, hoewel hij het probleem van
de financiële consequenties ziet. Hij
vroeg mij in te gaan op de andere
instrumenten. Ik heb erop geduid dat
in het kader van de vrijwillige
sanering de commissie-Oele een
aantal aanbevelingen heeft gedaan.
Zij heeft ons gevraagd een aantal
kredietregelingen en fiscale facili–
teiten aan te passen om de vrijwillige
sanering te bevorderen. Ik heb
gemeld hoever wij daarmee
inmiddels zijn. Al het overleg
daarover is nog niet afgerond. De
reacties zie ik wel als een aanmoe–
diging, met mijn collega's het
gesprek voort te zetten.

Ik heb erop gewezen dat een
aantal maatregelen is genomen. Dat
kan zijn borgstelling voor het
midden– en kleinbedrijf, de Regeling
bijzondere financiering of verruiming
van de fiscale faciliteiten. Tegenover

de vrijwillige aanpak staat een
verplichting. Als er dan uiteindelijk
een beoordeling moet plaatsvinden,
staat daar een tegenprestatie
tegenover. Ik kies dan niet voor de
lijn van de heer Van den Berg. Hij
heeft gelijk dat het geld dat hiervoor
nodig is, niet per se uit het bodem–
saneringsbudget moet komen. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik wel enkele
problemen voorzie als de sanering
uit de algemene middelen zou
moeten worden betaald. Ook de
algemene middelen zijn niet in die
mate voorhanden dat ik daar nog
wat mogelijkheden zie. Ik vind de
poging sympathiek. Wij zijn op een
aantal punten de betrokkenen
tegemoet gekomen. Wij hebben dus
het evenwicht gevonden. Om die
reden reageer ik zo terughoudend op
het amendement.

Over het amendement op stuk nr.
39 heb ik gezegd dat de doelstelling
reeds uit de wet voortvloeit. Als men
deze expliciet wil vastleggen, heb ik
daartegen geen bezwaar. Ik plaats
daarbij wel een hele belangnjke
kanttekening die voor alle gevallen
geldt. Ik ga ervan uit dat een
zorgvuldig en uitgebreid onderzoek
aan het geheel ten grondslag heeft
gelegen. Ik ga er voorts van uit dat
de daarop gebaseerde sanerings–
opzet is uitgevoerd. Indien dit alles
het geval is, is het naar mijn
overtuiging voor de Staat onmogelijk
daarna nog een verplichting op te
leggen. Een en ander geldt voor
beide gevallen. De heer Van der
Vaart heeft ook gelijk dat iemand die
geheel heeft voldaan aan de multi–
functionaliteitseis gezien de kennis
van dat moment niet opnieuw een
saneringsbevel kan krijgen. Ik ga dus
uit van een perfect onderzoek en een
dienovereenkomstig uitgevoerde
sanering waarmee is ingestemd. Ik
ga er ook van uit dat het bevoegd
gezag zijn functie uitoefent. Deze
voorwaarden gelden voor beide
gevallen.

De heer Van der Vaart (PvdA): Voor
de duidelijkheid wijs ik erop dat de
clausulering die de minister geeft
van "uitgevoerd conform een
saneringsplan" niet in het
amendement staat. Hij was het ook
met mij eens dat het op zichzelf èén
ding regelt en dat je dan de vraag
kunt stellen waarom het in andere
gevallen niet wordt geregeld. Wat is
nu zijn eindoordeel over het
amendement, zoals het er nu ligt?
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Minister Alders: Als ik zeg dat ik
daarvan uitga - en ik moet
aannemen dat dit ook de bedoelmg
van de indiener is - heb ik daar geen
bezwaar tegen, want dan geldt ook
mijn toelichting. Ik heb het even
nagekeken en ik heb in de UCV,
nadat de ^eer Van der Vaart deze
interruptie daar had gepleegd,
gezegd dat ik mij kon voorstellen dat
de heren Van der Vaart en Van den
Berg nog wat verder over de redactie
zouden praten om nog nadrukkelijker
tot uitdrukking te brengen dat
datgene wat ik aan toelichting geef -
maar dat veronderstelt de gehele
wet - ook zo wordt verstaan. Ik heb
dus gezegd dat het rechtstreeks uit
de wet voortvloeit en dat ik daarna
geen bevel meer geef. Ten tweede
heb ik gezegd dat als men het
expliciet wil vermelden, ik niet inzie
waarom ik daar bezwaar tegen zou
hebben als ik ervan uitga dat het nu
impliciet geregeld is. Ten derde heb
ik aangegeven onder welke omstan–
digheden dat kan gebeuren. Ten
vierde heb ik gezegd dat het
denkbaar was dat de heren Van der
Vaart en Van den Berg over de
redactie nog wat verder zouden
praten.

De heer Esselink (CDA): Zitten wij
nu in de sfeer van "overbodig en
geen bezwaar" of vindt de minister
het amendement, zoals het er nu ligt,
een waardevolle toevoeging aan het
wetsvoorstel en een verbetering van
het wetsvoorstel?

Minister Alders: Ik heb gezegd dat
ik meende dat het wetsvoorstel daar
al van uitging, maar ik heb ook
gezegd dat ik er geen bezwaar tegen
heb als men datgene expliciet wil
regelen en opnemen wat naar mijn
mening impliciet geregeld is. Daaruit
kan de heer Esselink dus opmaken
dat ik het amendement niet per se
noodzakelijk vind. Maar goed, hij
weet dat ik ook een aantal andere
amendementen op die manier
tegemoet ben getreden. Dit is niet
alleen toegesneden op het
amendement van de heer Van den
Berg. Ook met betrekking tot een
aantal andere amendementen heb ik
moeten zeggen dat het volgens mij
al in het wetsvoorstel geregeld was.
Als ik mij niet vergis, heeft ook de
heer Esselink een aantal amende–

menten ingediend die expliciet
regelen wat naar mijn mening
impliciet in het wetsvoorstel is
opgenomen.

De heer Esselink (CDA): Laat ik dan
heel helder zeggen dat ik dat zelf
verbeteringen vind en dat ik op dit
punt aarzel

Minister Alders: Dan hebben wij het
daarover. Ik kan mij heel goed
voorstellen dat er aarzeling op dat
punt is. Daar gaat het dan om. Ik
denk dat wij daar meer in het
bijzonder naar moeten kijken.

De heerVan den Berg is ingegaan
op de aankoopplicht van de
gemeenten, de financiële aspecten
daarvan en met name de uitbrei–
dingen die plaatsvinden. Hij heeft
ook de schuldloze gemeente ter
sprake gebracht. Hij weet dat ik op
dat laatste punt grote aarzelingen
heb, omdat ik weliswaar de
argumenten van de indiener van het
amendement begrijp, maar van een
ander startpunt uitga. Ik vind immers
dat alle overheden een verantwoor–
delijkheid hebben. Ik heb bij de
regeling geprobeerd om datgene wat
uit de jurisprudentie voortvloeit ook
in het wetsvoorstel neer te leggen.
De heer Van den Berg weet dus dat
ik een heel andere opvatting over de
schuldloze gemeente heb en wij
hebben met elkaar vastgesteld dat
wij op verschillende manieren tegen
de schuldloze gemeente aan kunnen
kijken.

Wij komen de gemeenten in het
wetsvoorstel op twee manieren
tegemoet. In het geval van
onschuldige gemeenten is er die
bijdrage van 22,5% van de vastge–
stelde kooppnjs Ten aanzien van
andere gemeenten bestaat de
mogelijkheid om de gemeenten op
basis van het tweede lid van artikel
51 a tegemoet te komen als deze
door de lasten van de aankoop van
de woningen op grond van artikel
27q in de richting van artikel 12
zouden gaan. Dat betekent dus dat
er ook wel opvangmogelijkheden in
zitten voor de gemeenten waarin de
zaak door toevallige omstandigheden
op een heel grote schaal zou
voorkomen en dus een verwoestende
uitwerking op de gemeentelijke
huishouding zou hebben. De heer
Van der Vaart heeft gevraagd of wij
niet moeten afspreken dat wij ook
naar de ervaring in de praktijk zullen

kijken. Dat lijkt mij een goede
afspraak. Of dat er ook automatisch
toe moet leiden dat wij de sleutel
weer veranderen, zou dan moeten
worden bekeken. Op dat punt was de
heer Van der Vaart voor mij net iets
te snel, maar het lijkt mij juist dat wij
de vinger aan de pols moeten
houden. Ik ben er overigens van
overtuigd dat de gemeenten dit zelf
ook zullen doen. Die indruk heb ik
althans gekregen.

De heer Te Veldhuis (VVDj: Wat de
VNG ons gisteren heeft gemeld, blijft
overeind staan. Misschien heeft de
minister dat bericht nog niet gehad.
Volgens de berekening van de VNG
gaat het om een extra bedrag van
ongeveer 40 mln. De gemeenten
vragen zich met betrekking tot dit
bedrag af of het opleggen van dit
soort nieuwe taken en lasten op
grond van de Financiële-verhou–
dingswet en het Bestuursakkoord
Rijk/VNG niet vergezeld moet gaan
van de benodigde extra geldmid–
delen.

Minister Alders: Voorzitter! Die brief
van de Vereniging van Nederlandse
gemeenten kan de heer Te Veldhuis
noch een van de andere deelnemers
aan dit debat verbaasd hebben. De
VNG heeft vanaf de eerste dag
gezegd, dat een dergelijke rekening
als zij er komt een rekening voor het
Rijk moet zijn en niet voor de
gemeenten. Vanaf de eerste dag
hebben wij een verschillende
invalshoek gehad. Dat is alle
deelnemers aan dit debat bekend.

Ik heb ronduit geschetst waarom
ik na de eerste termijn ben gaan
relativeren. Ik heb nog explicieter
nagekeken in hoeveel procent van de
gevallen de gemeenten betrokken
zijn bij grondtransacties. De
conclusie is: in 90% van de gevallen.
Op grond daarvan ben ik niet tot
mijn cijfers gekomen. Ik heb eerder
al in de stukken toegelicht, dat de
berekeningen van de provincie
Zuid-Holland, die ten grondslag
liggen aan onze cijfers, geen reden
geven om daaraan te twijfelen. Je
komt niet in de buurt van de
bedragen van de VNG. Ik vind het
terecht dat gevraagd wordt, in de
praktijk te bekijken hoe het werkt.
Dat lijkt mij een correcte afspraak,
zonder daar overigens nu al enige
conclusie aan te verbinden.

Eerder in het debat heb ik ook
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aarzelingen geuit, waarin de heer Te
Veldhuis zich, zeker in het begin,
heel goed kon vinden. Die heb ik niet
weggenomen. Ik ben alleen gaan
relativeren op grond van de
gegevens die ik heb verstrekt.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik zal
de berekening hier uiteraard niet
uitwerken, maar stel dat het bedrag
van 40 mln. ongeveer correct is. De
VNG gaat er dan op grond van de
Financiële-verhoudingswet en het
bestuursakkoord van uit, dat het
bedrag dat de gemeenten extra
opgelegd krijgen op een of andere
manier wordt vergoed. Wil de
minister toezeggen dat hij, ongeacht
of het 40 mln., 30 mln. of 20 mln. is,
dit soort bedragen aan de
gemeenten overmaakt? Anders komt
hij in strijd met de Financiële-verhou–
dingswet en het bestuursakkoord.

Minister Alders: Het antwoord is:
nee! Als men de discussie even
nagaat, zal dat duidelijk zijn. Hoe zijn
wij hiertoe gekomen? In een aantal
zaken moesten wijkbewoners tegen
gemeenten procederen. In het
merendeel van de gevallen werden
de gemeenten veroordeeld om een
regeling te treffen. Er is dus een
relatie met de betrokkenheid van de
gemeenten. In een mondeling
overleg hebben wij vastgesteld, dat
omdat dit in de praktijk gebeurt en
het ten onrechte is als een indivi–
duele bewoner in dat geval zou
moeten procederen het gewenst is,
bij wet een regeling te treffen. Als
die regeling gebaseerd is op de
overwegingen die aan de rechterlijke
uitspraak ten grondslag hebben
gelegen, zou het wel heel gek zijn als
nu de uitkomst was, dat er gecom–
penseerd wordt.

De stelling was dat er historisch
een huishouding van de gemeente is.
In die bestaande huishouding zijn
door de gemeente fouten gemaakt.
Het gaat niet om dingen die in de
toekomst gebeuren, maar om dingen
die in het verleden gebeurd zijn. Ik
zie dus niet in, dat wij tot de
conclusie moeten komen dat wij het
Gemeentefonds daarvoor moeten
aanvullen.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik heb
gedoeld op de 10% van de gevallen
waarin de gemeente niet schuldig is.
In de UCV van de vorige week ging
het over de overige 90%.

De heer Van der Vaart (PvdA): Die
10% komt door uitbreiding van het
desbetreffende amendement voor
rekening van het Rijk. Daarin wordt
voorzien door de 22,5%-regeling uit
het rijksbudget.

Minister Alders: De heer Van den
Berg heeft opmerkingen gemaakt
over de multifunctionaliteit. Ik heb in
mijn antwoord geprobeerd aan te
geven waarom ik van mening ben,
dat gegeven de interpretatie er reden
is om die lijn te handhaven.

De heer Van den Berg heeft mij
gevraagd in te gaan op de overwe–
gingen in een artikel van de heer De
Boer over privaatrecht en publiek–
recht. Laten wij vaststellen dat vele
bijzondere privaatrechtelijke regels in
bijzondere administratieve wetten
zijn opgenomen. Ik noem de wegen–
verkeerswetgeving, de bijstandswet–
geving, de wetgeving voor
kernenergie-installaties etc. Dat
heeft vaak voordelen, omdat er een
samenhang met andere onderdelen
is. Denk bijvoorbeeld aan de
verbinding in artikel 47 met de
saneringskosten en een wettelijke
bijdrage in ernstige gevallen. Daarbij
gaat het om drie zaken die in deze
wet zijn geregeld. Het Burgerlijk
Wetboek moet algemeen blijven.
Prof. De Boer heeft artikel 107 van
de Grondwet dan ook niet volledig
geciteerd. De wet regelt het
burgerlijk recht in algemene
wetboeken, behoudens de
bevoegdheid tot het regelen van
bepaalde onderwerpen in afzonder–
lijke wetten. Justitie is er van het
begin af aan bij betrokken geweest
en men had ook een expliciete
voorkeur voor deze wet boven het
Burgerlijk Wetboek. Dit heeft er
natuurlijk ook iets mee te maken dat
er al een hele wetsgeschiedenis is
geweest.

Verder hebben wij in de UCV nog
de hele kwestie van de eigenaar, de
erfpachter, de pachter etc.
besproken. Laat ik vooropstellen dat
ik nu niet alleen expliciet namens de
mede-indiener van dit wetsvoorstel
zal antwoorden, maar namens het
hele kabinet. Ik heb overleg
gepleegd met mijn ambtgenoot van
Justitie. Hij heeft er geen enkel
probleem mee, de erfpachter in het
economisch verkeer gelijk te stellen
aan de eigenaar. Ik heb dit de vorige
keer ook aangegeven. De zaak is
anders voor huurders en pachters;

als voor deze categorieën een bevel
mogelijk werd, zou die mogelijkheid
in ieder geval moeten worden
beperkt tot degenen die de grond in
gebruik hebben voor beroep of
bedrijf. Deze bepaling dient naar
mijn mening echter niet ook te
gelden voor de eigenaar of ovontueel
de erfpachter, die als gevolg van het
volle recht ook volledige plichten
hebben. Ik meen dan ook dat het
amendement op dit punt nog steeds
problematisch is, omdat daarmee
twee categorieën onder één dak
worden gebracht, waarbij voor de
ene een bijzondere regeling zou
moeten worden getroffen die weer
voor de andere, die van de
eigenaren, de grote vraag oproept of
je een bepaling op verschillende
manieren zou kunnen toepassen. Dit
zou de onduidelijkheid kunnen
vergroten. Als je de zaak bij de
huurder en de pachter ook bij de
periode van tien jaar aan het gebruik
koppelt, ligt het in de rede om ook
een koppeling te maken met de
eigenaar die de grond in gebruik
heeft. Dit zou betekenen dat iedere
professionele eigenaar door de
bepaling in het artikel wordt uitge–
sloten. En er zijn professionele
eigenaren die geen gebruiker zijn;
denk maar aan de projectontwik–
kelaar. Ik heb van de heer Esselink
begrepen dat hij het debat hierover
wil voortzetten. Nu wij zo langza–
merhand tot de afronding van dit
debat komen, zou ik wellicht op
schrift nog enige suggesties kunnen
doen.

Ik ben ingegaan op het scenario
voor bodemsanering van de heer Van
der Vaart en op zijn opmerkingen
over het grijze gebied en dergelijke.
Ik ben graag bereid om de Kamer
een notitie daarover toe te zenden.
Ook gelet op de voorgeschiedenis
begnjp ik wel dat hij de zaak
verrassend vond, maar ik heb
bijvoorbeeld onmiddellijk na het
debat in de Kamer over Belstato,
waarbij het ging om de stadsver–
nieuwing en de samenloop daarvan
met de bodemsanering, een uitno–
diging geaccepteerd van de 23
gemeenten die het probleem toen
hadden aangekaart. Toen wij de
gevallen van verontreiniging succes–
sievelijk doornamen, viel het ons op
dat er dingen door elkaar liepen. De
meeste gevallen hadden niets met
deze wet te maken, maar met het
realiseren van tuinen, met de
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Warenwet, met de Woningwet of
met andere wetgeving. In veel
gevallen vindt er dan geen andere
beoordeling plaats, maar worden er
zeer strenge bepalingen toegepast,
zelfs strenger dan de bepalingen die
voortvloeien uit het wettelijk kader.
Daaruit tv;b ik de conclusie
getrokken dat het wellicht goed zou
zijn, het een in het verlengde van het
ander te zien, om geen
"ongeschreven traject" te veroor–
zaken waarbij met name het
optreden van inspecteurs op
verschillende gronden bepalend zou
worden voor het grijze gebied. Ik ben
graag bereid, een notitie hierover
aan de Kamer voor te leggen.

De heer Van der Vaart is ingegaan
op de zesde nota van wijziging en
het amendement op stuk nr. 50, II. In
antwoord op de gestelde vraag kan
ik antwoorden dat voor de AMvB de
normale voorhangprocedure
voorhanden is. Ook zal artikel 27a-3
in de strafbepaling worden
opgenomen. Dit zal bij tweede lezing
moeten gebeuren. Ik neem aan dat
het amendement wel in stemming
komt. Er worden twee dingen aange–
nomen; die worden vervolgens tegen
elkaar weggestreept in de tweede
lezing. Dan bhjft de bedoelde
bepaling over.

De heer Van der Vaart (PvdA): U
voegt bij nota van wijziging een
derde lid toe aan het artikel. Het zou
logisch zijn om bij dezelfde nota van
wijziging hetzelfde artikel toe te
voegen aan de strafbepaling in de
wet. Dat kunnen wij bij tweede lezing
niet oplossen. Volgens mij is de
voorhangprocedure ook niet van
toepassing op dat nieuwe lid, als u
dat niet wijzigt via een nota van
wijziging.

Minister Alders: De huidige Wet
bodembescherming kent de
voorhangprocedure. Daar valt het
dus onder.

De heer Van der Vaart (PvdA): Nee,
die noemt expliciet de artikelen. Ik
wijs op artikel 71. Er wordt aange–
geven voor welke artikelen de
voorhangprocedure geldt. U voegt
een nieuw artikel toe. Logischerwijs
moet ook aangegeven worden of ter
zake de voorhangprocedure geldt.

Minister Alders Ik wil dat best nog
eens bekijken. Mijn beste informatie

is dat dit nu precies de zaken zijn die
bij tweede lezing ingebracht worden.
Als dat niet zo is, zal ik zorgen voor
een technische verbetering. Dit lijkt
mij overigens niet bepalend voor een
goede beoordeling ter zake.

Voorzitter! Ik ben al ingegaan op
het amendement op stuk nr. 39. Dat
heeft de heer Van der Vaart nog niet
overtuigd. Het lijkt mij juist om, zoals
hij gevraagd heeft, in een notitie
helderheid te verschaffen over
ongerechtvaardigde verrijking. In
ieder geval is het duidelijk dat het
daarbij niet gaat over de totale
saneringskosten. Maar natuurlijk
moet het wel verdisconteerd worden
als iemand grond om niet aange–
boden krijgt en die na sanering voor
plus 10 kan verkopen. Het is dus
verstandig om dit in een aparte
notitie aan de orde te stellen.

Tussen de heer Van der Vaart en
mij bestaat er geen enkel misver–
stand over de huiseigenaren. Ik heb
mijn standpunt daarover herhaald.

Ik kan mij voorstellen dat de heer
Van der Vaart zeer tevreden is over
de ontwikkelde vrije-woonkeuzere–
geling, gezien zijn inspanningen op
dat punt, niet alleen bij deze wetsbe–
handeling, maar ook eerder. Het lijkt
mij ook verstandig om de gebeurte–
nissen te evalueren.

De heer Van der Vaart (PvdA): Ik
constateer dat de minister een aantal
van mijn vragen over de amende–
menten nog niet beantwoord heeft.

Minister Alders Ik doe mijn best en
loop ze nog even na. De heer Van
der Vaart heeft gevraagd of een
aantal bepalingen niet op andere
plaatsen terug moeten komen. Het
had een ministeriële regeling kunnen
zijn. Vervolgens draait hij in feite de
zaak om: als er in dit geval voor een
AMvB wordt gekozen, moet dat
elders ook gebeuren. Hij stemt in
met een ministeriële regeling?

De heer Van der Vaart (PvdA): Ja,
de heer Esselink en ik hebben dat al
in een amendement opgenomen over
de IBC-eisen. Ook op dit punt is een
ministeriële regeling voor ons dus
acceptabel. Als u vasthoudt aan een
AMvB, moeten wij ons amendement
dienovereenkomstig wijzigen. Gelijke
monniken, gelijke kappen. Zegt u het
maar!

Minister Alders Hoe meer ruimte u

geeft, des te beter ik het vind. Ik kies
dus voor een ministeriële regeling,
zeker gelet op de voorhangproce–
dures.

De heerTe Veldhuis (VVD): Maar
dit betekent dat de Kamer redelijk
ver van dit soort buitengewoon
belangrijke aspecten komt af te
staan. Als ik het goed zie, is artikel
27a-3 min of meer in de plaats
gekomen van artikel 20 dat
mmiddels vervallen is. Daarin werd
bijvoorbeeld rekening gehouden met
de functie en het karakter van de
bodem. Dat staat ook al niet meer in
de zesde nota van wijziging, onder A.
Als het ook nog een keer bij ministe–
riele regelmg mag gebeuren, staat
de Kamer helemaal buiten spel bij de
beoordeling van functionele eigen–
schappen, multifunctionaliteit dan
wel afwijkingen daarvan. Ik vind dat
toch wel erg ver gaan. Een AMvB is
toch wel het minste wat wij mogen
verwachten.

Minister Alders: Nu doet de heer Te
Veldhuis een ieder op dit punt
onrecht. Er zijn afzonderlijke notities
verschenen waarin is neergelegd wat
de benadering is. De heer Esselink
heeft in zijn beschouwing gezegd: ik
neem aan dat de minister ook goed
geluisterd heeft naar de Kamer. Dat
heb ik laten blijken tijdens de
mondelinge overleggen, omdat wij
elkaar op dat punt konden vinden.
Het is dus niet juist dat wij vanaf nul
beginnen. Wij hebben een zeer
uitgebreide discussie achter de rug.
Er is beschreven wat de benadering
is. Die hebben wij met elkaar
besproken. Naar mijn vaste
overtuiging hebben wij haar nogal in
concluderende zin met elkaar
besproken. Dan moet de heer Te
Veldhuis daarna niet zeggen dat het
betekent dat wij er niets meer over
te zeggen hebben. Dat doet immers
geen recht aan datgene wat gebeurd
is.

De heer Van der Vaart (PvdA): Een
ander punt uit mijn betoog waar de
minister niet op ingegaan is, betreft
het korte citaat dat ik heb gegeven
uit de uitspraak van het gerechtshof
inzake Duphar, waar de kenbaarheid
precies gezocht moet worden. Daar
heeft de minister niet op gereageerd.

Minister Alders Ik kan die vraag
niet zo snel beantwoorden. De heer
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Van der Vaart vraagt mij, helemaal
terug te gaan naar de uitspraak in de
zaak-Duphar. In de kenbaarheids–
vraag is naar zijn waarneming,
gelezen het desbetreffende deel van
de uitspraak, de gemiddelde
onwetendheid meer van belang dan
de specifieke kennis van de veroor–
zaker. Het is nogal wat als dat de
conclusie zou moeten zijn. Ik ben er
uitermate terughoudend in om daar
even snel een antwoord op te formu–
leren. Wij zouden dit nog eens veel
beter tegen het licht moeten houden.
Als ik zeg dat ik het met de heer Van
der Vaart eens ben, kan dat
bepalend worden in procedures.

De heer Van der Vaart (PvdA): Ik
heb het vonnis geciteerd. Ik heb
gevraagd of dit wetsvoorstel veran–
dering brengt in deze wijze van
beschouwing door de rechtbank dan
wel het gerechtshof. Als de minister
de vraag nu niet kan beantwoorden,
kan het ook schriftelijk. Ik kan mij
voorstellen dat het ingewikkeld is,
maar ik vind het toch belangrijk.

Minister Alders : Bij Duphar staat
buiten kijf dat er onrechtmatig
gehandeld is. In die uitspraak was
het grote probleem dat er weliswaar
sprake was van onrechtmatigheid,
maar dat niet vaststond dat er sprake
was van onrechtmatigheid jegens de
Staat, omdat betrokkene indertijd
niet kon weten dat de Staat het later
tot zijn verantwoordelijkheid zou
rekenen om de rommel op te ruimen.
Aan dit element maakt het
wetsontwerp een einde.

De heer Van der Vaart (PvdA):
Daarover zijn wij het eens. Daar
bestaat geen misverstand over. Ik
heb een citaat uit het vonnis
gegeven. Dat heb ik geïnterpreteerd
zoals ik heb gezegd. Ik vraag de
minister of dit wetsvoorstel veran–
dering brengt in de wijze van zien
van de rechtbank. Daar mag ik een
antwoord op verwachten.

Minister Alders: Feitelijk gaat de
rechter in op de vraag of er een
onrechtmatige daad is gepleegd. Hij
moet vaststellen of betrokkene wist
wat hij deed en daarmee schade
berokkende, om het maar eens heel
kort door de bocht te zeggen. Dat is
een vraag die door dit wetsontwerp
niet wordt veranderd. Dat moet dus
getoetst worden. De heer Van der

Vaart kon zich daarbij aansluiten,
want hij kon zich vinden in het
merendeel van datgene wat ik tijdens
de UCV gezegd heb.

De heer Van der Vaart (PvdA): De
relevante vraag was of het de
veroorzaker kenbaar was dat hij
gevaarlijk handelde, dus dat hij dat
redelijkerwijze had moeten weten.
Dan moet het gaan om de specifieke
kennis bij dle veroorzaker. Als die
individuele veroorzaker wist dat het
gevaarlijk was, dan zou ik graag zien
dat hij daarvoor aansprakelijk werd
gesteld. Ik citeerde een deel uit het
vonnis van het gerechtshof, waarin
juist het omgekeerde werd beweerd,
namelijk dat het gaat om de gemid–
delde onwetendheid van een gemid–
delde ondernemer.

Minister Alders Ik kan op dit
moment die vraag niet beant–
woorden.

De heer Van der Vaart (PvdA): Ook
niet schriftelijk later?

Minister Alders: Ik vraag mij zelfs
af, of het verstandig is die vraag te
beantwoorden, maar ik wil er nog
wel over nadenken.

De heer Esselink heeft evenals de
heer Van der Vaart nog eens gezegd
welke kenmerken van de wet hem
zeer aanspreken. Zij constateren dat
er nu sprake is van vergaande
overeenstemming. Ik ben het
daarmee eens.

Naar aanleiding van de opmerking
van de heer Esselink over het
amendement op stuk nr. 60 heb ik
gezegd, dat wij naar mijn wijze van
zien daar nog problemen hebben. Ik
heb hem aangeboden spoedig mijn
opmerkingen ter zake schriftelijk
kenbaar te maken. Ik zal die snel bij
de Kamer neerleggen zodat deze
mogelijk nog van invloed kunnen zijn
op de inhoud van het amendement.

Naar aanleiding van de zesde nota
van wijziging en de nota MILBOWA
vroeg de heer Esselink of een en
ander inclusief is hetgeen er met de
Kamer besproken is. Wij hebben niet
alleen maar vastgesteld dat de
notitie er lag. Op een groot aantal
punten hebben wij vastgesteld dat
wij daarover gelijkluidend denken. In
die zin zal het nu voorliggende
resultaat na dat gemeen overleg
bepalend zijn.

Voorzitter! Ik kom dan terug op de

opmerking van de heer Esselink over
de vergaande overeenstemming en
op zijn vraag waar naar aanleiding
van het amendement op stuk nr. 89
de nota van wijziging van de minister
is. Wij hebben in de UCV zeer
uitvoerig gesproken over de vraag, of
wij nu voldoende helderheid
geboden hebben. Ik heb de zaak
vanuit drie categorieën benaderd:
het tijdstip nu vastgesteld, het
tijdstip later en geen tijdstip. De
indieners van het amendement
stelden, dat uit de context van het
artikel reeds blijkt dat het urgent is
en dat het tijdstip nu of later bepaald
wordt. De rest betreft dus latente
saneringsgevallen zoals de heer
Esselink dat noemde. Ik heb mij toen
afgevraagd, of wij dan wel
voldoende helderheid krijgen over de
omstandigheden waaronder van niet
urgent naar toch urgent gekomen
kan worden. Over een aantal zaken
hadden wij geen enkel misverstand.
Er zijn tijdige beveiligingsmaatre–
gelen. Als uit monitoring blljkt dat zij
niet functioneren of niet worden
toegepast, moet het alsnog onder de
urgentie gebracht kunnen worden.

Het tweede punt is de wijziging
van het gebruik. Ook dan moet het
onder de urgentie gebracht kunnen
worden. Wij hebben daarna doorge–
sproken over de vraag, of er ook
andere omstandigheden denkbaar
zijn waarin dat gebeurt. Wij hebben
toen een aantal casusposities de
revue laten passeren. Het was mijn
overtuiging dat het nodig was dat te
doen. Er bestond geen verschil
tussen de indieners en de minister
over de vraag, of er een categorie
zou kunnen zijn die op dlt moment
vanwege de niet verspreiding niet
urgent zou zijn. Er was echter wel
een verschil van mening over de
omstandigheden waaronder op een
gegeven moment gezegd kan
worden, dat er weer urgentie aan de
orde is. Als ik het amendement op
stuk nr. 89 lees, stel ik vast dat er in
hetgeen nu het vijfde lid is, drie
zaken geregeld zijn.

De eerste hangt samen met de
tijdelijke beveiligingsmaatregelen,
dus de monitoring. In dat geval kan
alsnog tot urgentie gekomen
worden, direct of op een later
tijdstip. Op de tweede plaats kan dat
gebeuren bij wijziging in het gebruik
en op derde plaats bij een wijziging
van omstandigheden. In de
toelichting wordt beschreven, wat
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Alders

daaronder wordt verstaan.
Ik zie dat de indieners een poging

hebben gewaagd om hetgeen ons
bond in de discussie vast te leggen,
zeker nu er in het tweede lid, onder a
en b, sprake is van expliciete toevoe–
gingen op dit punt. Dit zo zijnde is
de vraag aan de orde, of ik aan mijn
benadering de voorkeur zou moeten
geven. Ik heb vele ronden lang
beargumenteerd waarom ik daaraan
de voorkeur geef. Ik zeg dit speciaal
tegen de heer Eisma, die mij
daarnaar vraagt. Terug redenerend
zie ik dat het amendement op stuk
nr. 89 het vijfde lid zodanig wijzigt
dat nlet alleen de expliciet
beschreven categorieën, maar ook
de andere categorieën worden
ingebracht. Daarom lijkt het mij dan
ook dat op dit punt het oordeel van
de Kamer de doorslag kan geven. Ik
kom dus ook niet met een nota van
wijziging op dit punt.

Voorzitter! De heer Eisma heeft
aangegeven waarom de fractie van
D66 nu akkoord kan gaan met de
benadering van de relativiteit. Hij
heeft gezegd dat het niet zo is dat de
betrokkene onbeschermd achterblijft
en dat er bovendien sprake is van
een verjaringstermijn. Dit lijken ook
mij twee belangrijke elementen,
waarmee in ieder geval de indruk
weggenomen kan worden dat er nu
iets gebeurt, waardoor iedereen
vervolgens bedreigd wordt. Daar is
namelijk geen sprake van.

Wat de onschuldige eigenaar
betreft, hebben wij een hele
discussie gevoerd. Ik meen dat wij
elkaar een heel eind tegemoet
gekomen zijn. Ik denk echter wel dat
wij een verschil van mening zullen
houden over de 2,5% bijdrage van de
provincie. De heer Eisma meent dat
de provincie door die bijdrage ervoor
zal terugschrikken om tot harde
beoordelingen te komen. Ik zie dat
probleem niet. Ik meen oprecht dat
alle overheden in veel gevallen
onschuldig zijn. Wij hebben echter
een gemeenschappelijk probleem op
te lossen. Ik probeer dat mede op
die manier tot uitdrukking te
brengen.

Ik ben net al ingegaan op de
urgentie naar aanleiding van het
amendement op stuk nr. 89. De
wijziging van het oorspronkelijke
amendement op stuk nr. 57 brengt
ons dichter bij elkaar. Ik heb gepro–
beerd dat vast te stellen.

De heer Eisma heeft gezegd dat hij

zich in het amendement op stuk nr.
61 kan vinden, als de woorden "in
overwegende mate" worden
vervangen door de woorden "in
geringe mate". Daarbij vindt hij mij
aan zijn zijde. Ik heb ook al aan de
indieners gevraagd om deze
wijziging in het amendement aan te
brengen.

Verder heeft de heer Eisma
gevraagd of er nog een sanerings–
bevel kan worden gegeven, als
achteraf blijkt dat de IBC-eisen niet
afdoende zijn. Ik heb net al aan de
heer Van den Berg gezegd dat ik
daar geen ruimte toe zie, als er goed
en gecontroleerd onderzoek heeft
plaatsgevonden, als het
saneringsplan daarop gebaseerd
wordt en als het ook dienovereen–
komstig wordt uitgevoerd.

Wij zijn het eens over het
onderzoek bij transacties.

Wat de inspraak betreft, hebben
wij geen verschil van mening over de
vraag of er goede inspraakmogelijk–
heden moeten zijn en of er deskun–
digen en projectgroepen
ingeschakeld moeten kunnen
worden. Ik heb steeds gesteld dat de
provincies hier de belangrijkste rol in
gaan vervullen, dat er een ontwerp–
verordening van het IPO ligt die in
alle provincies gebruikt kan worden
en dat ik er daarom de voorkeur aan
geef om deze bijzondere bepalingen
niet in de wet neer te leggen. Verder
heb ik gesteld dat het mij weinig
zinvol lijkt om de oriënterende
onderzoeksfase, waarin slechts de
vraag aan de orde is of er reden is
om te veronderstellen dat de grond
ernstig verontreinigd is, in de hele
procedure te betrekken. Indien er
aanwijzigingen zijn dat die vraag aan
de orde is, start het grotere werk
namelijk pas feitelijk. En pas daarbij
komt de betrokkenheid van anderen
aan de orde.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter De artikelsgewijze
behandeling heeft reeds in de UCV
plaatsgevonden. De minister heeft
gezegd dat de Kamer nog op een
enkel punt nadere informatie krijgt.
Ik zou het op prijs stellen, als die
nadere informatie morgen vóór
pakweg vijf uur bij de Kamer is. Ik ga
ervan uit dat wij vervolgens dinsdag
zonder meer tot stemming kunnen
overgaan.

Ik stel dan ook voor, dinsdag de
stemmingen te doen plaatsvinden.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 12.53 uur
tot 13.40 uur geschorst.

D

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
binnengekomen, 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 het
Wetboek van Strafvordering in
verband met de regeling van het
opnemen van gesprekken met een
technisch hulpmiddel (23047);

b. de vaste Commissie voor binnen–
landse zaken:
- de Raming der voor de Tweede
Kamer in 1994 benodigde uitgaven,
alsmede aanwijzing en raming van
de ontvangsten (23055);

c. de vaste Commissies voor de
volksgezondheid en voor welzijn en
cultuur:
- het wetsvoorstel Regels ter zake
van de behandeling van klachten van
cliënten van uit collectieve middelen
gefinancierde zorgaanbieders op het
terrein van de maatschappelijke zorg
en gezondheidszorg (Wet klachtrecht
cliënten zorgsector) (23040);
- het wetsvoorstel Regels ter bevor–
dering van de medezeggenschap van
de cliënten van uit collectieve
middelen gefinancierde zorgaan–
bieders op het terrein van de
maatschappelijke zorg en gezond–
heidszorg (Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen (23041).

Ik stel voor, dinsdag 30 maart bij de
aanvang van de vergadering te
stemmen over de tijdens de UCV van
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voorzitter

18 februari 1993 inzake de
Zeescheepvaart voorgestelde moties,
indien voldoende ondersteund, te
weten:
- de motie-Tegelaar-Boonacker/A. de
Jong over faciliteiten voor de
zeescheepvaart (22811, nr. 4);
- de motie-A. de
Jong/Tegelaar-Boonacker over een
volledige of bijna volledige fiscale
vrijstelling van winst (22811, nr. 5);
- de motie-Blaauw over fiscale facili–
teiten in de loonsfeer (22811, nr. 6).

Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 20 en 21 april:
- het wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafrecht inzake
algemene strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen (22268);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Rampenwet inzake informatiever–
schaffing en afstemming van
rampen– en rampbestrijdingsplannen
(22642);
- het wetsvoorstel Regels voor de
besluitvorming met betrekking tot de
aanleg of wijziging van hoofdwegen,
van landelijke railwegen en van
hoofdvaarwegen (Tracéwet) (22500).

Ik stel voor, indien nodig en
mogelijk, te behandelen in de week
van 20 en 21 april en, zo blijkt dat
dit niet mogelijk is, een week later:
- de brief van de minister van
Verkeer en Waterstaat over rlvier–
dijkversterkingen (18106, nr. 42),
met maximumspreektijden van 10
minuten per fractie.

Ik stel voor, te behandelen in de
week van 27 en 28 april:
- het wetsvoorstel Aanvulling van het
Wetboek van Strafvordering met
voorzieningen ten behoeve van
DNA-onderzoek in strafzaken
(22447);
- het wetsvoorstel Wijziging en
aanvulling van de regeling van het
recht van enquête (22400);
- de brief van de staatssecretaris en
de minister van Binnenlandse Zaken
ten geleide van de notitie
"Vernieuwing bestuurlijke organi–
satie" (BON 3) (21062, nr. 21), met
maximumspreektijden van 20
minuten voor de fracties van CDA,
PvdA en VVD, 1 5 minuten voor de
fracties van D66 en Groen Links en
10 minuten voor de overige fracties.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de
stukken 17050, nr. 167, 168, 169,
en 171, 21835, nr. 13, 22800-111, nr.
14, 22800-VI, nr. 39, 22800-XIII, nr.
42 voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Ik stel voor, indien
vanmiddag rond een uur of vier, half
vijf, mocht blijken dat in rede niet
meer kan worden verwacht, dat deze
dag een aanvang kan worden
gemaakt met het antwoord van de
regermg inzake het drugsbeleid, dat
antwoord te doen plaatsvinden, zo
snel mogelijk na het paasreces. In
ieder geval zal zo snel mogelijk na
het paasreces de tweede termijn van
het debat ter zake van het drugs–
beleid worden voortgezet.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
U heeft een voorstel gedaan omtrent
het verdere verloop van het debat
over het drugsbeleid. Het is
natuurlijk heel vervelend als dat
debat pas kan worden voortgezet na
het paasreces. Ik verzoek u dan ook
na te gaan of het mogelijk is, het
debat volgende week voort te zetten.
Mocht dat niet mogelijk zijn vanwege
een overladen agenda, dan doet zich
natuurlijk een nieuwe situatie voor.
Wij moeten er in ieder geval voor
oppassen dat de beschikbaarheid
van iemand het argument wordt om
debatten wekenlang uit te stellen.

De voorzitter Naar mij in de lunch–
pauze is gebleken, gaat het om de
beschikbaarheid van meerdere
personen. Bovendien, aangezien wij
de volgende week een aantal zaken
moeten afronden, houd ik er
rekening mee dat er in die week nog
een enkel debatje zal plaatsvinden.
Zo zal er straks een verzoek worden
gedaan om een onderwerp op de
agenda te plaatsen, naar ik vermoed
de agenda van de volgende week.

De stukken over het drugsbeleid
zijn destijds op de agenda geplaatst
teneinde het mogelijk te maken dat
een aantal wetsvoorstellen bij
hamerslag zouden kunnen worden
afgedaan. Dat is de reden waarom ik
geen spreektijd heb voorgesteld. Als
de lijst van de woordvoerders met
hun spreektijden die ik de vorige
week vrijdag heb ontvangen, voor
waar aangenomen had kunnen
worden, dan hadden wij op dit
moment een aanvang kunnen maken

met het antwoord van de regering. Ik
stel vast dat gisteren alleen al de
eerste termijn van de twee
regeringsfracties 3 a 4 uur heeft
geduurd. Ik heb daar geen kritiek op,
maar het betekent wel dat wij er
rekening mee moeten houden dat
vanmiddag het restant van de eerste
termijn van de Kamer de nodige tijd
zal vergen. Dat houdt tevens in dat
het antwoord van de regering niet in
een half uurtje gepiept zal zijn.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Is door u ook verkend of
een besluitvorming van de Kamer om
vanavond te vergaderen tot de
mogelijkheden zou behoren?

De voorzitter : Dat is door mij niet
verkend, en wel hierom. Er is een
zekere neiging om van het vergader–
schema af te wijken. Het Presidium
geeft er de voorkeur dat niet te
doen. Bij de behandeling in
december van het voorstel inzake het
Reglement van orde is afgesproken
om bij voorkeur niet op woensdag–
avond te vergaderen in verband met
fractievergaderingen. Bovendien
vinden morgen twee uitgebreide
commissievergaderingen plaats die
ook stenografisch moeten worden
verslagen.

De heer Van der Vlies (SGP): Het
binnen te halen voordeel zou zijn dat
het debat niet verknipt wordt,
hetgeen voor de inhoudelijkheid
ervan beter is.

De voorzitter: Misschien zou de les
ook kunnen zijn dat als men spreek–
tijden opgeeft men wat nauwkeu–
riger is bij de naleving ervan, en
men, zeker als er geen spreektijdbe–
perking is, wijzigingen in de spreek–
tijden tijdig doorgeeft. Nogmaals, ik
heb er geen kritiek op, maar wanneer
men deze werkwijze onderling belieft
te volgen, dan moet men daarvan de
consequenties aanvaarden. Ik draag
die met de Kamer - ik vind dat ook
volstrekt geen punt - maar dan
moeten wij wel een beetje passen en
meten.

De heer Koffeman (CDA): Uiteraard
respecteer ik uw overwegingen die
pleiten tegen voortzetting vanavond,
maar ik moet u zeggen dat het mij
toch wel buitengewoon spijt dat de
behandeling pas na zo'n lange tijd
zal worden voortgezet, aangezien

Tweede Kamer Regeling van werkzaamheden
24 maart 1993
TK58 58-4164



voorzitter

daarmee ook iets van de spanning
van het proces van behandeling in
het geding is.

De voorzitter: Ik zie uw punt, maar
dat hadden de woordvoerders dan
toch eerder moeten afwegen. Uw
eigen fractie bijvoorbeeld heeft 30
minuten spreektijd opgegeven,
terwijl het meer dan een uur is
geworden. Ik heb daar geen kritiek
op, want men heeft het recht om op
dit punt het woord te voeren. Dat
neemt niet weg dat er ook andere
zaken moeten worden afgedaan.
Daar moeten wij ook rekening mee
houden.

De heer Koffeman (CDA): U heeft
er geen kritiek op, maar ik neem aan
dat u rekening heeft gehouden met
de tijd die de interrupties gisteren
hebben vereist.

De voorzitter: En de antwoorden
zoals die gegeven worden.
Nogmaals, het is geen kritiek, ik wijs
er alleen op dat u de consequenties
ervan moet aanvaarden.

De heer Dijkstal (WD): Voorzitter!
Vanavond kan het niet, na Pasen is
ongelukkig, de volgende week ziet u
ook een probleem...

De voorzitter: Waarom na Pasen
ongelukkig?

De heer Dijkstal (VVD): Omdat het
zo ver weg is. Dus dan blijft over
donderdag of vrijdag.

De voorzitter: Er is in de lunch–
pauze enig overleg geweest. U kent
ook de reden waarom de volgende
week problematisch is. Ik wil het
best wat forceren wat betreft de
volgende week, maar zou het niet
beter zijn om te besluiten de behan–
deling na het paasreces voort te
zetten?

De heer Dijkstal (VVD): Kan het
morgen ook niet?

De voorzitter: Neen. Dit gebeurt
wel eens meer met een debat en dat
moet een woordvoerder zich ook
realiseren.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Wiebenga.

De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Op 8, 9 en 10 maart jl.
is op Curapao de zogenaamde
Toekomstconferentie gehouden.
Daarbij waren aanwezig de minister
voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken, de
minister-president en de minister
voor Binnenlandse Zaken. Voorts
waren er acht parlementaire
waarnemers, waarvan zes leden van
dit huis. Na raadpleging van en
overleg met de leden van de Tweede
Kamer die waarnemers waren, komt
het ons gewenst voor, een debat met
de regering te houden over het
verslag van de voorzitter van de
Toekomstconferentie, dat ook aan de
Kamer is aangeboden. Het lijkt ons
tevens gewenst, daarbij ook te
betrekken een kort geleden
ontvangen brief over de gezamen–
lijke voorbereiding van de vervolg–
Toekomstconferentie. Het lijkt ons
wenselijk, dit debat volgende week
te houden. Dit kan met betrekkelijk
korte spreektijden, waarvoor wij 5
minuten per fractie suggereren. U
gelieve er bij de planning ook
rekening mee te willen houden dat
de vaste Commissie voor Neder–
lands-Antilliaanse en Arubaanse
zaken dinsdag om half vier naar de
Koningin gaat.

De heer Van Middelkoop (GPV)
Met wie zou de heer Wiebenga dit
debat willen voeren? Deze vraag is
niet geheel zonder betekenis, omdat
wij op Curapao niet alleen met de
minister-president hebben
gesproken, maar ook twee andere
bewindslieden hebben kunnen
waarnemen in onderscheiden
posities. Dit lijkt mij van belang met
het oog op het debat dat de heer
Wiebenga aanvraagt.

De heer Wiebenga (VVD): Ik dank
de heer Van Middelkoop voor deze
vraag. Ons voorstel is, het debat te
voeren met de minister-president als
ondertekenaar van het verslag van
de voorzitter van de Toekomstconfe–
rentie, maar uiteraard ook met de
minister voor Nederlands-Antilli–
aanse en Arubaanse Zaken. Of de
minister van Binnenlandse Zaken ook
aanwezig zou moeten zijn, laten wij
graag aan de regering zelf over.
Omdat ik mij de achtergrond van de
vraag van de heer Van Middelkoop

goed kan indenken, kan ik mij
voorstellen dat de woordvoerders bij
het bevragen van de regering
welhcht andere vragen stellen aan de
minister voor Nederlands-Antilli–
aanse en Arubaanse Zaken, die
gefungeerd heeft als voorzitter van
de Nederlandse delegatie, dan aan
de voorzitter van de conferentie,
namelijk de minister-president.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Ten
aanzien van het tijdstip voeg ik hier
nog toe dat het plezierig zou zijn als
dit debat ook niet plaatsvindt op een
moment dat andere groepen kamer–
leden naar de Koningin gaan.

De voorzitter: Ik stel voor, overeen–
komstig het verzoek tot het houden
van een debat naar aanleiding van de
Toekomstconferentie te beslissen en
de spreektijden te bepalen op 5
minuten per fractie.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel de Kamer
mee dat men er rekening mee moet
houden dat in verband met het
paasreces volgende week woensdag
aan het eind van de vergadering zo
nodig stemmingen zullen plaats–
vinden.

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

van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (uitbreiding van
de mogelijkheid van bezwaar en
beroep)(22491)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

Voorzitter: Van Houwelingen

D

De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! Ik las zojuist in het spreu–
kenboek dat "wie zijn lippen
weerhoudt, kloek is en verstandig".
Dat zal ik doen en daarom ook kort
spreken over dit onderwerp.

Mijnheer de voorzitter! Het onder–
havige wetsvoorstel komt voort uit
een passage uit een arrest van de
Hoge Raad van 27 september 1989.
De staatssecretaris is te prijzen
omdat hij de arresten van de Hoge
Raad nauwkeurig leest. Ik neem aan
dat hij ze niet allemaal leest, maar in
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Vreugdenhil

ieder geval wel de arresten die
gepubliceerd worden. Hij trekt
daaruit zijn lering en hij heeft nu de
lering getrokken dat er in de wet iets
veranderd moet worden. Ik kan het
alleen maar toejuichen dat dit ook
met een zekere spoed is gebeurd.

Het gaat erom wie van de echte–
lieden mag of moet procederen. Het
lijkt een wat onbelangrijke kwestie
die niet zo vaak zal voorkomen. Ik
herinner mij echter dat zich in het
kader van de Commissie voor de
verzoekschriften ooit een heel lelijk
geval heeft voorgedaan. De echte–
lieden waren in een echtscheidings–
procedure verwikkeld geraakt en de
man verwaarloosde de zaken van de
vrouw. Dat ging helemaal mis. Die
herinnering was voor mij ook de
aanleiding om een amendement in te
dienen om de wet als het ware
enigszins te vervolmaken. Ik hoop
dat het amendement nimmer
toepassing zal hoeven te vinden. Het
laat zich echter indenken dat echte–
lieden, die zoals men tegenwoordig
verneemt wel eens in onmin geraken,
zeggen: "Ik hou op met de
procedure. Je zoekt het verder maar
uit!". Om dat te voorkomen, is het
verstandig om de wet met dit
amendement te wijzigen. Daarmee
wil ik niet beweren dat de wet "fout"
is of iets van dien aard. Het
amendement is een kleine aanvulling
op de wet. In veel normale gevallen
zullen de echtelieden geen bezwaar
tegen de wet hebben en zullen zij
ook zeker het financieel belang van
hun wederhelft zodanig in het oog
houden dat het allemaal goed gaat.
Het arrest stamt overigens uit de
praktijk van een tandarts die na vijf
jaar de bij hem werkzame kleuterjuf
huwde. Het is een romantisch idee
dat dit nu in de wet verder zijn
vervolg heeft. Daarom merk ik op dat
de romantiek ook zo haar gevolgen
kan hebben. Het amendement is
overigens mede ingediend door de
heer Vermeend.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Laat ik ook eens met een citaat
beginnen: "Het oog der liefde kijkt
niet ver", aldus Julius Caesar in de
Gallische oorlog. Dat blijkt ook weer
uit het voorbeeld dat de heer Vreug–
denhil hier aanhaalde.

De heer Vreugdenhil heeft de
geschiedenis van de totstandkoming

De hser Van Middelkoop (GPV)

van het wetsvoorstel kort geschetst.
Ik dank hem voor zijn vriendelijke
woorden aan mijn adres.

De heer Vreugdenhil heeft mede
namens de heer Vermeend een
amendement ingediend. Daar wil ik
zeer kort iets over zeggen, indachtig
het citaat waarmee de heer Vreug–
denhil begonnen is. Het
amendement is logisch en zelfs
economisch. Het is in die zin compli–
cerend dat het de wettekst verlengt
en door de verwijzingen wat moeilijk
leesbaar maakt. Daar staat tegenover
dat het in de praktijk juist tot een
vereenvoudiging zal leiden. De
Kamer weet dat ik de eenvoudstoets
graag aanleg. Die toets leidt hier dus
tot een saldo van "nul" of "plus PM".
Bij bestudering van het amendement
zag ik een bezwaar: het strookt niet
met de procedurevoorschriften in de
Algemene wet bestuursrecht. Ik heb
echter gebruik kunnen maken van de
aanwezigheid, weliswaar in een
andere kwaliteit, van de minister van
Justitie achter deze tafel. Ik heb kort
met hem overlegd en wij zijn het
erover eens geworden dat
aanpassing van de procedures in die
wet mogelijk moet zijn bij het
amendement zoals het hier ligt. Ik
neem het amendement dus over.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Vreugdenhil (stuk nr.

8) is overgenomen, maakt het geen
onderdeel van beraadslaging meer
uit.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

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

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de nota Verslavingsproble–
matiek (22684) ;

- de brief van de minister van
Justitie over het drugsbeleid
(23056)

(Zie vergadering van 23 maart
1993.)

De beraadslaging wordt hervat.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Het is al meer dan vijftien
jaar geleden dat de regering en een
groot deel van de Kamer ten
principale kozen voor een eigen
koers in het drugsbeleid. Tijdens het
kabinet-Den Uyl werd met enige
progressieve eigenzinnigheid
gekozen voor wat inmiddels ook
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mternationaal bekend is geworden
als het geheel eigen Nederlandse
drugsbeleid. Geheel in de geest van
die tijd werd gekozen voor decrimi–
nalisering, medicalisering en norma–
lisering van de gebruikers, gecombi–
neerd met strafrechtelijke repressie
van de groothandel. Tot op de dag
van vandaag is er een breed
gedragen overtuiging dat deze
aanpak de beste resultaten zou
afwerpen.

Vanuit het buitenland luidde het
oordeel over de eigen aanpak van
Nederland doorgaans anders. De
International narcotics control board
van de VN rapporteerde vaak met
veel misnoegen over het Neder–
landse beleid, vanuit Duitsland is
stormgelopen op de Kokerjuffer in
Enschede en het begrip in Frankrijk
voor het Nederlandse beleid is nog
altijd minimaal. Hoe men het ook
wendt of keert, de Nederlandse
zendingsdrang om de eigen aanpak
te promoten, heeft tot op dit
moment nog weinig bekeerlingen
gemaakt. Integendeel. De interna–
tionale kritiek op de Nederlandse
eigenzinnigheid is nooit verstomd.

Is het beleid dan naar eigen
maatstaven gemeten als een succes
te kenmerken? Dat is moeilijk te
zeggen. Niemand kan immers
aantonen hoeveel meer of minder
slachtoffers van verdovende
middelen er zouden zijn geweest, als
er was gekozen voor een meer
repressieve aanpak. Echter, zelfs wie
de goede bedoelingen van de eigen
aanpakwil honoreren, kan niet heen
om de constatering dat het drugs–
beleid de laatste jaren van zijn
ankers is losgeslagen. Het onder–
scheid in aanpak van respectievelijk
de harddrugs en softdrugs is deels
illusoir geworden, toen bleek dat het
typische fenomeen van de
coffeeshop zich aan dat onderscheid
steeds minder hield. Kleinschaligheid
werd veranderd door grootschalige
handel met criminele antecedenten,
die deze winkelnering ook gebruikte
voor de verkoop van harddrugs.
Daarbij voegde zich de groeiende
overlast voor de omwonenden. De
gemeente Amsterdam moest zelfs
grijpen naar het paardemiddel van
artikel 219 van de Gemeentewet.

In Nederland hebben enkele
tienduizenden mensen problemen
met het gebruik van drugs,
overwegend heroïne en cocaïne, zo
schrijft staatssecretaris Simons in

zijn nota over de verslavingsproble–
matiek. De laatste jaren Is onder
intraveneuze drugsgebruikers AIDS
het belangrijkste gezondheidsrisico
geworden, zo gaat hij in zijn nota
nog even door. Achter ons woord
"drugsproblematiek" gaat een wereld
van ellende schuil van mensen die
hun ziel hebben verkocht aan de
verslavingsdemon, hun leven
daarmee vernietigend, en vaak
peilloos verdriet veroorzakend bij
ouders, familie en vrienden.

De hoofdlijnen van het Neder–
landse drugsbeleid mogen dan de
afgelopen vijftien jaar overeind zijn
gebleven, de samenleving zelf is wel
veranderd. De feitelijke acceptatie
van het gebruik van softdrugs in de
jaren zeventig was ook de capitulatie
van de overheid voor progressieve
jongeren die het gebruik van drugs
als een daad van verzet voor zich
opeisten. Dat verzet werd vooral
gedragen door studenten en andere
kinderen van de gezeten of gegoede
burgerij. Zij hebben zich in de jaren
tachtig grotendeels van de drugs
afgewend, maar de vrijheid die zij
hebben bevochten, is nu de slavernij
van grote groepen marginale
jongeren, vaak van buitenlandse
herkomst. Sommige bewindslieden,
vooral die van WVC, mogen dan te
pas en te onpas roepen dat er geen
sprake is van een toename van de
drugsproblematiek, dat is hooguit in
kwantitatieve zin waar. Kwalitatief is
er wel degelijk het een en ander
veranderd, en niet ten goede

Voorzitter! Het Nederlandse drugs–
beleid is toe aan herijking. De eerste
vraag die ik wil stellen, is die naar de
Europese bemoeienis met de drugs–
problematiek. In de conclusies van
het voorzitterschap van de Europese
Raad van Dublin, in juni 1990, werd
voor het eerst breed en meer syste–
matisch aandacht gegeven aan deze
problemen. Daarna is dit onderwerp
bij achtereenvolgende Europese
raden niet meer van de agenda
verdwenen.

In Dublin werd destijds overeen–
stemming bereikt over de noodzaak
van een samenhangend en
doeltreffend beleid op Europees
niveau, ik citeer de voorzitterscon–
clusies. Er waren voornemens tot het
houden van een conferentie onder
auspiciën van de Pompidou-groep.
Een geïntegreerd programma voor
samenwerking met Columbia werd
bepleit, waarbij speciale aandacht

moest worden besteed aan de
verkoop en de prijs van koffie en
andere vervangende produkten. Het
witwassen van geld moest worden
bestreden, evenals het financiële
voordeel behaald bij de drugshandel.
Het CELAD en de Trevi-groep
werden aan het werk gezet voor een
gemeenschappelijk informatie–
systeem en een Europees opleidings–
programma, alsook de oprichting van
een centrale Europese drugsinlichtin–
gendienst en het uitbreiden van het
netwerk van verbindingsambtenaren
in produktie– en doorvoerlanden. Dat
waren de goede voornemens van
Dublin. Kan de minister van Justitie
zeggen wat op dit moment de stand
van zaken is? Wat betekent deze
toenemende Europese aanpak voor
het eigen karakter van het Neder–
landse beleid?

Ik keer terug naar Nederland. Wat
oorspronkelijk bedoeld was als
"gedoogbeleid" is in werkelijkheid
verworden tot een de facto legali–
sering van in elk geval het gebruik
van softdrugs. Kan de minister zich
in die constatering vinden? Het kan
in dit verband geen kwaad erop te
wijzen dat veel jongeren van buiten–
landse herkomst die in Nederland
gewend raakten aan onze liberaliteit
bij thuiskomst vaak zeer hardhandig
werden wakker geschud. Tijdens het
bezoek van een parlementaire
delegatie van de vaste Commissie
voor buitenlandse zaken aan
Suriname in augustus vorig jaar werd
er meer dan eens op gewezen dat
Surinaamse jongeren er vaak te laat
achter kwamen dat de vanzelfspre–
kendheid waarmee zij in Nederland
drugs konden gebruiken alleen voor
Nederland gold. In eigen land werd
daar anders over geoordeeld, zoals
zij vaak te laat merkten. Het resultaat
was de politiecel en hoe die er daar
uitziet, mag inmiddels genoegzaam
bekend zijn, ook bij deze minister.
Het zal ons wel een zorg zijn.

De minister-president heeft
onlangs de aandacht getrokken met
zijn uitspraak dat coffeeshops die
jongeren toelaten de verkoop van
softdrugs moet worden verboden.
Het is mij niet helemaal duidelijk
geworden, waarom dat voorpagina–
nieuws moest zijn. Immers, bij de
behandeling van de begroting voor
Justitie vorig jaar zei de minister van
Justitie precies hetzelfde. Toen
herlnnerde hij aan de criteria die in
de vergadering van procureurs–
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generaal eerder waren opgesteld om
het gedoogbeleid van het openbaar
ministerie te herijken: geen verkoop
van harddrugs, geen overlast, geen
grote hoeveelheden - hetgeen
betekent: niet meer dan 30 gram -
geen verkoop aan minderjarigen en
geen reclame of affichering. Was dat
niet tot de minister-president
doorgedrongen, of mis ik iets en zijn
zijn opmerkingen toch te
beschouwen als een verdere
aanscherping? Ik hoor dat graag.

Ik heb het rapport van de
Werkgroep drugs en overlast
gelezen. Na lezing kwam bij mij de
vraag naar boven wat nu eigenlijk
het nieuwe was van de in dat rapport
opgenomen aanbevelingen. Immers,
vrijwel alle aanbevolen juridische
middelen zijn op dit moment reeds
beschikbaar. Waarom is het gebruik
daarvan dan kennelijk verwaarloosd?
Met alle respect voor de opstellers
van het rapport vraag ik: wat is het
meer dan een attenderingsbulletin?
Wat zal er veranderen als de aanbe–
velingen echt worden overgenomen?

Een bijzonder accent krijgt wel de
bestuurlijke aanpak. Dat is wellicht
het nieuwe in de aanbevelingen. Ik
hoor graag het commentaar van de
minister. Zo wordt gemeenten
aanbevolen, zich te voorzien van
bepalingen in de algemene politie–
verordening die strekken tot
bestrijding van drugsoverlast op
straat. In de brief van 12 maart jl.
schrijft de minister van Justitie dat
bestuurhjke maatregelen nodig zijn
op het terrein van de limitering van
het aantal coffeeshops per
gemeente, de vestigingsplaats en
sluiting na strafrechtelijk optreden.
Dat is prima, maar betekent dit dat
coffeeshops aan een vergunning
zulien worden gebonden? Zo ja, kan
en mag dat wel als je weet dat die
vergunning strekt tot de verkoop van
middelen die de jure nog altijd
verboden zijn en naar mijn
overtuiging ook moeten blijven?

Inmiddels horen wij ook weer de
pleidooien voor een definitieve
legalisering van de verkoop en het
gebruik van softdrugs. Ook gisteren
viel dat weer te beluisteren. Op dit
punt zou ik de minister willen vragen,
in te gaan op wat daarover gezegd
wordt in het laatste rapport van de
International narcotics control board.
Daarin wordt een uitvoerige poging
gedaan, nog eens duidelijk te maken
wat de visie van dit orgaan is op

pleidooien om het niet medisch
gebruik van drugs te legaliseren. Die
uiteenzetting dient serieus genomen
te worden. Na een achttal meest
praktische bezwaren tegen legali–
sering van softdrugs te hebben
opgesomd die ik niet allemaal zal
noemen, wijst de board erop dat het
sowieso moeilijk is, onderscheid te
maken tussen harddrugs en
softdrugs omdat deze in het
populaire taalgebruik gewortelde
uitdrukkingen nooit helder zijn
gedefinieerd. Het onderscheid wordt
misleidend genoemd, alsof het gelijk
kan worden gesteld met het bij
iedereen bekende onderscheid
tussen hard– en softdrinks. Dit is niet
het sterkste argument, maar het
staat er ook in. Het betoog van de
board krijgt vervolgens wel meer
scherpte omdat erop wordt gewezen
dat het de geïndustrialiseerde landen
waren die in 1961 het initiatief
namen tot de introductie van de
internationale controle op cannabis
op een moment dat er op dit punt in
die landen nog geen serieuze
problemen waren, dus ook niet in
ons land. De board zegt niet zonder
recht dat de verantwoordelijkheid
van die geïndustrialiseerde landen -
dus ook van Nederland - enorm is
als cannabis nu wordt gelegaliseerd.
Zij zouden verplicht zijn om tegelij–
kertijd enerzijds de beslissing uit
1961 om cannabis te verbieden en
anderzijds de nieuwe beslissmg om
cannabis toe te voegen aan gelegali–
seerde middelen zoals alcohol en
tabak te rechtvaardigen. Kortom, de
International narcotics control board
is er mordicus op tegen. Ik denk dat
het geen pas geeft om hier schou–
derophalend aan voorbij te gaan,
zelfs niet als wij het beter menen te
weten. Nederland mag andere
landen graag houden aan interna–
tionaal aangegane verplichtingen,
bijvoorbeeld op het gebied van de
mensenrechten, en dat is terecht.
Welnu, dan is ons land gehouden om
internationale bezwaren op dit punt
serieus te nemen. Daartoe wil ik de
minister dan ook uitnodigen.

In de brief van 12 maart gaat de
minister ook in op de steeds grotere
omvang die de teelt van nederwiet in
Nederland heeft aangenomen. Het is
bijna ongelooflijk, maar ons land
dreigt een exporteur van verdovende
middelen te worden. Ik kan
instemmen met het voornemen van
de minister om een vergunningen–

stelsel voor de teelt van hennep ten
behoeve van landbouwdoeleinden op
te zetten. Mag ik horen wat dit
vergunningenstelsel betekent voor
de zogenaamde eigen teelt? Collega
Koffeman stelde gisteren dezelfde
vraag. Ik neem aan dat ook die eigen
teelt wordt verboden. Is ook gepeild
welke reacties dit vergunningen–
stelsel in het buitenland kan
oproepen? Is er ook over gesproken
bij de laatste visitatie aan ons land
door de International narcotics
control board? Zo ja, wat was de
reactie? In de brief van de minister
wijst hij erop dat het van belang is
dat het systeem waterdicht is, opdat
infiltratie van de illegale teelt in het
legale circuit wordt voorkomen. Ik
wil het omdraaien: hoe wordt
voorkomen dat de dan gelegal i–
seerde teelt als produkt toch weer in
de coffeeshops verschijnt, waar de
nederwiet naar ik heb begrepen als
"kwalitatief hoogwaardig" wordt
beschouwd?

De heer Dijkstal (VVD): De heer
Van Middelkoop heeft nu
verscheidene malen de International
narcotics control board aangehaald
en gebruikt in zijn argumentatie.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Wij zijn aangesloten bij dat verdrag,
zoals u weet.

De heer Dijkstal (VVD): Ja, maar
wat ik u wil vragen, is of u aanwezig
bent geweest bij het gesprek dat de
kamerleden namens verscheidene
commissies volgens mij in oktober
hebben gehad met die board en
waarin naar de mening van de
diverse fractievertegenwoordigers is
gevraagd.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Nee.

De heer Dijkstal (VVD): Dat
vermoedde ik al en dat is ook een
beetje merkbaar in uw standpuntbe–
paling. Er past op z'n minst een
nuance, want als u daarbij was
geweest, had u gehoord dat die
board heel andere informatie kreeg
dan de conclusies die de board
uiteindelijk op grond van dat gesprek
heeft menen te moeten trekken. Ik
zal daar straks uitgebreid op terug–
komen, maar ik wilde u in de meest
vriendelijke zin van het woord
proberen te waarschuwen. Wij

vtVi«sede Kamer Drugsbeleid
24 maart 1993
TK58 58-4168



Van Middelkoop

moeten niet een te absolute
betekenis aan het oordeel van die
groep mensen hechten als wij even
in gedachten houden hoe wij hier het
gesprek met hen hebben gevoerd.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
zal met plezier luisteren naar wat u
straks te zeggen hebt, maar ik zie de
relevantie van uw opmerking niet
helemaal in, ook al waardeer ik uw
waarschuwing. Als ik erbij zou zijn
geweest - mijn excuses voor het feit
dat het mij niet lukt om net als
Sinterklaas op meer dan ëén plaats
tegelijk aanwezig te zijn - zou ik
waarschijnlijk een aantal opmer–
kingen hebben gehoord, zoals wij
gisteren ook van de heer Stoffelen
hebben gehoord en misschien straks
van u. Dat is wel interessant en dat
hoorde ik ook deze week, maar wij
hebben daarna het laatste
jaarrapport gekregen van dit orgaan.
Hoe je het ook wendt of keert, dat is
toch een officieel document van een
orgaan waar wij toch enige verplich–
tingen tegenover hebben. Mag ik dat
dan niet citeren?

De heer Dijkstal (VVD): Ik verwijt
de heer Van Middelkoop vanzelf–
sprekend niet dat hij niet lijfelijk bij
dat gesprek aanwezig kon zijn. Dat
begrijpt hij wel. Het gaat erom of je
dat rapport als zwaar element in je
betoog gebruikt of dat je misschien
de brief van de minister-president in
reactie op dat rapport als zwaar
element gebruikt. Daar zit juist het
verschil in.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Ja, maar ik praat hier toch met - in
dit geval - de minister van Justitie
die verdragsrechtelijk gehouden is
om uitvoering te geven aan het
enkelvoudig verdrag en andere inter–
nationaalrechtelijke verplichtingen.
De wijze waarop wij met dat verdrag
omgaan en het eventueel interpre–
teren, hebben wij niet uitsluitend in
eigen hand. Dat doen de onderteke–
naars van dat verdrag met elkaar.
Het orgaan van de VN heeft daarin
een bijzondere taak. Voor collega
Dijkstal geldt dan misschien de
opmerking die ik eerder maakte,
namelijk dat wij in tal van andere
zaken op internationaalrechtelijk
gebied graag andere landen wijzen
op aangegane verplichtingen. Ik denk
aan de mensenrechten. Nu betreft
het een materie die ons misschien

wat minder goed uitkomt. Ik vind dat
wij dan toch niet moeten bezwijken
voor de verleiding om wat soft over
het verdrag en de board te spreken.

De heer Dijkstal (VVD): Dat moeten
wij zeker niet doen. ledereen kan zijn
eigen mening daarover hebben. Dat
was niet de strekking van mijn inter–
ruptie.

De heer Van Middelkoop (GPV): In
reactie op de brief van 12 maart wijs
ik erop, dat je moet opletten dat
gelegaliseerde teelt niet weer in
produktvorm in de coffeeshops
verschijnt. Er is immers niet zoveel
fantasie nodig om zich een situatie in
te denken waarin drugshandelaren
pressie op agrariërs uitoefenen om
een deel van hun met vergunning
geteelde hennep tegen hoge prijzen
af te staan aan de drugshandel. Hoe
voorkom je dat?

Op het punt van dwang en drang
moet het kabinet het een en ander
verduidelijken. Begin december zei
de minister van Justitie in
Amsterdam op een bijeenkomst over
samenleving en veiligheid, dat valt te
overwegen of voor de ernstig
harddrugsverslaafden toch niet
intensievere dwang– en drangpro–
gramma's kunnen worden opgezet.
Tijdens de behandeling van de
begroting van Justitie, op 10
december van het vorig jaar,
ongeveer in dezelfde tijd,
antwoordde de minister op een
vraag van mevrouw Van der Burg
van de PvdA-fractie of hij echt het
idee had dat via dwang mensen
effectief kunnen worden gedwongen
tot afkicken met een kort en duidelijk
"ja!". Zie de Handelingen!

Interessant was echter dat enkele
uren daarvoor staatssecretaris
Simons bij de behandeling van zijn
begroting opmerkte, dat hij geen
enkele reden zag om nieuwe
jurïdische mogelijkheden voor
dwangbehandeling te scheppen. Op
dat punt mag dus enige verduide–
lijking worden gevraagd. De staats–
secretaris zei toen weer wel dat hij
met de minister van oordeel was, dat
aanbevelingen uit de regeringsnota
Dwang en drang uit 1988 geïntensi–
veerd zouden kunnen worden. Ik
citeer: "Wij zullen hierover
binnenkort een nader standpunt
innemen." Wanneer mogen wij dat
vernemen? Ik hoop eerlijk gezegd dat
dit kan voor de afronding van dit

debat. De bewindslieden hebben er
inmiddels een paar weken extra tijd
bij gekregen.

Mijn laatste opmerking betreft de
coördinatie binnen het kabinet van
het drugsbeleid. Tot op dit moment
is de minister van WVC de eerstver–
antwoordelijke. Ik meen dat er
aanleiding is, die verdeling van
bevoegdheden te heroverwegen. Het
nieuwe accent dat nu wordt gelegd
is van justitiële aard. Ik meen dan
ook dat er veel voor te zeggen is de
minister van Justitie als eerstverant–
woordelijke te laten aanwijzen. Ook
met het oog op het buitenland lijkt
mij dat aanbevelenswaardig. Wordt
hierover in het kabinet gesproken?
Zo ja, wat zijn dan de al dan niet
voorlopige conclusies?

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! De staats–
secretaris van Volksgezondheid is
trots op het Nederlandse drugs–
beleid. In zijn toespraak op de Vierde
internationale drugsconferentie op
15 maart jl. ging hij onder meer in
op de resultaten.

Het totale aantal problematische
harddrugsgebruikers is gestabili–
seerd op 21.000, altijd nog te veel,
maar een zeer laag percentage op de
totale bevolking. De hulpverlening
bereikt minimaal 70% tot 80% van de
meest problematische gebruikers.
Het aantal drugsdoden blijft relatief
laag. Nederlandse drugsgebruikers
plegen minder misdrijven dan drugs–
gebruikers in andere landen. Hij
heeft dus reden om trots te zijn. In
vergelijking met onze buurlanden zijn
de resultaten bemoedigend. Ook op
deze conferentie waren er blijken van
waardering voor het Nederlandse
beleid. Dat is overigens al enige tijd
gaande. Als ik naar de heer Van
Middelkoop luister, is dit kennelijk
ook een kwestie van interpretatie.
Aanvankelijk was er heel veel
scepsis, met name in Duitsland en
de Verenigde Staten, nu is er
erkenning van de positieve resultaten
van de Nederlandse aanpak. Op de
bijeenkomst van de European cities
on drug policy in Bologna in 1992
hebben 14 Europese steden een
resolutie ondertekend waarin
scheiding van de markt voor
softdrugs en die voor harddrugs en
regulering van de handel wordt
bepleit. Daarnaast hebben nog 30
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steden de inhoud van de resolutie
onderschreven. Ambtenaren van
WVC, hulpverleners en deskundigen
worden overal uitgenodigd om infor–
matie te geven over de Nederlandse
aanpak. In Frankfurt is een Neder–
lander ingezet om te assisteren bij
de hulpverlening aan verslaafden.
Eddy Engelsman, voormalig directeur
alcohol–, drugs– en tabaksbeleid op
het ministerie van WVC en in die
hoedanigheid vele jaren lang de
belangrijkste adviseur van de Neder–
landse regering op het gebied van
drugsbeleid, is in 1990 onder–
scheiden met een award van de
Amerikaanse Drug policy foundation.
Terwijl er in het buitenland een
stijging van het gebruik van drugs te
zien is, is er in Nederland in ieder
geval van een stabilisering sprake.
Geen slecht resultaat.

Het Nederlandse beleid heeft
vooral veel succes door de scheiding
tussen harddrugs en softdrugs, de
tolerantie van het gebruik van
softdrugs - en daarmee de decrimi–
nalisering van dat gebruik - en de
goede drugshulpverlening. Toch is
het succes betrekkelijk, zo wil ik met
nadruk zeggen. In vergelijking met
het repressieve "war on
drugs"-beleid in veel andere landen -
oorlog tegen drugs - heeft de
pragmatische Nederlandse aanpak
het best goed gedaan, maar er is ook
in Nederland sprake van soms
onaanvaardbare overlast. Ook in
Nederland heeft een groot deel van
de criminaliteit met drugs te maken.
Ook in Nederland overlijden mensen
door gerotzooi met drugs en door
besmetting met HIV via vuile
naalden. Ook in Nederland verloe–
deren mensen door verslaving.
Verloedering, overlast en crimina–
liteit, zullen die ooit gestopt worden
zolang er een markt is met vraag en
aanbod en zolang - dit is de belang–
rijkste vraag, denk ik - produktie van
en handel in drugs verboden is?
Mede door dit verbod is een
wereldwijd crimineel circuit ontstaan
waartegen onmogelijk kan worden
opgetreden. Elke drugsvangst levert
weliswaar leuke televisiebeelden op
van trotse politiemensen met een
groot bedrag dat ze weer hebben
verdiend, maar iedereen weet wat
het effect van zo'n vangst is: bijna
niets. Hooguit zullen de prijzen
tijdelijk stijgen, wat de verslaafde
ertoe noopt, nog wat meer
autoradio's te gaan jatten.

Het drugsbeleid, voorzitter, moet
naar onze overtuiging op Europees
niveau op de helling. Het bevindt
zich zo langzamerhand op een dood
spoor. De drugs zouden onttrokken
moeten worden aan het domein van
de georganiseerde misdaad. En
zonder twijfel zal uitemdelijk legali–
sering en regulering van produktie,
handel en gebruik van drugs plaats–
vinden, want dit lijkt de enige manier
om het probleem beheersbaar te
maken. Ik zou er toch voor willen
pleiten dat Nederland daarbij initi–
atieven neemt. Wij hebben een
goede naam, wij hebben deskun–
digheid in huis en wij hebben
ervaring met een tolerant beleid. Het
is tijd voor een volgende stap, die
wat ons betreft legalisering van de
verbouw van, de handel in en het
gebruik van softdrugs zou moeten
inhouden. Tegelijkertijd zou er
moeten worden overgegaan tot
decriminalisering van het gebruik van
harddrugs.

Kenmerkend voor ons beleid is een
strikte scheiding in benadering van
het gebruik van harddrugs en dat van
softdrugs. Die strikte scheiding heeft
tot gevolg dat in coffeeshops
uitsluitend softdrugs verkocht mogen
worden. Dat is goed. De ervaring
met softdrugs als hasjiesj en
marihuana heeft allerwegen bewezen
dat het gebruik hiervan niet
schadeiijk voor de gezondheid is, in
elk geval veel minder schadelijk dat
het gebruik van tabak en alcohol. Ik
heb gisteren in een interruptie de
cijfers van WVC genoemd. Er zijn
500.000 tot 600.000 regelmatige
gebruikers van cannabisprodukten,
van wie 0,04% hulp zoekt. Cannabis–
doden kennen wij niet. Ter verge–
lijking: aan tabak zijn ruim 4 miljoen
Nederlanders verslaafd, terwijl er
jaarlijks - schrikt u niet - 20.000
tabaksdoden te betreuren zijn. Aan
de gevolgen van het gebruik van
alcohol sterven jaarlijks 2000
mensen. Ondanks die cijfers of
misschien juist door die cijfers blijft
het drugsbeleid voor mij
tweeslachtig en staat het bol van
hypocrisie. Gebruik is toegestaan,
evenals de verkoop van kleine
hoeveelheden in coffeeshops, maar
de stappen die daaraan voorafgaan,
zijn niet toegestaan. Alsof de
nederwiet in de coffeeshops uit de
hemel zou komen vallen!

De achilleshiel in ons drugsbeleid
is dat de strikte scheiding tussen

harddrugs en softdrugs bij de
produktie en de aanvoer niet bestaat.
Die bestaat alleen in het verdere
traject. Al bij de behandeling van de
begroting van Volksgezondheid en
van Justitie heeft mijn fractie een
pleidooi gehouden voor legalisering,
regulering en beheersing van de
teelt, de handel en het gebruik van
hennepprodukten.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn excuses dat ik wat laat reageer,
maar ik moest de woorden van
mevrouw Beckers even op mij in
laten werken. Maar voert mevrouw
Beckers nu in feite ook een pleidooi
voor het gedogen van het gebruik
van harddrugs?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Laat u mij mijn
verhaal maar afmaken. Het luistert
namelijk tamelijk nauw. Ik bouw mijn
redenering verder op. Daarin zeg ik
nog meer over harddrugs.

Ik heb zojuist gezegd dat wij de
conclusie getrokken hebben dat het
uiteindelijk zo ver komt - met drie
dikke strepen eronder - dat ook het
harddrugsbeleid anders wordt. Maar
ik stel hier nu niet voor om in één
klap de harddrugs te legaliseren.
Misschien wordt een en ander
verderop in mijn betoog duidelijk. Als
dat niet het geval is, kan de heer Van
Middelkoop een nadere vraag
stellen.

Voorzitter! Het is te gek dat de
overheid geen enkele greep op de
produktie heeft en dat zij geen
enkele eis stelt aan de vakbe–
kwaamheid van eigenaren van
coffeeshops. In feite laat zij daardoor
een oncontroleerbare wildgroei
ontstaan, met alle gevolgen vandien
voor de volksgezondheid, alsook
voor de woonwijken met een
wildgroei van coffeeshops die steeds
meer in handen komen van de snelle
jongens en de beunhazen.

Anderen hebben ook al gezegd dat
er niet te negeren aanwijzingen zijn,
dat er in een aantal coffeeshops
heroïne, cocaïne en XTC verkocht
wordt. Dat is ook niet zo vreemd.
Immers, het halfslachtige beleid
geeft drugsbaronnen alle kans om
hun waar te slijten. Die kijken niet of
het gaat om hennepprodukten dan
wel heroïne; hoe meer zij eraan
kunnen verdienen, des te beter.

Wanneer die scheiding tussen
harddrugs en softdrugs vervaagt,
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komen de positieve elementen van
het Nederlandse drugsbeleid ernstig
in gevaar. Die scheiding moet dan
ook worden aangebracht en vastge–
houden. Dit geldt dus ook voor de
produktie en de handel. De enig
werkelijke oplossing is naar mijn
overtuiging volledige decriminali–
sering van hennepprodukten.

Er zouden dan vestigings– en
kwaliteitseisen gesteld moeten
worden. Al eerder is uit onverwachte
hoek steun voor dat standpunt uitge–
sproken. Ik doel op de Rotterdamse
hoofdcommissaris Hessing die het
volgende in het CDA-blad Bestuurs–
forum zegt: "Ik ben nu zover dat ik
denk: zouden wij softdrugs maar niet
vrij geven; de Staat kan eraan
verdienen door belasting te innen."
Daar heb ik ook geen bezwaar tegen.
Deze week hadden wij ook een Duits
politieblad in handen waarin werd
gepleit voor decriminalisering van
drugsgebruik en vooral voor een
scheiding van markten voor
harddrugs en softdrugs.

Dat pleidooi voor de legalisering
van hennepprodukten komt niet
alleen voort uit de overtuiging dat
verdere repressie tot niets anders
leidt dan verergering van de misdaad
en verdere bloei van de misdaadsyn–
dicaten. Ik wijs op de effecten van
de drooglegging in de Verenigde
Staten. Maar mijn pleidooi berust
vooral ook op het feit dat hennep–
produkten niet schadelijk zijn en dat
het roken van een joint niet meer
overlast hoeft te veroorzaken dan het
roken van een gewone sigaret en het
drinken van een biertje. Gebruik van
cannabisprodukten leidt ook niet tot
criminaliteit; ze zijn niet verslavend,
noch extreem duur.

Bijkomende voordelen van legali–
sering zijn dat er een kwaliteitscon–
trole mogelijk is, dat coffeeshops
ertoe verplicht kunnen worden om
mee te werken aan goede
voorlichting, zodat de consument
beter geïnformeerd raakt, en dat de
produkten aan het belastingregime
onderworpen kunnen worden,
evenals andere genotmiddelen.

Met de produktie van nederwiet is
inmiddels zoveel kennis en ervaring
opgedaan (het produkt is zo goed en
de produktie is zo hoog) dat import
uit het buitenland al bijna overbodig
is. De maffia die de import van drugs
in handen heeft, wordt daarmee
buitenspel gezet. Ik draai het om: als
je de teelt van illegale nederwiet aan

banden gaat leggen of gaat
verbieden, tot zelfs het plantje op
het balkon toe - dat was de
karikatuur van gisteren - betekent
dat alleen maar een forse stap
achteruit. Het CRI-rapport raadt de
minister dat aan. Echter, het komt
dan van buiten de grenzen weer
binnen.

De heer Koffeman (CDA): Voor alle
duidelijkheid en om misverstanden te
voorkomen: het ging om de
karikatuur die ik u verweet.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Maar er is iets aan
voorafgegaan. Er ging aan vooraf dat
u tot mijn grote verbazing zei dat u
individuele teelt van een paar
plantjes op het balkon inderdaad ook
onder de politiecontrole wilde
brengen. Toen heb ik u gevraagd:
doet u dat met alcohol ook en gaat u
dan bij de mensen thuis de flessen in
de koelkast tellen?

De heer Koffeman (CDA): Dat
klopt. En toen heb ik uitvoerig
uitgelegd wat de achtergronden van
mijn opvatting waren.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Blijft staan dat er naar
mijn mening een enorme en niet te
verklaren discrepantie is tussen het
beleid ten aanzien van henneppro–
dukten en het beleid ten aanzien van
alcohol. Door alcohol treedt ook
enorme maatschappelijke en
persoonlijke schade op, maar daarbij
vinden wij bijna alles goed. Ik heb u
gezegd: als u consequent bent, doet
u straks ook voorstellen om het hele
alcoholbeleid veel en veel scherper
te maken, de produktie van alcohol
te verbieden, enz.

Ik ben dus bang dat het voorge–
stelde vergunningenstelsel om legale
van illegale teelt te onderscheiden,
niet te controleren is. Bovendien
denk ik dat er sprake is van een
enorme verspilling van energie en
van overheidsgeld om een hennep–
kweker - ook al is het een hobbyist
met een paar wietplantjes op het
balkon - te vervolgen. Hebben wij
daar voldoende politieagenten voor,
vraag ik de minister.

Wij stellen voor, in grote lijnen het
wetsvoorstel over te nemen dat
ontworpen is door het Nederlands
instituut voor alcohol en drugs. Dat
voorstel houdt in dat cannabis aan

de werkingssfeer van de Opiumwet
wordt onttrokken en in een systeem
gebracht wordt dat gelijkenis
vertoont met de Drank– en
horecawet. In dat systeem kunnen
regels gesteld worden op het gebied
van verkooppunten en teelt. Met
behulp van een vergunningenstelsel
kan een plicht tot voorlichting en
preventie geregeld worden. Bestuur–
iijke controle in verband met
openbare orde en ruimtelijke
ordening is ook dan beter gewaar–
borgd. De huidige illegale hennep–
kwekerijen en de semi-legale
coffeeshops worden omgevormd tot
een normale bedrijfstak. Telers
moeten een vergunning hebben van
de inspecteur voor de volksge–
zondheid en verkopers moeten een
vergunning van burgemeester en
wethouders hebben. Kwekers en
verkopers moeten ouder zijn dan 25
jaar en van onbesproken gedrag. Ze
moeten beschikken over
aantoonbare vakbekwaamheid en
kennis om zo'n zaak te runnen. De
verkoop aan minderjarigen - dat ben
ik met de minister eens - en het
maken van reclame blijven verboden.
Smokkel van cannabisprodukten
blijft strafbaar. Een belangrijk punt in
dat wetsvoorstel is dat, evenals bij
de Drank– en horecawet, de verant–
woordelijkheid voor de uitvoering
van de wet komt te liggen bij het
ministerie van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur. Met name bij
dat ministerie, waar heel veel kennis
en ervaring in het beleid op het
gebied van genotmiddelen is. Ik zag
graag dat de minister hierop
reageerde.

Ik denk dat zo'n wetsvoorstel niet
strijdig is met internationale
verdragen. Binnen het Enkelvoudig
verdrag van New York, uit 1961, is
ruimte voor een uitzonderingspositie.
Dat geldt ook voor het verdrag van
Wenen inzake psychotrope stoffen.
Het zou trouwens ook alleszins
redelijk zijn als het buitenland
Nederland de ruimte gaf, met een
dergelijk liberaal drugsbeleid
ervaring op te doen. Bovendien, als
de regering echt graag wil, is er ook
aan internationale verdragen nog een
mouw te passen. Ook op dat punt
heb ik graag een reactie van de
bewindslieden.

De heer Koffeman (CDA): Ik heb
dat voorstel uiteraard ook gelezen.
Mag ik mevrouw Beckers vragen
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naar haar opvatting over de
handhaafbaarheid van de voorge–
stelde regeling, met name daar zij
zelf spreekt over de benadering van
de handhaafbaarheid vanuit het
ministerie van WVC.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik heb het gevoel dat
wij een heel verschillende kijk
hebben op de samenleving en op de
justitiële benadering in die samen–
leving.

De heer Koffeman (CDA): Dat
gevoel deel ik.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Daar hoef je je ook
niet voor te schamen! Ik kan de
vraag omdraaien. Een groot aantal
collega's van u - niet de eersten de
besten - en steeds meer politie
mensen zeggen hardop dat dit beleid
een bodemloze put is en dat wij er
niets mee bereiken. Er moet steeds
meer geld in. Ik vraag u daarom of er
geen reden is, eens te bekijken hoe
je het wèl moet doen. U hebt
gisteren gepleit voor een zekere
vorm van handhaving. Daar schrok
ik, eerlijk gezegd, een beetje van. U
pleitte ervoor, ook individuele
mensen die een paar plantjes wiet
telen, onder de politiecontrole te
brengen. Dan denk ik: waar begin je
aan, met al onze discussies over het
kunnen controleren en handhaven
van regels?

De heer Koffeman (CDA):
Voorzitter! Ik heb mevrouw Beckers
niet gevraagd naar de handhaaf–
baarheid van mijn voorstellen. Ik
vraag haar naar haar opvatting over
de handhaafbaarheid van de wet die
zij hier propageert.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Wat is uw probleem
dan?

De heer Koffeman (CDA): Ik zal
mijn vraag herhalen. Denkt u,
mevrouw Beckers, dat de wet met
het huidige beschikbare instrumen–
tarium voldoende handhaafbaar is,
vooral ook omdat in die wet werd
verwezen naar een bijzondere
benadering vanuit het ministerie van
WVC, bijvoorbeeld via een
bijzondere opsporingsdienst of iets
dergelijk?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Wij hebben een
alcoholbeleid. Er is toch geen enkele
reden mij te vragen, of dat alcohol–
beleid handhaafbaar is? Voor zover
er op een gegeven moment
problemen zijn met de openbare
orde, liggen er in de Drank– en
horecawet ook een aantal verant–
woordelijkheden vast. Bij mijn weten
worden die gecontroleerd. Op een
gegeven moment waren er behoor–
lijke problemen. Wij hebben toen
daarover in de Kamer gesproken. Wij
hebben een alcoholbeleid geformu–
leerd De openbare orde is daarbij
ook ter sprake gebracht. Ik heb geen
enkele reden nu te veronderstellen
dat er op dit moment grote
problemen zijn met de handhaaf–
baarheid van het alcoholbeleid. U
vraagt mij iets, mijnheer Koffeman,
wat ik helemaal niet hoef te
bewijzen. Ik zie in hetgeen er tot nu
toe gebeurd is, alleen maar reden te
zeggen: natuurlijk gaat het goed. Als
er problemen komen, lossen wij die
wel weer op. Mijn probleem is dat u
voor dit beleid met betrekking tot
softdrugs iets totaal anders voorstelt
dan wanneer het gaat om bijvoor–
beeld alcoholcontrole. Met dat
NIAD-voorstel kan een heleboel
gecontroleerd worden. De kwaliteit
kan gecontroleerd worden, volksge–
zondheidsproblemen kunnen worden
aangepakt. U drukt de zaak verder in
de illegaliteit. U weet dat, wanneer
het illegaal is, het alleen maar
mooier wordt voor jongeren.

Voorzitter! Nederland zou ook in
internationaal verband wat offen–
siever moeten zijn en zou moeten
proberen waar dat mogelijk is een
wat liberaler beleid te ondersteunen
of van de grond te krijgen. Daarvoor
zijn aanzetten. De effecten van het
Nederlandse beleid zijn beter dan
waar ook. Dat zou ik hier nog eens
willen benadrukken. Veel beter dan
in die landen waar een heel duidelijk
repressief, strafrechtelijk en justitieel
beleid gevoerd wordt. Ér is op geen
enkele manier waargemaakt dat men
op die manier iets aan dit probleem
kan doen.

Voorzitter! Ik ben erg blij dat de
fractie van de Partij van de Arbeid
gisteren met een plan is gekomen
voor een betere regulering van teelt,
handel en gebruik van softdrugs.
Ook zij bepleit een uitgebreid
vergunningenstelsel. De heer
Stoffelen gebruikte gisteren een

kwalificatie die ik niet wil herhalen
omdat ik die niet van toepassing wil
verklaren op zijn verhaal. Het blijft
echter toch wringen, omdat de
logische stap naar legalisering net
niet genomen wordt. Ik zou de heer
Stoffelen willen vragen, mij in
tweede termijn nog eens uit te
leggen waarom niet. Want hoe kan
een vergunning verleend worden
voor de verkoop van cannabispro–
dukten als de verkoop van cannabis
nog steeds verboden is, juist als je
daar de overheid zo'n belangnjke rol
in gaat geven? Ik vind het jammer
dat het CDA, de VVD en ook de
minister van Justitie zo direct en zo
snel afwijzend op dat voorstel
hebben gereageerd. Er is best een
aantal vragen, die heb ik ook. Maar
bij berichten in de pers over de te
verwachten negatieve reacties van
het buitenland, denk ik ook, alsof wij
geen eigen verantwoordelijkheid
hebben, alsof wij niet de plicht
hebben om als dingen niet goed
lopen creatieve oplossingen te
zoeken en te bekijken of wij een
beter beleid van de grond kunnen
trekken.

De heer Koffeman (CDA): Acht
mevrouw Beckers het ondertekenen
van een internationaal verdrag niet
een voldoende reden om van het
buitenland te verwachten dat men
kritisch naar de naleving daarvan
kijkt?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Zeker, ik heb zojuist
ook iets gezegd over die verdragen.
Bij mijn weten zit daarin ruimte voor
een beleid van de Nederlandse
regering om met duidelijke vergun–
ningenstelsels enzovoorts toch tot
legalisering van softdrugs over te
gaan. Ik heb de minister gevraagd,
daarop te reageren.

Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen
over die verdragen, waar de Kamer
een paar maanden geleden bij
hamerslag mee akkoord is gegaan. Ik
heb mij er, nadat ik er nog een keer
goed naar gekeken had, van laten
overtuigen dat ik dit toch maar
moest doen en dat wij de discussie
daarover bij dit debat konden voeren.
Mijn fractie heeft bezwaar gemaakt
tegen ratificatie van twee van de vijf
verdragen. Het vreemde is dat het
verdragsstelsel, gezien de geschie–
denis ervan, in eerste instantie
helemaal niets te maken had met
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een reactie op de analyse van het
drugsprobleem. Er lagen toen
namelijk vooral economische
motieven van de Verenigde Staten
aan ten grondslag om handelsbetrek–
kingen met China aan te gaan. Vanaf
1960 zie je dat er een voortdurende
verscherping van de teksten plaats–
vindt. Paradoxaal genoeg is dit
gepaard gegaan met een voort–
durend falen van het bestrijdings–
beleid. Je krijgt dus hetzelfde
mechanisme dat wij hier nu ook zien
optreden, namelijk dat erkenning van
het falende beleid vertaald wordt in
meer repressie. En ik ben het daar
op geen enkele manier mee eens. Ik
vind dat, voordat wij tot ratificatie
overgingen, grondiger had moet
worden onderzocht in hoeverre inter–
nationale verdragen de Nederlandse
overheid kunnen verplichten tot
schadelijk handelen dat ook ten
nadele is van het volksgezondheids–
beleid. Onze conclusie was dat wij
nog heel wat ruimte hebben.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Het is heel interessant om alle
formele discussies over de verdragen
en de handtekeningen te horen.
Heeft mevrouw Beckers echter al
nagedacht over de vraag hoe in een
aantal andere landen die ook een
bepaald drugsbeleid hebben, al is
dat waarschijnlijk heel anders dan
het onze, bepaalde gedragingen van
andere landen weer terugslaan op
henzelf. Laat ik een voorbeeld geven.
Als wij in Nederland de produktie
van de een of andere drug zouden
toestaan - wellicht zou dat zelfs om
goede redenen gebeuren, zoals die
ook naar voren zijn gebracht - dan
zou dat in het kader van die
verdragen aan andere landen de
ruimte geven om ook daar iets meer
toe te staan. Het zou kunnen dat
landen die een groot belang hebben
bij de produktie van cocaïne - die
landen zijn er nu eenmaal - dan
zeggen: als men dat in Nederland
toestaat, kan men ons niet verhin–
deren om dat voor onze eigen
bevolking ook toe te staan. Dit soort
dingen kunnen hier ook een effect
van zijn.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat effect is er nu
ook. Of wilt u van het hele liberale
drugsbeleid van Nederland met zijn
uitstekende resultaten in vergelijking
tot het buitenland af?

De heer Dijkstal (VVD): Neen, wij
hebben het over de produktie.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik heb het nu over
softdrugs.

De heer Dijkstal (VVD): Wij hebben
het over de produktie van nederwiet.
Dat is in Nederland niet toegestaan.
De vraag die op tafel ligt - dat is een
legitieme vraag - is of wij dat wel of
niet moeten toestaan. Er zijn
argumenten pro en contra. De
discussie over de internationale
verdragen is een heel formele. De
heer Koffeman heeft terecht gezegd
dat er een handtekening staat onder
die verdragen. U zegt dat er een
ontsnappingsclausule in zit. Ik vind
dit allemaal heel interessant. Die
verdragen hebben echter ook een
materiële betekenis. Als het ene land
zich namelijk een vrijheid permit–
teert, kan dat voor een ander land
onmiddellijk ook een vrijheid tot
stand brengen. En dat moet ook
meegewogen worden.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Waar gaat het u nu
eigenlijk om? Het gaat u er toch ook
om dat het beleid zo goed mogelijk
uitpakt voor de volksgezondheid en
de mensen zelf. Ik constateer op dit
punt een aantal zaken. U mag mij
natuurlijk tegenspreken, maar dan
moet u wel met argumenten komen.
In Nederland zijn bepaaide dingen
formeel verboden, maar zij worden
wel toegestaan. Ook de produktie
van softdrugs wordt toegestaan. Het
enige effect dat ik als gevolg hiervan
zie, is dat de andere landen meer en
meer kijken naar het resultaat van
het Nederlandse beleid en dat er
steeds meer waardering voor en
navolging van het Nederlandse
beleid ontstaan. Het gaat de andere
landen namelijk ook om de resul–
taten. En daar gaat het mij ook om.
Het gaat mij niet om allerlei formele
zaken als onze naam in het
buitenland. Officiële instanties lopen
inderdaad wat achter. De heer Van
Middelkoop heeft zoëven zo'n
instantie genoemd. Ik meen evenwel
dat u achter de geschiedenis
aanloopt op dit moment. Ik blijf de
geschiedenis echter liever een beetje
voor, zodat ik daar wat invloed op
kan uitoefenen.

Voorzitter! Hoe je het ook wendt
of keert en of je het leuk vindt of

niet, verslaafden zullen er altijd zijn.
Menselijke zwakheden zijn een feit;
die kun je niet bij wet verbieden. Het
illegale circuit leidt tot afhanke–
lijkheid van criminelen. Die crimi–
nelen verrijken zich over de ruggen
van de verslaafden heen. Dat weten
wij allemaal. Ik vind dat de georgani–
seerde misdaad een halt moet
worden toegeroepen. Dat moet niet
gebeuren door die "war on drugs"
die niets uithaalt en alleen maar de
gebruiker marginaliseert. Talloze
criminologen, zoals Bovenkerk,
wijzen al jaren naar het falende
Amerikaanse beleid. De totaal straf–
rechtelijke bestrijding heeft daar tot
een ellendige reeks van onbedoelde
gevolgen geleid. Al waren zi j
onbedoeld, het zijn wel de gevolgen.
Ik noem georganiseerde criminaliteit,
verdergaande marginalisering van
gebruikers, verloedering van stads–
wijken en een enorme overlast. De
onderwereld zit erop te wachten dat
je dingen verbiedt, want dan valt er
geld aan te verdienen. De secretaris–
generaal van Interpol, mijnheer
Kendall, ook niet de grootste
"progressieveling" - hij zal nooit
Groen Links stemmen, denk ik -
gelooft er helemaal niet meer in. Hij
besteedt 60% van zijn capaciteit aan
de jacht op drugscriminelen.
"Natuurlijk" - citaat - "vangen wij
met steeds meer middelen meer
boeven, natuurlijk onderscheppen wij
meer drugs, maar wij weten donders
goed dat het niks helpt."

Tijdens de behandeling van de
justitiebegroting zei mijn collega Ina
Brouwer namens mijn fractie, dat
ook voor de bestrijding van de
harddrugsproblematiek legalisering
uiteindelijk wel eens de enige manier
zou kunnen zijn om de georgani–
seerde misdaad de wind uit de zeilen
te nemen, het rechtssysteem te
ontlasten en de drugsoverlast te
beperken. Het argument van interna–
tionaal isolement, wanneerwij
overgaan tot een soepeler beleid,
snijdt geen hout. Integendeel - ik
kom nu zo langzamerhand bij de
heer Van Middelkoop - in Bern, in
Bazel, in Zürich wordt overgegaan
tot het gratis verstrekken van
heroïne, als de gezondheidssituatie
van gebruikers daar om vraagt. In
Oostenrijk wordt wetgeving
voorbereid, die de strafbaarstelling
van bezit voor eigen gebruik moet
opheffen. Duitsland heeft het legali–
teitsbeginsel uit zijn opiumwetten
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geschrapt, zodat het Duitse straf–
rechtsysteem een uitzondering
maakt voor opiumdelicten. Dat
betekent beleidsvrijheid voor het
openbaar ministerie om deze zaken
of te vervolgen of te seponeren.

Ik wil ook nog eens de uitkomsten
van een onderzoekscommissie van
het Europees Parlement in herin–
nering brengen. Na negen maanden
werk en een lange reeks van hoorzit–
tingen met deskundigen en betrok–
kenen pleit die commissie voor de
legalisatie van harddrugs onder
toezicht. De aanbevelingen van de
commissie komen overeen met een
deel van de liberale Nederlandse
praktijk. Ik noem het gratis
verstrekken van schone spuiten en
het gedogen van drugsbezit in kleine
hoeveelheden voor eigen gebruik.
Een aantal grote Europese steden,
waaronder Amsterdam en
Rotterdam, werkt al jaren samen
rondom de aanpak van de drugspro–
blematiek. Deze Frankfurter Resolu–
tionsgruppe heeft middels een aantal
resoluties kritiek geuit op het
nationale drugsbeleid, vanwege het
effect op stedelijk niveau. Die groep
maakt zich hard voor het gedogen
van stedelijk beleid inzake experi–
menten met het gratis verstrekken
van harddrugs. Om de overlast op
straat te beperken, is er behoefte
aan gebruikersruimtes, gedoog–
ruimtes en verruiming van verstrek–
kingsarrangementen. Men pleit voor
een blijvend terughoudend straf–
rechtbeleid naar de gebruikers, zodat
de grote steden de ruimte hebben
om een eigen drugsbeleid vorm te
geven. Men vraagt justitie te
vertrouwen op het lokaal gevoerde
beleid en het hulpverleningspro–
gramma niet te frustreren door
zwaarder justitieel in te grijpen.

Onze minister-president vroeg bij
de algemene beschouwingen in de
Eerste Kamer hoe een wereld eruit
zou zien, waarin drugs niet verboden
zouden zijn, maar daar hebben wij
niet zo erg veel aan, want wij zijn
zelfs te angsthazerig om gewoon een
onderzoek te doen naar de voors en
tegens. Is er dan geen behoefte aan
het bundelen van de informatie over
allerlei bestaande initiatieven en
experimenten, nationaal en interna–
tionaal? Zouden wij langzamerhand
het kostenaspect niet eens helder
onder ogen moeten zien? Moeten de
cijfers - Nieuwe Revu komt er deze
week mee: uit een berekening komt

een bedrag van meer dan 2 mld.
naar voren - niet eens grondig
worden nagerekend? Moeten wij er
niet eens naar kijken hoe wij ons
geld gebruiken en of dat effectief is?
Waar komt toch die angst voor
onderzoek vandaan? Erik Fromberg
van het Nederlands instituut voor
alcohol en drugs heeft daar een
antwoord op. Hij denkt niet dat er
veel behoefte is om te berekenen
hoeveel geld de drugsbestrijding
kost: "Omdat het antwoord wel eens
een krachtig argument zou kunnen
zijn om drugs te legaliseren." In het
maandblad Proces van januari 1993
zegt Jos Silvis, docent strafrecht van
de Universiteit van Utrecht, dat er op
het gebied van criminaliteit,
openbare orde en volksgezondheid
zwaarwegende argumenten bestaan
voor Europese legalisering van alle
drugs. Vrijwel alle negatieve effecten
voor de volksgezondheid zijn te
herleiden, zegt hij, tot de illegale
context. Denk aan vuile spuiten,
onbekende potenties van de
voorhanden zijnde stof en schade–
lijke vermengingen. Ook hij pleit voor
een minder repressief, meer genor–
maliseerd beleid. Hij zegt dat dit niet
tot meer gebruikers hoeft te leiden.
Het is met minder risico's omgeven
dan gebruik in de illegale context.

Ik wil nog iets zeggen over de
verslavingszorg. Het is jammer dat
die verslavingszorg geen deel
uitmaakt van een breed plenair debat
over verslavingsbeleid en drugs.
Verslavingsbeleid is natuurl i jk veel
meer dan drugsbeleid. Alcoholver–
slaving, gokverslaving en tabakver–
slaving zijn minstens zo erge
vormen.

De heer Van Middelkoop (GPV): U
heeft een zeer groot aantal citaten
aangehaald en u heeft ook verwezen
naar experimenten elders. Ik heb een
half uur geleden op uw verzoek
gewacht met het plegen van een
interruptie met het oog op uw
stellingname ter zake. Die heb ik tot
nu toe echter niet gehoord. Behalve
dat u een pleidooi voert voor
onderzoek. Ik meen een half uur
geleden toch goed gehoord te
hebben dat u sprak over decriminali–
sering van het gebruik van
harddrugs. Uit de voorbeelden die u
later gebruikte, maakte ik op dat een
en ander wat beperkter moest
worden opgevat, in de zin van
bijvoorbeeld vrije verstrekking van

heroïne, zoals door sommige mensen
vanuit de politie in bepaalde steden
wordt voorgesteld. Dat is veel strin–
genter - ik ben daar overigens ook
geen voorstander van - dan de
onbeschermde term "decriminali–
sering van het gebruik van
harddrugs". Misschien moet ik u zelf
helpen om op dat punt de nodige
duidelijkheid te geven. Of u moet
vandaag met de boodschap naar
buiten willen, dat Groen Links pleit
voor legalisering van het gebruik van
harddrugs.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mijn verhaal is
meestal redelijk opgebouwd. De
conclusie had aan het eind dan ook
gekomen, maar ik zal die alvast naar
voren brengen. Ik heb gezegd dat
het onze overtuiging is dat wij uitein–
delijk ook toe moeten naar decrimi–
nalisering, legalisering van
harddrugs. Dat komt er gewoon van.
Wij zullen, als dat kan, daaraan
meehelpen. Ik heb geschetst dat
men in een aantal Europese steden
tegen enorme problemen aanloopt,
dat men met het heel scherpe straf–
recht geen voet aan de grond krijgt.
Er zijn allerlei experimenten gaande
teneinde de zaak wat vrijer te
maken; dus meer begeleiding en
hulpverlening en minder strafrecht.
Dan gaat het dus om de gebruikers.
Ik pleit er niet voor om hier en nu
harddrugs te legaliseren. Het zou
irreëel zijn om daar wel voor te
pleiten, omdat dit op dit moment
gewoon niet zou kunnen. Wel kiezen
wij voor een stapsgewijze
benadering teneinde na te gaan of
mede met het oog op ontwikkelingen
in andere landen om ons heen, de
weg niet in een andere richting kan
worden omgebogen. De weg gaat tot
nu toe in de richting van een sterke
beheersbaarheid, meer strafrecht,
met alleen maar slechtere resultaten.
Wat ik zou willen, is nadenken over
een geleidelijke omslag naar de
andere kant. Daarbij moeten dan ook
de harddrugs worden betrokken. In
politiekringen zijn de geluiden
daarover kei– en keihard. Aan de
hand van een concreet wetsvoorstel
en een initiatief dat er ligt van de
hand van het NIAD zou dan
begonnen kunnen worden met de
legalisering van harddrugs. Verder
zou stapsgewijze aangesloten
kunnen worden bij allerlei experi–
menten en projecten, waaruit blijkt
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dat men vat krijgt op de proble–
matiek, al is dat nog kleinschalig. Het
is niet voor niets dat er vanuit de
steden in Europa, dus vanuit de
praktijk dit soort signalen komen.

De heer Van Middelkoop (GPV)
Helemaal duidelijk is het mij nog
niet. U bedoelt dus te zeggen dat als
wij allemaal de ogen open zou doen,
zoals door u bepleit, het dan onver–
mijdelijk is dat wij toegroeien naar
een situatie waarin harddrugs vrij
beschikbaar komen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Uiteindelijk dat de
angel uit de handel gehaald wordt.
Daar gaat het om.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Dat is de andere kant van de zaak.
Het gaat mij even om een situatie
waarin de overheid als wetgever
terugtreedt en harddrugs
beschikbaar gesteld worden aan
mensen die daarom vragen. Dat
durft u moreel voor uw rekening te
nemen?

De voorzitter: Ik wil erop wijzen dat
als de Kamer vanmiddag nog een
antwoord van de regering wil, zij erg
terughoudend moet zijn met inter–
rupties.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik heb eigenlijk al
geantwoord op de vraag van de heer
Van Middelkoop. Gisteren sprak de
heer Koffeman van het toevoegen
door de overheid van een nieuwe
gevaarlijke stof voor de volksge–
zondheid aan het geheel. Mijns
inziens is dat een totaal vreemde
opvatting over wat de overheid kan
en mag. Verslaving zal er altijd zijn.
Mensehjke zwakheden zullen er alti jd
zijn. Die kunnen wij niet bij wet
verbieden. Als wij op een gegeven
rnoment het introduceren van
bepaalde gewoontes voor een deel
aan de mensen zelf overlaten en wij
het als een taak van de overheid zien
om uitwassen te bestrijden en
problemen te voorkomen, dan pleit ik
ervoor om èén lijn te trekken. Een
totaal ander beleid, een strafrecht–
beleid dat gericht is op één
onderdeel, moet zeker stuklopen.

De heer Ramlal (CDA): Mevrouw
Beckers memoreerde zojuist de
consequenties van de drooglegging

in Amerika en de daaraan gepaard
gaande criminele activiteiten. Zij zal
dus ook op de hoogte zijn van de
consequenties voor de volksge–
zondheid na de droogleggmg In
Nederland zijn er momenteel
ongeveer 22.000 verslaafden aan
harddrugs, mede door het stringente
beleid op dit terrein. Op het moment
waarop het gebruik van harddrugs
volledig vrij wordt gegeven, heeft dat
consequenties voor de volksge–
zondheid.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik vind de gevolgen
van verslaving op grote schaal net zo
ernstig als u. Het gaat erom dat wij
een manier vinden om die gevolgen
te bestrijden en weg te nemen. Het
gaat dus om het beleid. Ik consta–
teerde dat het resultaat van het
drugsbeleid in het land dat voor een
aantal van ons het voorbeeld is als
het gaat om regelgeving voor het
gebruik van harddrugs - het land dat
ook de aanzet heeft gegeven tot het
overeenkomen van verdragen en het
maken van internationale afspraken -
abonimabel slecht is. De toestanden
in de gezondheidszorg zijn in dat
land ten hemel schreiend. Nu moet u
mij eens duidelijk maken dat u de
maatschappelijke gevolgen van
verslaving kunt bestrijden met zo'n
repressief beleid. Het gaat niet om
de morele vraag of ik voor of tegen
drugs ben.

De heer Ramlal (CDA): Nee, de
vraag waar het hier om gaat is of
door het legaliseren van harddrugs
de toename van het aantal
verslaafden niet vele malen groter
zal zijn dan in de huidige situatie.
Met uw voorstel wordt mijns inziens
het paard achter de wagen
gespannen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Van het huidige beleid
is bewezen dat het vastloopt. Een
aantal politiecommissarissen zegt op
dit moment: wij kunnen er niets
mee; het kost alleen maar geld. Ik
wil alleen maar dat andere mogelijk–
heden bekeken worden. U zegt nu
wel dat ik geen bewijs kan
aandragen voor mijn stelling, maar u
kunt helemaal niet waarmaken dat
uw benadering om een nog harder
beleid te voeren wel helpt.
Integendeel!

De heer Van der Vlies (SGP): De
gehele Kamer zal het met mevrouw
Beckers eens zijn dat er iets moet
gebeuren. Het is alleen de vraag wat
er moet gebeuren om de angel uit
het geheel te halen en de crimina–
liteit een slag toe te dienen. Dan kom
ik op de verantwoordelijkheid van de
overheid. Het legaliseren van iets is
een actieve overheidsdaad. De
overheid wordt daarmee verantwoor–
delijk voor en aansprakelijk op wat er
vervolgens gebeurt.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik pleit ervoor, het
goede beleid dat Nederland tot nu
toe gevoerd heeft - al wordt het
natuurlijk nooit 100% - uit te bouwen
en het vooral niet te grabbel te
gooien, omdat uit de algemene
publieke opinie blijkt dat het
buitenland het daar niet mee eens is.
De resultaten van het beleid moeten
het zwaarst wegen.

De heer Koffeman (CDA): Daarmee
haalt u een principiële wissel om
vergeleken met de huidige situatie
en u neemt daarmee grote risico's,
terwijl niet te bewijzen is dat de
premisse die u daarvan denkt te
iaten uitgaan ook in de praktijk zal
worden bevestigd. Acht u dat niet
een geweldig groot risico?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Het risico voor het
beleid op het gebied van softdrugs is
nihil. Ik ben er zeker van dat het
afgelopen was met de misstanden
als het beleid wat softdrugs betreft
verder om zou gaan. Ik pleit er niet
voor om nu harddrugs te legaliseren,
maar om voorzichtig en langza–
merhand, samen met het buitenland
en vooral met de grote steden waar
de problemen zich voordoen, een
omslag te maken en langzamerhand
een ander beleid uit te zetten. Dat
beleid moet dan stap voor stap de
risico's kunnen wegen en
overwinnen. Met een
stap-voor-stap-beleid komen wij
verder en dat lijkt mij een uiterst
realistische benadering.

De voorzitter: Ik wijs mevrouw
Beckers erop dat de verslavingspro–
blematiek is beperkt tot de drugspro–
blematiek.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Daar ben ik mij van
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bewust. Ik had ook een tekst over de
verslavingszorg, maar de staatsse–
cretaris weet hoe ik daarover denk,
dus ik kan een deel van die tekst
weglaten. Ik heb namelijk begrepen
dat wij hierover nog een uitvoerige
discussie zullen hebben. Ik laat het
erbij door er nogmaals op aan te
dringen dat eerst een serieuze
evaluatie van de tijdelijke financie–
ringsregeling plaatsvindt, evenals
serieus overleg met de Kamer,
voordat verdere besluiten genomen
worden over decentralisatie. Wij
hebben gisteren al afgesproken dat
deze besluitvorming niet zomaar met
dit debat kan zijn afgedaan.

Ik vind dat ik zelf in een moeilijke
positie kom in de discussie over de
ifinanciering van de verslavingszorg.
Misschien mag ik dit probleem aan
de staatssecretaris voorleggen,
opdat hij er bij de volgende discussie
ook eens over kan nadenken. Ik heb
altijd verdedigd dat de versla–
vingszorg via de AWBZ in het nieuwe
stelsel zou moeten komen. Dat doe
ik nog, want ik ben bang dat de
hulpverlening zal verdwijnen en
slechter af zal zijn als zij helemaal
gedecentraliseerd wordt. Deze
discussie zal nog plaatsvinden, maar
mijn grote probleem met het onder–
brengen van deze zorg in de AWBZ
is langzamerhand geworden dat het
nieuwe stelsel zo in de lucht is
komen hangen dat wij helemaal niet
meer weten waar wij aan toe zijn. Ik
wil wel weer pleiten voor versla–
vingszorg in het nieuwe stelsel, maar
dan moet dat nieuwe stelsel er wel
komen. En dat is juist de vraag op dit
moment. Bovendien is het de vraag
of de gehele decentralisatie toch al
niet geregeld is en of wij werkelijk
nog iets te vertellen hebben hier,
maar dat merken wij na het
paasreces wel.

Voorzitter! Mijn fractie is bang dat
wij ons, als het gaat om het Neder–
landse beleid, op sleeptouw laten
nemen door de verkeerde adviseurs.
Ik zie ook dat het hard gaat en daar
maak ik mij zorgen over. Elke week
wordt er weer wat anders bedacht.
Gisteren was het de dwangbehan–
deling en toen heb ik al gevraagd
hoe vaak wij de discussie daarover al
niet gevoerd hebben. Uiteindelijk kun
je mensen niet echt dwingen om
behandeld te worden. Ja, je kunt ze
opsluiten op een paar vierkante
meter en ze niets meer geven, maar
als dat de bedoeling is, moet men

dat eerlijk zeggen. Het principe van
onze gezondheidszorg is echter dat
mensen het recht hebben om behan–
delingen te weigeren en dat dwang–
behandeling dus niet voorkomt. Ik
heb echter de indruk dat de
discussie soms wat door elkaar loopt
en dat mensen dwang en drang door
elkaar gebruiken bij de keuze tussen
gevangenisstraf of afkicken. Daar
hebben wij geen bezwaar tegen,
maar ik zou niet graag allerlei nieuwe
juridische mogelijkheden voor
dwangbehandeling willen creëren.
Wat dit betreft, ben ik het zeer met
de staatssecretaris eens.

Ik hoop dus dat ons land het eigen
goede beleid niet langzamerhand te
grabbel gaat gooien ter wille van de
internationale publieke opinie die
naar mijn overtuiging in de komende
tijd niet houdbaar is en nu al ziende–
rogen afbrokkelt. Ik ben er benieuwd
naar hoe dit proces in de komende
jaren onder de nieuwe regering van
de Verenigde Staten zal verlopen.
Want ook daar groeit de kritiek heel
snel en groeit het besef dat die
gigantische problemen op deze
manier niet op te lossen zijn. Ik vind
het echt uitzichtloos om het huidige
beleid verder te verharden.

Voorzitter! Ik heb het al gezegd:
het is een bodemloze put waar
sloten geld in verdwijnen, met een
effect dat nagenoeg nihil is. Steeds
meer politiemensen durven dat
hardop te zeggen. Mijn conclusie is
dat wij ons niet teveel in die richting
moeten laten provoceren, dat wij
uitbouwen wat goed en effectief
beleid is, dat wij strafrechtelijk
optreden waar dat nodig is, maar dat
wij vooral anderen winnen voor de
goede kanten van ons beleid, dat wij
in overleg pogingen doen om het
drugsgebruik te normaliseren, die
pogingen elders ook ondersteunen
en vooral het gebruik niet verder
criminaliseren.

Het zou wel eens van cruciale
betekenis kunnen zijn als regering en
Kamer nu besluiten om zich te laten
leiden door de krachten in de samen–
leving, nationaal en internationaal,
die werkelijk recht van spreken
hebben omdat ze weten waarover ze
praten en omdat hun resultaten voor
zichzelf spreken. Ik wil ervoor pleiten
dat het daarom moet gaan: het
effect van het beleid, het effect voor
de mensen zelf, het effect voor de
wijken en het effect voor de steden.

Ik wil net zo positief eindigen als ik

begonnen ben. Het drugsbeleid
steekt tot nu toe met kop en
schouders uit boven dat in de
meeste andere landen. Op het
gebied van informatievoorziening en
gegevensverwerking heeft de
Stichting informatievoorziening
verslavingszorg een geweldige
expertise. Ik wil daar een concrete
vraag voor de bewindslieden aan
verbinden. Voor mij zou het voor de
hand liggen dat het Europese drugs–
waarnemingscentrum niet in
Griekenland, maar in Nederland
gevestigd wordt. Is de regering
bereid, zich daarvoor in te spannen?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het drugs–
beleid en de verslavingsproblematiek
ondervinden in de politiek een toene–
mende belangstelling. Enerzijds is
dat een positieve zaak. Het is
namelijk noodzakelijk dat er keuzen
worden gemaakt, waarvan de
gevolgen uiteindelijk ten goede
moeten komen aan de mensen die
verslaafd zijn of dreigen te worden
en die op hulpverlening zijn aange–
wezen. Anderzijds moeten helaas
steeds meer mensen gebruik maken
van de verslavingszorg. Tussen 1988
en 1991 was er een stijging van 16%
van het aantal ingeschreven cliënten
bij de CAD's. Het aantal drugs–
cliënten nam in 1991 nog met 13%
toe. De categorie van cliënten met
gokproblemen, vandaag niet aan de
orde, steeg in 1991 zelfs met 78%.
Collega Stoffelen gaf gisteren op dit
punt een overzicht van de ontwikke–
iingen wereldwijd. Ook gaf hij inzicht
in de financiële belangen die daarbij
een rol spelen, althans zoals die
worden ingeschat.

Achter deze cijfers gaat een trieste
werkelijkheid schuil: drugsverslaving
sloopt lichaam en geest van mensen,
jongeren en ouderen. Drugsver–
slaving is verbonden met een aparte
cultuur, een subcultuur, en levert een
uitzichtloze leefstijl op. In de jaren
zeventig was drugsgebruik uiting van
een verzetshouding tegenover de
gevestigde orde, het gezag en
kaders van zorg. Gevolgen: mensen
met relationele, financiële en andere
problemen, die aangewezen raken op
professionele hulpverlening. Die
mensen hebben echter voordat zij
over de drempel van een voorziening
stappen, een strijd geleverd om het
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bestaan en die strijd voor zichzelf in
hoge mate verloren. De overlast in
de buurt irriteert veel burgers, die
vinden dat de overheid veel te
lankmoedig optreedt. Die overlast
pleegt ook een geweldige aanslag op
de inzet van het politie– en
justitie-aoparaat.

Het welzijn van de hulpvragers
vereist een effectief beleid dat
bestrijding van de moeilijkheden bij
de bron vergt. Ik erken echter onmid–
dellijk dat de overheid hierbi] niet als
eerstverantwoordelijke is aan te
wijzen. De verantwoordelijkheid ligt
allereerst bij mensen zelf, bij
gezinnen, bij families, bij kerken en
dergelijke. Wij kunnen overigens de
ontwrichting en ontreddering die
drugsverslaving met zich brengt, niet
los zien van het secularisatieproces,
van het loslaten van normen en
waarden, van het overhoop liggen
met de diepste zin– en levensvragen;
wij kunnen die gevolgen niet los zien
van de vragen naar God en Zijn
bemoeienis met mensen en de
vragen over dood en eeuwigheid.

De beleidsregie en de financiering
van de verslavingszorg zijn al
geruime tijd onderwerp van politieke
discussie. Ik roep in herinnering dat
wij eind 1989 met de staatssecre–
taris van WVC in gesprek zijn
geweest over zijn voornemen om een
tijdelijke financieringsregeling versla–
vingszorg vast te stellen. Met die
manier van besluitvorming had ik
toen nogal wat moeite, omdat de
advisering door de Nationale raad
voor de volksgezondheid over de
functies en de organisatie van de
hulpverlening aan verslaafden nog
niet was afgerond, laat staan dat er
bij die adviezen een regerings–
standpunt lag. Desalniettemin is die
tijdelijke financieringsregeling van
kracht geworden. Ik ging ervan uit
dat wij op basis van het regerings–
standpunt over de adviezen van de
nationale raad en van een evaluatie
van de tijdelijke financieringsregeling
zelve, nader zouden kunnen bezien
hoe het beleid met betrekking tot de
hulpverlening aan verslaafden zou
moeten worden vormgegeven en
gefinancierd. Tot mijn spijt moet ik
zeggen dat het regeringsbeleid in
dezen op ons zeer merkwaardig
overkomt. Op grond van toezeg–
gingen denk je ervan uit te kunnen
gaan dat er een inhoudelijke
discussie komt, maar tot je verbij–
stering moet je constateren dat een

overeenkomst met de Vereniging van
Nederlandse gemeenten over het
decentraliseren van diverse beleids–
onderdelen een inhoudelijke
discussie over modaliteiten welhaast
onmogelijk maakt.

Staatssecretaris Simons :
Voorzitter! Mag ik de geachte
afgevaardigde even onderbreken om
een zakelijk misverstand recht te
zetten? In overleg met mevrouw De
Graaff van Binnenlandse Zaken
hebben wij inderdaad de lijn van
decentralisatie ingezet, maar wij
hebben in het overleg met de VNG
bepaald dat het vraagstuk van de
decentralisatie opnieuw
bespreekbaar zou worden, indien bij
de behandeling van de nota Versla–
vingsproblematiek zou blijken dat de
Kamer een andere oriëntatie heeft
op dit punt.

De heer Van der Vlies (SGP):
Akkoord. Ik moet erkennen dat deze
mededeling ook bij de begrotingsbe–
handeling is gedaan. De staatssecre–
taris zal zich ongetwijfeld herinneren
wat ik toen over de inschatting van
de SGP-fractie heb gezegd. Hiervoor
is weliswaar in formele zin ruimte
gemaakt, maar de impact van de
decentralisatie-impuls is materieel
gezien zodanig, zie ook de ontwikke–
lingen in het veld, dat het zeer te
bezien valt of er werkelijk beleids–
ruimte zal zijn om de verslavingszorg
ergens anders onder te brengen. Dat
was toen al mijn kanttekening en
daar blijf ik bij, maar de staatssecre–
taris komt nog aan het woord. Als hij
die ruimte blijft aanbieden, moet ik
mijn aarzeling over de vraag of er
een inhoudelijke discussie aan vooraf
zal kunnen gaan, wat nuanceren. Dat
gun ik hem graag.

Voorzitter! Ik zei dat de versla–
vingszorg in het geheel van de
decentralisatie-impuls figureert. Daar
had ik wat moeite mee, zoals men
zojuist heeft gemerkt. Alleen moet
het misverstand niet ontstaan dat de
SGP-fractie niet in algemene zin het
streven naar decentralisatie krachtig
ondersteunt. Daarbij spelen echter
overwegingen van beleidsinhoude–
lijke en financiële aard en van
doelmatigheid een rol. Over de
eerste hadden wij met de regering
van gedachten willen wisselen, maar
dat komt wellicht nog en dat
wachten wij dan verder af.

Ik betreur het overigens dat de

bouwstenen van de nota Versla–
vingsproblematiek op zodanige wijze
van kanttekeningen worden voorzien
dat naar de eerder geformuleerde
beleidsrichting van decentralisatie
naar onze waarneming wordt toege–
redeneerd. Ik heb het tot nu toe als
een gebrek ervaren dat de proble–
matiek niet wordt bezien vanuit de
invalshoek van de inhoud van de
zorg. Daarnaast heb ik mij
afgevraagd of de gehanteerde
manier van redeneren wel recht doet
aan de in de zorg alom toegejuichte
functiegerichte benadering. Wij
steunen deze benadering, waarin
schotten worden geslecht en institu–
tionele belemmeringen worden
weggenomen.

Aangaande de financiering van
voorzieningen wil ik het volgende
opmerken. Vanwege mijn
uitgangspunt dat de middelen
doelmatig moeten worden besteed,
ben ik er nog steeds niet van
overtuigd dat de decentralisatie van
de ambulante verslavingszorg naar
de gemeenten de juiste weg is. Ik
moet wel zeggen dat het verdelings–
voorstel van de regering is verbeterd
ten opzichte van het aanvankelijke
voornemen tot verdeling van de
middelen over alle gemeenten. Het
zou ook wel inefficiënt zijn geweest,
als individuele instellingen bij alle
gemeenten in een regio met de
collectezak rond moesten om hun
budget bij elkaarte krijgen!

Volgens antwoord 14 in de nu
voorliggende stukken zullen de finan–
ciële middelen worden verdeeld over
de 23 gemeenten die nu een
uitkering krijgen op basis van de
tijdelijke financieringsregeling versla–
vingszorg. Desondanks blijft
overeind dat het proces van decen–
tralisatie wordt belegd met een
hypotheek van een korting van 10%,
die tijdelijk is teruggenomen, terwijl
de hulpvraag vooralsnog alleen maar
toeneemt. De regering lijkt zelf op dit
punt enigszins te aarzelen. Uit het
antwoord op vraag 22 lees ik althans
dat voldoende beleidsmatige
redenen in het kader van de begro–
tingsvoorbereiding meegewogen
worden om de decentralisatiekorting
te mitigeren of ongedaan te maken.
Dat moet eigenlijk gebeuren. Ik
vraag de staatssecretaris of hij dat
met mij eens is.

Voorzitter! Een andere reden voor
mijn twijfel is gelegen in de vraag of
het wenselijk is, in de beleidsverant–
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woordelijkheid een scheiding aan te
brengen tussen ambulante en intra–
murale verslavingszorg. Er is in het
veld een tendens te bespeuren van
het ontstaan van verslavingscentra
waarvan een polikliniek, volgens de
Wet ziekenhuisvoorzieningen een
intramurale voorziening, deel
uitmaakt. Deze wordt gefinancierd
uit de AWBZ. De regering stelt in de
antwoorden dat algemene zorgvoor–
zieningen, zoals de RIAGG's en het
algemeen maatschappelijk werk
eerder in een verslavingsproces
moeten kunnen ingrijpen. Hoe
eerder, hoe groter de kans is op een
beter rendement van de hulp.

Daarnaast wordt een naar mijn
gevoel onwerkelijk onderscheid
aangebracht tussen de intramurale
zorg, waar men psychische
problemen behandelt, en de
ambulante zorg, waar men zich richt
op specifieke verslavingsproblemen.
Onze vraag is of het niet veel beter
zou zijn, te kiezen voor een integrale
benadering en een gerichte aanpak
van lichamelijke, psychische,
maatschappelijke en justitiële
problemen. Deze benadering zou
door zorgaanbieders en gemeente
gezamenlijk moeten worden
gedragen in een regionaal overleg
tot afstemming van beleid en finan–
ciering. Ik hoor hierop graag een
heldere reactie.

Het perspectief is dat de uitke–
ringen op basis van de toekomstige
Wet stimulering sociale vernieuwing
op langere termijn terechtkomen in
het Gemeentefonds. Ik heb begrepen
dat al in 1995 de zogenaamde
oormerking van het geld vervalt. Dat
kan dus zeer wel betekenen dat
gemeenten andere afwegingen
maken en dat de verslavingszorg het
kind van de rekening wordt. Wij
vragen ons af, op welke wijze aan de
zorgplicht van gemeenten gestalte
moet worden gegeven.

Voorzitter! De laatste maanden is
met enige regelmaat het beleid
aangaande verdovende middelen in
de publiciteit geweest. Ik herinner
aan uitspraken van een ambtenaar
van het departement van WVC, aan
perspublikaties, onder andere van de
minister van Justitie en aan recente
correspondentie van de
minister-president naar aanleiding
van de publikatie van het Interna–
tionale comité van toezicht ex artikel
9 van het Enkelvoudig verdrag inzake
verdovende middelen van 1961. Het

sluitstuk wordt gevormd door een
brief van de bewindslieden van 12
maart jl. die twee korte notities bevat
over de toekomst van het drugs–
beleid en een eventueel vergunnin–
genstelsel met betrekking tot de
nederwietteelt.

Er is op gewezen dat er geen
sprake is van koerswijziging in het
beleid. Ik interpreteer het dan maar
zo dat de uitvoeringsmodaliteiten
wellicht aan heroverweging toe zijn.
Waarom wordt er de laatste tijd
anders gesproken over een vergun–
ningenstelsel voor hennepteelt? Als
het juist is dat Nederland in interna–
tionaal verband hoe langer hoe meer
waardering ondervindt voor zijn
drugsbeleid, waaruit blijkt dat dan
precies? Moet er dan op enig
moment een beweging op gang
komen om de verdragen aan te
passen? Aan sussende woorden, ook
als zij steunen op een internationaal
en naar verluidt voor Nederland niet
ongunstig vergelijk, hebben wij geen
behoefte. Het gaat om daden, zolang
er binnen onze landsgrenzen een
drugsproblematiek is en er
verslaafden zijn.

Uitgangspunt voor de SGP-fractie
is dat Nederland partij is en vooral
moet blijven van het eerder
genoemde Enkelvoudig verdrag. Dat
een en ander in de praktijk spanning
oproept, is helder, mede vanwege
het in Nederland gehanteerde
gedoogbeleid en het onderscheid
tussen softdrugs en harddrugs. De
regering beroept zich erop dat dit
onderscheid geleid heeft tot het
meer beheersbaar maken van de
problematiek, waardoor relatief meer
mensen ervan worden weerhouden,
harddrugs te gaan gebruiken ten
opzichte van een benadering waarin
sterk de nadruk ligt op strenge
handhaving en controle.

Dit alles neemt niet weg dat het
aantal drugsverslaafden nog steeds
stijgende is en dat in een aantal
gevallen de complexiteit van de
verslavingsproblematiek voor de
samenleving, maar ook op het niveau
van het individu, toeneemt. Dat nu is
een situatie die op zichzelf - en ik
zeg dat in bewogenheid - voor ons
onaanvaardbaar is. Ik vraag de
regering dan ook om stappen te
zetten, opdat Nederland geken–
schetst kan worden als een loyale en
betrouwbare partij bij het verdrag.
Dat doe ik niet in de eerste plaats
omdat mijn fractie dit signaal nodig

vindt in de richting van de andere
verdragspartners, maar veeleer
vanuit de innerlijke overtuiging dat
de overheid er, door minder te doen
dan wat in rede mogelijk is en door
ons telkenmale sterk wordt bepleit,
niet aan mag bijdragen dat mensen
in een in lichamelijk, psychisch en
sociaal opzicht problematische
situatie terechtkomen.

Waarom heb ik dit zo stellig naar
voren gebracht? Omdat de
SGP-fractie vreest dat een voor
iedereen bekende situatie van
gedogen van de verkoop van
softdrugs tegen de legalisering
waarvan wlj ernstige bezwaren
hebben - dat zou capitulatie
betekenen - en ook het gebruik van
softdrugs een drempelverlagende
werking kunnen krijgen. Het risico is
immers aanwezig dat men bij het
zich ophouden in een milieu van
dubieuze coffeeshops wordt gecon–
fronteerd met en in de zuigkracht
terechtkomt van de spijkerharde en
eigenlijk meedogenloze wereld van
de harddrugs. Daarmee hangt niet
alleen onmiskenbaar samen de crimi–
naliteit op grote, geperfectioneerde
schaal, maar ook de criminaliteit op
kleme schaal, die wij allen in onze
omgeving waarnemen in de vorm
van auto-inbraken en dergelijke. Dat
gehele complex wekt herhaaldelijk
onze woede en ergernis op. En dan
te bedenken dat zelfs aan jeugdigen
middelen ter beschikking worden
gesteld. Het zal niet verbazen dat ik
hier pleit voor een consequente
aanpak van coffeeshops waar verdo–
vende middelen worden aange–
boden. Het zal duidelijk zijn dat het
voor ons nog onverteerbaarder is dat
in dergelijke gelegenheden
harddrugs worden verhandeld. Het
feit dat dit hier en daar gebeurt, is
een reden te meer om aan te dringen
op een consistent opsporings– en
vervolgingsbeleid. Een dergehjk
beleid moet in het vervolgtraject ook
zijn weerslag krijgen. Ik denk aan de
beschikbaarheid van voldoende
politie–, justitie– en celcapaciteit.
Daarover heeft mijn fractie al een–
en andermaal duidelijke opvattingen
naar voren gebracht, zoals dat ook is
gebeurd ten aanzien van het gebruik
van drugs in penitentiaire inrich–
tingen.

Voorzitter! De brief van de minister
van Justitie d.d. 12 maart 1993 heb
ik als een hinken op twee gedachten
ervaren. Enerzijds wordt het drugs–
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beleid gehandhaafd, anderzijds
worden de mogelijkheden voor een
vergunningenstelsel voor de teelt van
nederwiet onderzocht. Is dat niet
met elkaar in tegenspraak? Ik voeg er
overigens aan toe dat het stuk bij
ons overkwam als onvolledig, als
zouden er op verzoek van de vaste
Commissie voor justitie even snel
een paar hoofdlijnen zijn geschetst
waarop op belangrijke onderdelen
nog nadere invullingen moeten
worden gepleegd. Ik moet er direct
bij zeggen dat er in de brief ook
zaken staan die ons zeer aanspreken.
Ik denk bijvoorbeeld aan de
bestrijding van de internationale
drugshandel. De voorgestelde inten–
sivering van de samenwerking tussen
opsporingsdiensten juichen wij
uiteraard toe. Het is niet te hopen
dat de mogelijke meerwaarde
verloren gaat door het beslechten
van allerlei competentiekwesties
waaraan, zoals ik in de krant las, een
interregionaal rechercheteam ten
onder is gegaan. Positief vinden wij
ook de ontwikkeling dat in interna–
tionaal verband het witwassen van
drugsgelden wordt bestreden.

De gedachten van de PvdA-fractie
om de overheid via een vergunnin–
genstelsel medeverantwoordelijkheid
te geven voor teelt en afzet van
nederwiet stuiten bij de SGP-fractie
op voorname bezwaren. Ik ben er
nog allerminst van overtuigd dat een
dergelijk voorstel zich verdraagt met
het enkelvoudig verdrag. Het
omgekeerde lijkt mij eerder
wenselijk, namelijk een verbod op
teelt van en handel in nederwiet om
andere dan legale landbouwdoel–
einden. Nederland kan toch geen
drugsproducerend en –exporterend
land worden? Nederwiet krijgt
volgens ons dan ook snel een hoge
straatmarktwaarde en criminelen
zullen weer proberen om zich die
eigen te maken. Wij mogen geen
concessies doen op een terrein dat
wij slecht vinden. Dat zou - ik zei het
daarnet al - capitulatie zijn.

Hetzelfde geldt - collega Stoffelen
wees daar terecht op - voor alcohol
en tabak. Ook het gebruik, misbruik
al snel, van deze genotmiddelen
moet krachtig worden ontmoedigd.
Daar kan men de SGP-fractie aan
houden. Dat moge ook blijken uit
onze inbreng op dit punt in de
achterliggende jaren. Dat ligt voor
nogal wat grote fracties helaas wel
eens een slagje anders.

De heer Van Houwelingen (CDA) zit de Tweede Kamer voor

De voorzitter: Mag ik de heer Van
der Vlies vragen, langzamerhand zijn
betoog af te ronden?

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
had niet de indruk dat ik buitenpro–
portioneel bezig was.

De voorzitter: U had 15 minuten
gevraagd.

De heer Van der Vlies (SGP):
Plusminus 15! Het zullen er een paar
meer kunnen zijn, maar ik heb nog
een A4'tje. Laten wij de tijd daarvoor
nodig nu niet onderling opmaken!

Een aspect dat in een beleid
aangaande verdovende middelen
aandacht behoort te krijgen, is de
manier waarop verslaafden van hun
problematiek kunnen worden
afgeholpen. Allereerst moet er
voldoende opvang– en afkickcapa–
citeit zijn. Er zijn op het ogenblik
duidelijke knelpunten in de
capaciteit, waar ik graag aandacht
voor vraag.

Ik breng vervolgens in herinnering
dat de vaste Commissies voor de
volksgezondheid en voor justitie op
16 mei 1988 in een uitgebreide
commissievergadering hebben
gesproken over de notitie Dwang en
drang in de hulpverlening aan
verslaafden. Met die notitie werd
uitvoering gegeven aan een motie

waaraan - ik zeg het in beschei–
denheid - mijn naam verbonden was.
De conclusie van de notitie was:
drang ja, dwang nee. Ik heb daarbij
toen een aantal kanttekeningen
geplaatst. De ernst van de proble–
matiek is sindsdien niet verminderd,
integendeel. Dat doet bij ons de
vraag rijzen of het uitgangspunt uit
1988, "geen dwang", op bepaalde
onderdelen niet aan heroverweging
toe is, bijvoorbeeld in het traject van
de aan te reiken keuze tussen
afkicken en, als er een veroordeling
is, het uitzitten van een gevangenis–
straf. Meer algemeen zou concreet
gedacht kunnen worden aan mensen
die een bedreiging vormen voor
zichzelf en anderen, een titel die in
de BOPZ ook naar voren komt.
Waarom zou het nu uitgesloten
moeten worden geacht, dat
psychisch gestoorde drugsver–
slaafden of verslaafden met een
crimineel verleden in het kader van
een resocialisatieproces gedwongen
worden, af te kicken? Nog gister–
avond, om tien voor twaalf, beluis–
terde ik een gesprek uitgezonden in
"Met het oog op morgen", waarin
een ex-verslaafde, nu hulpverlener,
krachtig daarvoor pleitte, juist vanuit
zijn eigen profiel. Dat sprak mij als
ondersteuning van onze inzet wel
aan.

Is de nieuwe wetgeving ter zake
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van de bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen hiervoor
nu een toereikend kader? Ik sprak in
het verleden met de staatssecreta–
rissen Van der Reijden en Dees over
contractbehandelingen, drang en
dwang en ben toen consequent
verwezen naar de BOPZ, die toen
nog bij de Kamer voorlag. Nu is de
BOPZ er bijna en nu zou zij ineens
niet meer toereikend zijn voor een
behandelmg als bedoeld in dit kader,
zo hoor ik om mij heen. Ik zou van de
bewindslieden willen vernemen wat
daarvan nu niet waar is en hoe de
BOPZ in de daarvoor gestelde kaders
van zorgvuldigheid enz. kan worden
toegepast.

In dit verband kunnen zij wellicht
ook ingaan op de voorstellen die zijn
gedaan door de nog jonge Neder–
landse vereniging van instellingen
voor verslavingszorg.

De kwestie van drang of dwang
vergt ook een investering van de
behandelende instantie, in capaciteit,
budget, maar ook menskracht. In de
achterliggende jaren is mij duidelijk
geworden dat een consequente en
strenge methode, ingebed in een
bepaalde visie op de verslaafde als
mens, duidelijk vruchten afwerpt. Ik
denk aan het door vriend en "vijand"
als positief ervaren werk van bijvoor–
beeld de Stichting De Hoop in
Dordrecht. In dat opzicht mag het
werk voor verslaafden ook een
dankbaar werk zijn. Vanuit de
praktijk weet ik dat er hulpverleners
zijn die dat ook zo ervaren.

D

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Den Haag Vandaag heeft gisteren–
avond een korte samenvatting
gegeven en daarna de heer Stoffelen
ten tonele gevoerd, daarna volgde
weer een korte samenvatting en
werd de heer Koffeman ten tonele
gevoerd. Daarna werd dat deel van
de uitzending afgesloten met de
mededeling: "De regering zal
morgen antwoorden." Het moet Den
Haag Vandaag ontgaan zijn dat er
althans volgens de sprekerslijst nog
minstens zes andere fracties van
plan waren, over dit onderwerp het
woord te voeren. Een uurtje geleden
kreeg ik een brief van de
Jellinek-kliniek, die daarin al een
reactie gaf op "het drugsdebat". Ik
wijs erop dat in ieder geval toen die
brief geschreven werd, nog zes

woordvoerders op de sprekerslijst
stonden om hun bijdrage in eerste
termijn aan dit debat te leveren, laat
staan dat er al een debat met de
regering zou hebben plaatsge–
vonden. En ik zie hoe de bewinds–
lieden staan te popelen

Het moet mij van het hart dat de
VVD-fractie toch erg ongelukkig is
met deze gang van zaken. Het debat
is in twee stukken geknipt, het wordt
over twee dagen gespreid. Vandaag
wordt er geen antwoord in eerste
termijn gegeven en wanneer het dan
wel gegeven zal worden, ligt ergens
in de toekomst verscholen. Dit ligt
een beetje aan onszelf, maar
misschien ook wel aan onze
beslissing om korter te vergaderen,
waardoor dit soort belangrijke
debatten in stukken worden geknipt.
Ik vind dit zorgelijk en betreurens–
waardig, omdat het de inzet van
onze fractie en waarschijnlijk ook van
elke andere fractie is om de ernst
van het probleem te schetsen. Wij
zijn het er allen over eens dat wij
met een ingewikkeld en ernstig
vraagstuk te maken hebben. Wij
proberen oplossingen te bedenken
om het probleem te verkleinen en wij
voelen een sterke aansporing - ik
althans - om te trachten, de regering
op bepaalde terreinen te dwingen tot
snellere en betere maatregelen. Ik
kom daar zo dadelijk op terug.
Intussen laten wij de tijd verstrijken,
alsof wij niet zouden beseffen dat
drugsverslaving geen theoretisch
probleem van de politiek is, maar
een zeer, zeer realistisch probleem
van individuen of van groepen
mensen in de samenleving. En die
kunnen niet nog eens een paar
weken wachten omdat de Kamer op
bepaalde tijden niet vergadert,
omdat de regering zus of de politiek
zo. Dit wilde ik toch maar even
zeggen, want het zit ons erg dwars.

Voorzitter, wat het onderwerp zelf
betreft, ik zal niet breed gaan
schetsen, hoe ernstig het vraagstuk
van drugsverslaving in een samen–
leving is. ledereen in en buiten dit
huis weet het. Wij worden er vanuit
de burgerij ook voortdurend op
aangesproken, zij het dat dit vaak
gaat in de sfeer van "Beseffen jullie
wel hoe ernstig het probleem is? En
waarom doen jullie er niets tegen?".
Bij dit laatste past natuurlijk een
kanttekening, want ik denk dat wij
moeten erkennen dat wij met een
zeer gecompliceerd probleem te

maken hebben, met name vanwege
de sociaal-culturele aspecten die nu
eenmaal met zo'n verslavings–
vraagstuk verbonden zijn. Het is een
vervelende boodschap voor de
burgers die denken dat het wel zo is,
maar dit betekent dat er geen
makkelijke en snelle oplossingen
voor dit probleem bestaan, noch in
Nederland, noch in welk ander land
dan ook. Ik herinner me discussies
waarin gesteld werd dat het in
sommige communistische landen
met een dictatoriaal beleid allemaal
veel beter ging, zodat er vooral
straffer opgetreden zou moeten
worden. Nu, het is in de eerste
plaats de vraag of het in die landen
wel zoveel beter gaat, want bij mijn
beste weten zijn er vele dictatoriaal
geleide landen waar de drugsproble–
matiek minstens zo groot is als in
ons land, zo niet groter. Dus helaas,
het is een ingewikkeld probleem en
het is niet makkelijk om er oplos–
singen voor te vinden.

Voorzitter, de WD-fractie onder–
steunt het officiële Nederlandse
drugsbeleid van de afgelopen tien
jaar nog steeds, het beleid van het
vorige kabinet en van dit kabinet, op
hoofdpunten. Die hebben een paar
interessante kenmerken. Naast justi–
tieel beleid is er volksgezondheids–
beleid, hulpverleningsbeleid. En
binnen de hulpverlening is er sprake
van een soort drietrapsraket: preven–
tiebeleid, beheersing en vermin–
dering van de gezondheidsrisico's
voor de gebruiker, en proberen om
gebruikers te laten afkicken. Verder
is het hoofdkenmerk van het justi–
tieel beleid het trachten om een
scheiding aan te brengen tussen het
softdrugscircuit en dat van de
harddrugs, om een aantal zeer voor
de hand liggende redenen.

Ik herhaal, wij ondersteunen nog
steeds die twee hoofdlijnen en wij
hebben daarbij altijd een zeer
pragmatische invalshoek gekozen. Ik
zal proberen, dat laatste ook in dit
debat te doen. Wel moeten mij een
paar dingen van het hart, met name
naar aanleiding van de opmerkingen
van mevrouw Beckers. Ik heb geen
enkele kritiek op de inzet die Groen
Links, de Partij van de Arbeid en
vermoedelijk ook D66 kiezen om het
probleem vanuit een andere
invalshoek te bekijken. Ik heb er wel
een beetje problemen mee, als
mevrouw Beckers spreekt over het
"tolerante" beleid dat net zo tolerant
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moet worden als dat inzake roken en
alcohol. Dat is een zeer ongelukkig
woordgebruik. Het Nederlandse
officiële beleid heeft namehjk niets
met tolerantie te maken, maar met
pragmatisme. Dat woord hoort hier
dus niet thuis. Bovendien is de
vergelijkmg zeer ongelukkig. Niet
alleen hebben roken en het nuttigen
van alcohol een andere historische
en sociaal-culturele achtergrond,
maar naar mijn beste weten zijn wij
nu ook net bezig om dat terug te
dringen. Als je het vrij geven van
softdrugs een beetje propageert met
als motivatie dat roken ook mag,
ontstaat hier uiteindelijk de situatie
dat het kamergebouw vrij van
softdrugs gemaakt moet worden,
nadat softdrugs hier eerst gebruikt
mochten worden. Dat gebeurt nu
ook met het roken. Die redenering
vind ik dus niet erg logisch.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik moet toch even
interrumperen. De heer Dijkstal kent
de termen "tolerant" en "repressief",
dit laatste wat de gebruiker betreft.
Ik hoef hem dat ook niet verder uit te
leggen. Hij legde toen ook heel snel
een verbinding. Ik vind het zo gek
dat een partij als de VVD op de bres
staat voor de vrijheid van de markt,
als het gaat om alcohol en sigaretten
(20.000 doden per jaar, mijnheer
Dijkstal!), maar als het om softdrugs
gaat, is die hele vnjheid van de
markt weg en kennelijk ineens ook
de vrijheid van het individu. Daar
snap ik niets van.

De heer Dijkstal (VVD): Ik begrijp
het verwijt niet. Als ik het goed
begrijp, verwijt u ons dat wij niet
repressiever zijn, als het om roken en
nuttigen van alcohol gaat. Maar
vooral softdrugs moeten vrij zijn,
aldus mevrouw Beckers. Het is op
grond van uw redenatie het een of
het ander. Het enige wat ik nu
probeer te zeggen, is: maak alsje–
blieft niet de fout door de rook– en
alcoholproblematiek zo gemakkelijk
te koppelen aan die van de
softdrugs. Dat betreft andere vraag–
stukken met andere achtergronden
en daar zijn andere oplossingen voor
nodig. Ik voer graag met u een
discussie over de vraag of het beleid
inzake het roken en het alcoholge–
bruik niet verder moet gaan. Die
discussie zullen wij nooit uit de weg
gaan, maar volgens mij staat die nu

niet op de agenda. Nogmaals, daar
mag u ons op aanspreken. Maar wij
hebben het nu over het drugsbeleid.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Het drugsbeleid in
andere landen dat veel scherper is,
heeft minder effect opgeleverd dan
wij wensen. Ik heb geconstateerd dat
die scherpte bij ons ook veld wint.
Dat moet u dan aanvechten.
Bovendien mag ik u op uw beleids–
voorstellen aanspreken. U verwijt mij
in een heel snelle woordenvloed een
aantal dingen. Maar ik vraag u nog
eens: waarom bent u zo inconse–
quent en waarom zet u softdrugs op
een totaal andere lijn dan het
alcohol– en tabaksbeleid, dat enorme
maatschappelijke schade en schade
aan de gezondheid betreft? Ik heb de
VVD nog nooit zo ver gekregen dat
er geen TV-reclame voor alcohol
gemaakt mag worden. U zegt wel
een discussie te voeren, maar u bent
wat dat betreft niet te overtuigen.

De heer Dijkstal (VVD): Dat doen
wij om dezelfde reden dat wij het
softdrugsbeleid anders willen
hebben dan het harddrugsbeleid. Dat
is ook precies het punt! U vergelijkt
veel te gemakkelijk, te ondoordacht
en te slordig het ene probleem met
het andere. U zegt: als je het roken
vrij geeft, waarom dit dan niet?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Nu ontwijkt u mijn
vraag en gooit u weer ailes op één
hoop.

De heer Dijkstal (VVD): Ik zal het u
straks uitleggen

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): U mag mijn vraag nu
ook beantwoorden. Ik heb u namelijk
gevraagd waarom u zo'n onder–
scheid maakt tussen het softdrugs–
beleid, de verkrijgbaarheid van
softdrugs, de kwaliteitscontrole en
de vergunningen ter zake aan de ene
kant en alcohol en sigaretten aan de
andere kant. Daarop verneem ik nu
graag uw antwoord.

De heer Dijkstal (VVD): Ik zal straks
omstandig uitleggen wat ons oordeel
is over de wijze waarop het
softdrugs– en het harddrugsbeleid in
Nederland gevoerd moet worden,
mede tegen de achtergrond van de
voorstellen. Ik geef graag toe dat het

meest concrete voorstel dat op tafel
ligt, dat van de heer Stoffelen is.

Voorzitter! Het gaat mij nu in
eerste instantie om het begrip
"tolerantie" dat ik erg ongelukkig
gekozen vind. Bovendien wil ik het
volgende nog kwijt. De VVD zegt in
de media niet snel "nee" tegen het
plan-Stoffelen, mevrouw Beckers.
Wij plegen onze argumenten te
wegen, voordat wij hier een debat
voeren en voordat wij "in de publi–
citeit" reageren. Het plan-Stoffelen
was op zichzelf helemaal niets
nieuws na het CRI-rapport over
nederwiet. Nogmaals, er lag dus wel
enige afweging en overweging aan
ten grondslag. Ik kom er straks
overigens nog uitgebreid op terug.

Ik ben nu pas toe aan de
toelichting op de vraag waarom de
VVD het officiële regeringsbeleid tot
nu toe gesteund heeft en voorlopig
blijft steunen. Daar liggen voor ons
drie belangrijke motieven aan ten
grondslag. Allereerst zeg ik met
grote nadruk: het siert het Neder–
landse beleid, dus ook de Neder–
landse bewindslieden op dit terrein,
dat wij een humaan beleid ten
opzichte van de gebruiker wensen te
voeren. Zelfs de gebruiker die zich
schuldig maakt aan strafbare feiten -
wij vinden dat hij daarvoor gestraft
moet worden - is naar onze mening
slachtoffer. Hij behoeft daarvoor
hulp, in welke vorm dan ook. Ik zeg
dit met grote nadruk, omdat de
VVD-fractie niet vanuit een ideolo–
gische invalshoek met dit probleem
wenst om te gaan. Wij wensen dus
ook niet vanuit een ideologische
kretologie een standpunt te bepalen.

Ik zeg dit alles niet zozeer in de
richting van de collega's, alsof zij dat
in grote mate hebben gedaan. Ik zeg
het wel tegen een aantal landen die
zich vrijheden permitteren over het
Nederlandse beleid, terwijl zij
eigenlijk de hand in eigen boezem
moeten steken. Mevrouw Beckers
heeft gesproken over de heer Clinton
en de democraten. Ik hoop van harte
dat zij gelijk heeft. Ik wil hier
vandaag wel in het openbaar
verklaren dat ik samen met een paar
andere kamerleden aanwezig was bij
de republikeinse conventie, waar de
heer Bush en de zijnen hebben
gesproken. Het schaamrood is ons
daar op de kaken gelopen over de
manier waarop de dames en heren
daar meenden over het drugspro–
bleem te moeten praten. En dan nog
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de vinger wijzen naar Nederland die
het fout doet! Als men in
Washington met de deskundigen op
regeringsniveau spreekt of als men
in New York spreekt met de deskun–
digen op gemeentelijk niveau, dan
spreekt daaruit een grote jaloezie ten
opzichte van het Nederlandse beleid
ter zake. De vroegere burgemeester
van New York, de heer Koch - ik
hoop dat ik het goed uitspreek - was
in Amsterdam op bezoek en hij nam
daar kennis van het spuitomruil–
project. Hij bestond het om voor de
Nederlandse televisie en in Amerika
zijn afschuw daarover uit te spreken.
Ik was enige weken later in New
York en de gemeentelijke autori–
teiten daar zeiden dat zij met grote
dankbaarheid kennis hadden
genomen van de manier waarop wij
dit probleem aanpakken in relatie tot
bijvoorbeeld het AIDS-vraagstuk. Ik
wil dit namens de VVD-fractie
gezegd hebben. Deze kritiek strekt
zich ook uit naar een land als
Duitsland, dat wel heel gemakkelijk
zijn ernstige volksgezondheidspro–
bleem op dit terrein naar Nederland
weet af te stoten. Absoluut beneden
peil was de reactie van een Franse
minister. De minister van Justitie
reageerde daarop overigens verba–
zingwekkend aardig.

Het gaat inderdaad, zoals alle
voorgaande sprekers hebben
gezegd, niet om de ideologie in het
beleid, maar om de vraag welke
resultaten wij met het beleid boeken.
Dat is van belang voor de mensen
zelf. Het is ook zeer relevant in de
internationale vergelijking. Tot nu toe
- men zal straks begrijpen waarom ik
het voorzichtig formuleer– hebben
wij nog steeds de indruk dat het
Nederlandse beleid relatief tot betere
resultaten leidt dan het beleid van
bijvoorbeeld de landen om ons heen.
Dat kunnen wij afleiden uit de stabili–
sering van het aantal harddrugsge–
bruikers. Wij kunnen het ook afleiden
uit de stijging van de gemiddelde
leeftijd van de drugsgebruikers. In
Amsterdam was in 1981 de gemid–
delde leeftijd 26,8 jaar en in 1991
was die leeftijd 33,1 jaar. Dat
betekent dat de toestroom van jonge
mensen aanzienlijk is afgenomen.
Dat is een heel goed resultaat, voor
zover je in absolute zin tevreden kunt
zijn met de resultaten. De
AIDS-problematiek heb ik al
genoemd. Er zijn nog andere cijfers,
die ik niet altijd op hun waarde kan

schatten. Ik geef ze als voorbeeld. Ik
begrijp dat er in Amsterdam
inmiddels een derde minder heroïne–
verslaafden zijn dan in het midden
van de jaren tachtig. Dat is
interessant, maar de vraag is wel hoe
het staat met de gebruikers van
cocaïne. Moet je die cijfers niet in
een wat breder verband plaatsen? In
de statistieken zie je dat van het
aantal drugsgerelateerde doden in
Nederland de helft de Nederlandse
nationaliteit heeft en dat de andere
helft uit het buitenland komt. Welke
betekenis moet je daaraan hechten?
Het kan zijn, zoals ik net aangaf, dat
sommige landen wel erg makkelijk
hun problemen laten lopen en dat
die arme zielen uiteindelijk hier in
Nederland de laatste fase van hun
leven doormaken, om wat voor reden
dan ook. Het kan echter ook zijn dat
er in het Nederlandse beleid toch
een zekere aantrekkingskracht voor
bepaalde groepen zit. Dat zou weer
niét gunstig zijn. Hoe moet je zo'n
getal lezen? Dat is niet zo gemak–
kelijk.

Zoals ik zei, wij denken dat de
resultaten van het Nederlandse
beleid tot nu toe relatief beter zijn.
Wij zijn daar echter niet zeker van.
Daarom stel ik er een paar vragen
over. Om te beginnen vinden wij dat
wij de vraag onder ogen moeten zien
hoe ernstig je het op moet nemen
dat het aantal softdrugsgebruikers
tengevolge van het Nederlandse
beleid zo schijnt te zijn toegenomen.
Het is voor mij niet gemakkelijk
geweest om hierover betrouwbare
cijfers te pakken te krijgen. Er circu–
leren cijfers over 500.000 a 600.000
softdrugsgebruikers. Ik vind dat
nogal wat. Misschien kan er iets
gezegd worden over de betrouw–
baarheid van die cijfers? Daarbij
hoort natuurlijk ook de vraag, welk
risico daarin zit. Ik moet u zeggen
dat wij op grond van het materiaal
niet tot een verantwoord oordeel
kunnen komen over de vraag, of
softdrugsgebruik nu wel schadelijk is
of niet schadelijk is of dat daar
andere nuances tussen zitten. In
ieder schrijft de Jellinek-kliniek ons
in een van de rapporten, dat er bij
bepaalde groepen inderdaad sprake
is van een excessief softdrugsge–
bruik met nadelige gevolgen. Dat
maakt in ieder geval de discussie iets
gecompliceerder dan het is wel
schadelijk/het is niet schadelijk. Ik
kom daarop terug. Bovendien zullen

wij moeten wegen, hoe belang–
rijkheid het is dat harddrugsge–
bruikers zo langzamerhand
polidrugsgebruikers zijn geworden.
Moet je dat erg vinden of niet? Hoe
moet je dat wegen als je verder over
het beleid nadenkt?

Voorzitter! Er moet mij nog iets
van het hart met betrekking tot het
rapport van dat International
narcotics control board. Ik zeg dat
ook in de richting van de heer Van
Middelkoop. Dat is inderdaad een
toezichthoudend lichaam in een
internationale organisatie waarvan
wij zelf lid zijn en waarmee wij
hebben ingestemd. Ik weet niet of ik
de vrijheid heb uit dat gesprek te
citeren, ik doe dat echter wel. Als
deze organisatie de vrijheid neemt
een rapport uit te brengen met
dergelijke conclusies, neem ik de
vrijheid hier te verklaren dat ik in het
gesprek dat wij met deze heren hier
in dit huis hebben gehad, erg
geschrokken ben van de wijze
waarop die heren denken over het
hele drugsvraagstuk. Waar ik u
zojuist heb gezegd dat ik grote
bezwaren heb tegen te veel ideologie
in het onderwerp, kan ik u verze–
keren dat het in dat gesprek vol
ideologie zat. Op voorhand was dat
een onmogelijk gesprek. Dat is des
te betreurenswaardiger omdat alle
deelnemers van de kant van de
Kamer redelijk eenstemmig waren in
hun politieke oordeel over het
Nederlandse beleid. Ik wil dan ook
vandaag hier gezegd hebben dat wij
gelukkig waren met de brief van de
minister-president van 15 februari,
waarin hij namens de Nederlandse
regering geprobeerd heeft iets van
dat beeld te herstellen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Welk inhoudelijk verwijt richt u nu
precies op de control board,
mijnheer Dijkstal? In het rapport
geeft men namelijk een uitvoerige
beschouwing over hun bezwaren
tegen legalisatie van softdrugs. Ik
neem aan dat u zich daarin zult
herkennen? Over Nederland wordt
eigenlijk niet veel méér gezegd dan
dat het huidige beleid op het gebied
van softdrugs zich niet verdraagt met
het Enkelvoudig verdrag.

De heer Dijkstal (VVD): Om u goed
te kunnen antwoorden, zou ik de
precieze tekst voor mij moeten
hebben. Op zijn minst kan ik
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opmerken, dat men het in de publi–
citeit anders opgepikt heeft en het
als een zekere veroordeling van het
Nederlandse beleid heeft gevoeld.
Dan is in ieder geval de formulering
van de heren van de board niet zo
zorgvuldig geweest dat duidelijk
geworden is, hoe zij het Nederlandse
beleid in al zijn nuances waarderen
Dat was natuurlijk het probleem. Er
is een juridische discussie mogelijk
over de vraag, wat je in het kader
van de internationale verdragen wel
of niet mag. Misschien gaat de heer
Wolffensperger daar nog op in. Als
wij dingen doen die niet mogen, vind
ik het inderdaad vanuit een soort
bestuurlijk juridisch oogpunt terecht
dat wij met elkaar praten over de
vraag, hoe wij ons daarin opstellen.
Wat mij dwars zit, is de teneur die in
het rapport zat en die een veroor–
deling uitsprak van een beleid dat tot
nu toe betere resultaten heeft
gegeven dan het beleid in de landen
waar de heren vandaan kwamen.

Voorzitter! Wij hebben veel
waardering voor de nota en de
stukken die wij van staatssecretaris
Simons hebben gekregen. Die staan
in schrille tegenstelling tot de
stukken van Justitie. De brief van 12
maart was zeer summier en riep vele
vragen op. Die zal ik straks dan ook
stellen.

Ik zou willen beginnen met de zorg
en de hulpverlening, het terrein van
WVC. Mijn fractie heeft de indruk
dat de verslavingszorg in Nederland
in het algemeen goed functioneert.
Wij denken ook dat de decentrali–
satie meer en meer een goede keuze
blijkt te zijn. Er is nog een aantal
onopgeloste problemen. De
discussie wordt ook in dit huis nog
verder voortgezet. Wij hebben echter
de indruk dat de richting waarin wij
werken, een goede richting is.
Niettemin zijn er een paar
knelpunten bij die verslavingszorg.
Allereerst zal er met meer creativiteit
en misschien ook inzet nagedacht
moet worden over de vraag, hoe wij
de zorg kunnen uitbreiden tot het
natraject. Het eerste probleem bij
verslaving is namelijk het afkicken,
het behandelen. Het tweede
probleem is echter wat er daarna
moet gebeuren. Daarbij kom je
onderwerpen als arbeid, huisvesting,
de omgeving, waar de verslaafde
vandaan komt, en scholing tegen.
Het is de vraag hoe je daar mee om
moet gaan. De heer Koffeman heeft

hier ook over gesproken. Als je het
tweede probleem niet goed weet op
te lossen, is de investering in het
eerste voor een gedeelte vaak
weggegooid geld. Wij moeten daar
dus met meer inzet en creativiteit
mee aan het werk. Wellicht zou de
inbedding in de Wet sociale
vernieuwing, zoals die nu bij de
Kamer voorligt, daar een
mogelijkheid toe bieden. Ik kan dit
echter niet helemaal overzien. De
discussie hierover kan misschien bij
de behandeling van die wet gevoerd
worden.

Het tweede knelpunt is van
algemene aard. Wij zien dit ook
elders op de terreinen van de
hulpverlening en de zorg. Wij
hebben soms het gevoel dat er
weinig zicht is op de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van de
verschillende anti-drugspro–
gramma's. Te vaak ontbreekt een
concreet behandelingsplan vooraf. Er
ontbreekt een behoorlijke verslag–
legging naderhand. Er is dus geen
sprake van evaluatie. Het wiel wordt
telkens opnieuw uitgevonden. Nu
weet ik wel dat dit hardnekkige
problemen zijn in gezondheidsland in
Nederland, maar niettemin is het de
moeite waard om te bekijken of er
instrumenten kunnen worden
ontwikkeld om dit te verbeteren.

Het derde knelpunt betreft
natuurlijk de dreigende bezuini–
gingen in deze sector. De nota
spreekt over extra geld. Op Prins–
jesdag was er echter sprake van
bezumigmgen. Nu is het laatste
woord hier nog niet over gezegd,
maar er zit een tegenstrijdigheid in.
Wij hebben wel begrip voor de finan–
ciële problemen van het kabinet,
maar je moet wel keuzes maken en
prioriteiten stellen en van daaruit
verder werken.

Voorzitter! Wat de hulpverlening
betreft, kom ik dan op hetgeen in de
nota Dwang of drang staat. Ook
vorige sprekers hebben het hierover
gehad. Het is voor de VVD-fractie
een raadsel waarom zo veel van de
goede ideeën die daarin staan, tot op
heden niet of nauwelijks zijn uitge–
voerd. Wij hebben destijds in het
debat ook van onze kant gewezen op
drie groepen, waarop volgens ons
met grote snelheid die drangmaat–
regel toegepast moet worden. Ik
noem in de eerste plaats de groep
van minderjarige kinderen. Het is
morgen mogelijk om via kinderbe–

schermingsmaatregelen, ondertoe–
zichtstellingen en opnames in behan–
delklinieken jonge kinderen die
ernstig aan de drugs zijn verslaafd,
van de straat te halen. Ik denk hierbij
met name aan 13- en 14-jarige
heroïnehoertjes. Het is toch een
schande van de eerste orde dat wij
die kinderen daar laten lopen, terwijl
wij een instrumentarium hebben om
in te grijpen. Ik vraag hier dus met
grote klem aandacht voor.

In de tweede plaats is er de vraag
- de heer Koffeman heeft dit punt
terecht ook aan de orde gesteld -
wat wij moeten doen met de groep
van ernstig psychisch gestoorde
drugsverslaafden die elke grote stad
zo langzamerhand heeft. In
Amsterdam gaat het om een groep
van 300; in de andere steden zal het
aantal wat lager zijn. Ik concentreer
mij hierbij even op het instrumen–
tarium van de BOPZ. Kunnen wij dat
nu niet behoorlijk toepassen om een
aantal van die mensen gedwongen
op te nemen? Let op mijn woorden:
ik heb het niet over een gedwongen
behandeling, maar over een
gedwongen opname. Dit \s des te
klemmender, omdat ik van de politie
in de steden heb gehoord dat er een
soort uitstoot vanuit de psychi–
atrische inrichtingen plaatsvindt.
Daar weet men namelijk ook geen
raad met deze mensen. Zij komen
dus op de straat en daar wordt het
nog erger. Het is zeer triest om te
zien wat het lot van die mensen
uitemdelijk is.

In de derde plaats komt uit de nota
Dwang of drang naar voren de keuze
die men heeft, als er strafbare feiten
zijn gepleegd. Men heeft de keuze
tussen gevangenisstraf of het zich
onderwerpen aan een behandeling
Wij zijn een paar maanden geleden
in de Jellinek-kliniek geweest. Daar
werd ons met grote trots het
zogenaamde straatjunksproject
gepresenteerd. Met dat project
wordt namelijk aangetoond dat die
methode van drang effectief is. Mijn
vraag is evenwel waarom dat nu pas
gebeurt. Waarom wordt niet in heel
Nederland via het openbaar minis–
terie die drang als standaardme–
thode gehanteerd? Als het antwoord
hierop niet bevredigend is, overweeg
ik in tweede termijn een motie in te
dienen op dit punt.

Ik vind dat vanaf morgen op die
drie terreinen het geformuleerde
beleid op grond van de wetgeving
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die wij hebben, daadwerkelijk moet
worden uitgevoerd. Er is echter één
probleem. Als je dat doet, is het
namelijk de vraag of de behande–
lingscapaciteit voldoende is. Ik kan
dit niet overzien. Misschien kan de
staatssecretaris dat op dit moment
ook niet overzien. Aan deze harde
wens van de VVD moet ik dus de
vraag verbinden of hij een
inschatting kan maken van de behan–
delmgscapaciteit die wij nodig
hebben. Wij weten dan ook wat wij
te kort hebben en wat wij financieel
zouden moeten doen om dit naar
behoren af te handelen.

In dit kader past ook een probleem
dat ik heb gesignaleerd in de jeugd–
hulpverlening, eigenhjk in alle
sectoren, zowel de ambulante als de
semi-residentiële en de residentiële.
In toenemende mate wordt men daar
geconfronteerd met aan drugs
verslaafde jongeren. Men is absoluut
niet in staat om daar adequaat op te
reageren. Men heeft de know-how
niet in huis. Men heeft de mankracht
niet in huis. Het is meer dan de
moeite waard om daarin te inves–
teren, opdat wij voorkomen dat die
drugsverslaafde kinderen later in een
veel ernstiger situatie terechtkomen.
Ook daar krijg ik graag een reactie
op.

Ik kom dan op het punt van de
legalisering van de drugs, softdrugs,
harddrugs en de nuances daarin.
Zoals gezegd: geen ideologische
discussie. Ik verklaar hier namens de
VVD, dat wij ook niet principieel
tegen of voor zijn waar het gaat om
dit onderwerp. Met mevrouw
Beckers zeg ik, dat wij dit op de
argumenten pro en contra moeten
wegen. Dan doet zich naar het
oordeel van de VVD toch een aantal
zeer complicerende elementen voor,
waaraan je niet voorbij kunt gaan.

Het gaat wat ons betreft in die
internationale verdragen niet zozeer
om de vraag, of het naar de letter
van dat verdrag nu wel of niet
precies kan. lemand heeft eens
gezegd: als het niet kan, dan ga je
maar zeggen, dat je het anders wilt
in dat verdrag, op grond van nieuwe
inzichten. Dat moet de regering dan
ook doen. Waar het wel om gaat, is
de vraag wat wij kunnen verwachten
van de internationale reactie op zo'n
beslissing. Ik heb daar in het inter–
ruptiedebat met mevrouw Beckers
iets van gezegd, als het gaat om het
toestaan in de produktiesfeer en de

effecten dat dit kan hebben. Wij
kunnen de minister van Justitie niet
naar Europa sturen en zeggen, dat
hij internationaal moet gaan samen–
werken om de drugscriminaliteit te
bestrijden - dat wordt overigens
gedaan - terwijl wij gelijktijdig een
uitzonderingsposities in Europees
verband innemen. Dan moet je niet
verbaasd zijn, als anderen zeggen:
als jullie het zo doen, dan werken wij
niet met jullie samen. De discussie
over de vestigingsplaats van Europol
schijnt juist te worden bemoeilijkt,
doordat een aantal landen, al dan
niet terecht, het Nederlandse drugs–
beleid gebruikt als argument om te
zeggen: het moet vooral niet in
Nederland. Dat is al een interna–
tionale complicatie, waaraan je niet
voorbij mag gaan. Je moet die
wegen. Het is een andere vraag, of
dat doorslaggevend is.

Verder vind ik, dat nadrukkelijk
moet worden stilgestaan bij het
element van de aanzuigende
werking. Dat is in het verleden voor
de VVD ook altijd een belangrijk
argument geweest. Stel, dat je op
Nederlandse argumenten tot de
conclusie zou moeten komen, dat je
het zou moeten vrijgeven, in welke
vorm dan ook. Stel, dat dit een
aanzuigende werking zou hebben.
Dan kan dat nooit de bedoeling zijn.
Je zult het echter niet tegen kunnen
houden en je creëert ook nog een
probleem dat groter is dan het
probleem dat je al had. Dat is dus
een element dat in beeld moet
worden gebracht en daarna moet
worden gewogen. Ik leg dat in die
zin ook aan de bewindslieden voor.

In de derde plaats - ik heb dat
argument van de voorstanders nog
niet gehoord - vind ik, dat er met
een zekere naïviteit wordt nagedacht
over de criminelen, die zich tot nu
toe met dit onderwerp bezig hebben
gehouden en zich hieraan hebben
verrijkt. Het is voor mij altijd een
raadsel geweest, waarom de Colum–
biaanse drugscriminaliteit het
interessante produkt crack nog niet
op de Europese of de Nederlandse
markt heeft gelanceerd, zoals men
dat op de Amerikaanse markt wel
heeft gedaan, met name bij
jongeren. Het is speculatief wat ik
zeg, maar het zou natuurlijk heel erg
zijn, als wij het softdrugsbeleid
vrijgeven en het daarmee decrimina–
liseren - dat is een belangrijk
argument van de voorstanders - dat

dit tot gevolg zou hebben, dat de
georganiseerde misdaad zegt: als wij
de handel aan die kant verliezen, dan
zal er wat zwaarder materiaal in
moeten. Dan zijn wij uiteindelijk
misschien nog veel verder van huis.
Het is een argument. Het zal
gewogen moeten worden.

De heer Wolffensperger (D66): Ik
zal u het antwoord geven. Denkt u
niet dat het feit dat wij in Nederland
geen crack kennen, juist een positief
gevolg is van het Nederlandse drugs–
beleid? Als namelijk het betere te
krijgen is, zij het in beperkte en
verboden mate, namelijk cocaïne,
dan verdrijft dat het slechtere,
namelijk de crack. Dat is een gevolg
van het beleid, zoals wij dat voeren.

De heer Dijkstal (VVD): Dat is niet
uitgesloten, alleen het is niet zeker.
Dat is het probleem. Ik ben geen lid
van een georganiseerde misdaador–
ganisatie, dus ik kan niet helemaal
beoordelen hoe men in die wereld
zou reageren, maar...

Staatssecretaris Simons :
Tenminste, voor zover nu bekend!

De heer Dijkstal (VVD): Precies, wij
hebben daar gisteren een interessant
debat met de minister van Justitie
over gehad.

De heer Wolffensperger (D66):
Het hangt af van je inschatting van
de VVD, begrijp ik.

De heer Dijkstal (VVD): Ook dat,
maar er zit dus een zekere naïviteit in
om te denken: Nederland verandert
dat beleid en de dames en heren die
tot nu toe zoveel geld verdienden
aan die softdrugs, gaan nu auto's
verkopen. De vraag is dus hoe daar
op gereageerd moet worden.
Nogmaals, ik kan het niet allemaal
hard maken, maar het is een element
waarwij stil bij moeten staan.

De heer Stoffelen (PvdA): In zijn
belangwekkende betoog over de
mogelijkheden tot bestrijding van de
georganiseerde misdaad zal de heer
Dijkstal, naar ik hoop, ook ingaan op
de vraag die ik ter zake gesteld heb.
Feit is dat de georganiseerde
misdaad zich in toenemende mate
meester maakt van de handel in
softdrugs. De vraag is of je dat wel
of niet wil aanpakken. Wij hebben
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een methode aangegeven, wellicht
heeft de VVD-fractie andere
methoden om hetzelfde doel te
bereiken.

De heer Dijkstal (VVD): Natuurhjk.
U kunt erop rekenen dat ik nog op
het po'itiHe en justitiele beleid kom
te spreken. Ik heb het nu over de
wijze waarop je zou moeten omgaan
met de vraag over het al dan niet
vrijgeven. Met groot gemak wordt de
stepping-stone-theorie verworpen
door een aantal mensen. Ik weet ook
niet of die theorie wel altijd opgaat,
maar er zit een zekere logica in dat,
als je softdrugs gebruikt en je je
bevindt in een bepaalde subcultuur
waar de scheiding van softdrugs en
harddrugs niet erg strak is, je
gemakkelijker tot het gebruik van
harddrugs komt, niet zozeer
vanwege de verslavingskant als wel
vanwege andere elementen.

De heer Wolffensperger (D66): U
slaat de spijker op z'n kop. Juist dat
aspect van de subcultuur is het
sterkste argument voor een verder–
gaande scheiding van markten zodat
softdrugs en harddrugs niet meer in
dezelfde subcultuur verkrijgbaar zijn.

De heer Dijkstal (VVD): Daarop
kom ik straks terug als ik inga op de
coffeeshops. Ik wil nu alleen maar
duidelijk maken dat wij geen grote
zekerheden hebben wat betreft de
vraag of de stepping-stone– theorie
wel of niet opgaat. De weten–
schappers hebben daar ook verschil–
lende meningen over. Zoals ze dat
kennelijk ook hebben over de
schadelijkheid van softdrugs. Ik heb
genoteerd dat sommigen zeggen dat
softdrugs helemaal niet schadelijk
zijn. Ik hoor echter ook andere
berichten. Staatssecretaris Simons
wijst erop dat een overmatig gebruik
van softdrugs tot apathie kan leiden.
Kortom, je komt dan tot de vraag of
een beetje wel mag en een beetje
veel niet. Dat is ook typisch het
probleem met dit soort produkten.
Je zult er in die zin dan ook over
moeten nadenken of je ze vrij gaat
geven.

Ik zou willen voorstellen om het
woord "legaliseren" niet te
vermengen met het woord
"gedogen". Ik blijf overeind houden
dat het gedoogbeleid slechts
gegrond is op de volgende pragma–
tische overweging. Als je het bezit

en het gebruik van een kleine
hoeveelheid softdrugs in een gecon–
troleerde setting toestaat, kan je
daarmee dan bereiken dat de twee
circuits gescheiden worden? Op die
titel is de VVD ook akkoord gegaan
met gedogen. Dat is echter iets
anders dan legaliseren. Dan doen
zich ook geheel andere vragen voor.
Als wij een en ander op de
weegschaal leggen, zijn wij als VVD
nog niet zo ver dat wij denken dat
legalisering, in de geest zoals de
heer Stoffelen dat hier heeft gecon–
ditioneerd wat betreft de produktie
en de coffeeshops, verantwoord is.

De heer Stoffelen (PvdA): Om
misverstanden te voorkomen. Ik heb
nadrukkelijk gezegd dat het gaat om
het handhaven van de strafbaar–
stelling en dat het niet gaat om
legalisering. Het is alleen het
doortrekken van de lijn in het kader
van het gedoogbeleid, dat de
overheid willens en wetens het feit
accepteert en er tot op zekere
hoogte medewerking aan verleent,
dat er coffeeshops zijn. De
voorstellen van de
werkgroep-Cremers staan vol met
toepassingen van allerlei wetten en
verordeningen die het geven van
vergunningen inhouden. Het is dus
steeds het doortrekken van de lijn
van het pragmatisch gedogen. Wij
zijn absoluut tegen legalisering,
omdat dit op dit moment geen reële
optie is.

De heer Dijkstal (VVD): Excuses,
het was niet mijn bedoeling u
daarmee te vereenzelvigen. Mevrouw
Beckers gaat nog een slagje verder
dan u. Wij hebben de redevoering
van de heer Wolffensperger ook nog
te goed. Het moge in ieder geval
duidelijk zijn op welke hjn de
VVD-fractie zit. Ik ben zelfs geneigd
een beetje naar de andere kant van
de bol te gaan hangen, omdat ik mij
afvraag of er niet iets te veel van een
sfeer is ontstaan in de zin van:
softdrugs gebruiken mag en het is
ook helemaal niet erg, dus waar
maken wij ons zo druk over? Dat
gaat ons op dit moment een streepje
te ver. Dan is er nog de vraag of er
in de voorlichtingssfeer meer moet
worden gewaarschuwd tegen het
gebruik van softdrugs. Ik heb
onlangs in handen gekregen het
Highlife Magazine, een zeer duur
drugsblad, waarin allerlei interes–

sante artikelen staan met de
strekking dat, als je geen softdrugs
gebruikt, je er niet meer bijhoort in
Nederland. Dat gaat mijns inziens
echt de verkeerde kant op. Tegen de
heer Wolffensperger zeg ik - tenzij ik
het verkeerd heb, maar dan bied ik
hem onmiddellijk mijn excuses aan -
dat het mij ook wat te ver gaat als
een lid van de Tweede-Kamerfractie
van D66 optreedt als adviseur van
een organisatie die coffeeshops en
softdrugs propageert.

De heer Wolffensperger (D66): Nu
moet u ophouden. Ik zou graag
willen dat u die woorden terugnam.
Ofwel u heeft de daarop gevolgde
publiciteit in het overigens door mij
gesmade ochtendblad niet gevolgd,
ofwel u zegt iets waar u niets van
afweet. Ik heb uitgelegd in de
Telegraaf en in het Nieuws van de
Dag dat zich tot mijn grote spijt ooit
een onbekende tot mij heeft gewend
om te vragen naar het drugsbeleid
van D66. Toen ik dat drugsbeleid
vervolgens had uitgelegd, is
betrokkene - die ik nog steeds niet
kende, maar van wie ik wel had
begrepen dat hij eigenaar van een
coffeeshop was - weggegaan, heeft
de volgende dag een interview
gegeven aan een krant en daarbij
medegedeeld dat zijn beleid in de
politiek onder anderen werd
gedragen door een woordvoerder
van D66. Dat is vervolgens zonder
goede verificatie door betrokken
kranten opgenomen op een schande–
lijke manier. Betrokken kranten
hadden zo'n suggestief artikel
gepubliceerd dat deze indruk kon
worden gewekt bij goedgelovige
mensen als u. Als u denkt - en u kent
mij langer dan vandaag - dat ik ooit
van m'n leven op dat terrein adviseur
zou kunnen zijn en nog wel in de
criminele sfeer, dan ontbreekt het u
aan mensenkennis.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ik ben blij dat ik de heer Wolffens–
perger de gelegenheid heb gegeven
om dat recht te trekken en het
verheugt mij des te meer als dit
bericht onjuist is. Ik bied hem mijn
verontschuldigingen aan. Dit doet
overigens niets af aan mijn algemene
opmerking dat ik vind dat wij allen,
de regering voorop, moeten blijven
waarschuwen tegen het gebruik van
softdrugs.
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De heer Wolffensperger (066): Uw
excuses zijn graag aanvaard.

De heer Dijkstal (VVD): De
gedachten die ik geuit heb over het
legaliseren van softdrugs gelden a
fortiori voor harddrugs. Ik maak daar
slechts één kanttekening bij met
betrekking tot een gevoelig
onderwerp waarover een paar jaar
geleden in deze Kamer ook met een
zekere omfloerstheid is gesproken:
wat doe je met ernstig verslaafden
die in een uitzichtloze situatie
verkeren? Ons oordeel is altijd
geweest dat er geneesmiddelen of
andere middelen kunnen worden
toegediend binnen een strikt
medisch kader. Om die reden heb ik
een relatie gelegd met de desbetref–
fende passage uit de nota Dwang en
drang.

De heer Ramlal (CDA): De heer
Dijkstal zei dat bepaalde geneesmid–
delen en andere middelen binnen
een medisch kader verstrekt kunnen
worden. Kan hij voor de duidelijkheid
aangeven waarop hij doelt als hij het
over andere middelen heeft?

De heer Dijkstal (VVD): Nee, dat
kan ik niet. Dat moet u aan een arts
vragen. Er is bijvoorbeeld een middel
dat op opium lijkt. Volgens de
Opiumwet mag opium niet gebruikt
worden, maar in de medische
praktijk wordt opium al vanaf het
begin van deze eeuw aan mensen
voorgeschreven.

De heer Ramlal (CDA): Als
gesproken wordt van een uitzichtloze
situatie, moet goed afgebakend
worden om welke groep het gaat.

De heer Dijkstal (VVD): Daar
hebben wij in dit land de medici en
een gezondheidsdienst voor. Derge–
lijke problemen kunnen en moeten
via dat kanaal worden opgelost. Mij
is opgevallen, bijvoorbeeld in
Amsterdam, dat een groep van de
mensen waarop ik doel niet in dat
medische kanaal is terechtgekomen.
Ik pleit ervoor dat zij wel daarin
terechtkomen. Dit mede in relatie tot
mijn voorstel en dat van de heer
Koffeman betreffende de ernstig
psychisch gestoorde mensen.

Staatssecretaris Simons: De heer
Ramlal merkte op dat goed moet
worden afgebakend welke groep met

een medische indicatie bepaalde
harddrugs kan verkrijgen. Dat kan
echter nooit een groepsgewijze
benadering zijn. Dat valt onder het
regime van de beoordeling van de
individuele arts in dit land. In de
medische setting kan een arts daar
onder bepaalde zorgvuldig
afgewogen omstandigheden toe
overgaan. Dat heeft echter niets te
maken met het gratis verstrekken
van heroïne.

De heer Dijkstal (VVD): Ik wil de
staatssecretaris kort - kort, terwijl
het eigenlijk het kernprobleem is -
het volgende vragen over de
produktie. In de stukken, en zeker
niet in de stukken van de minister
van Justitie, kom ik nauwelijks het
onderwerp gewassubstitutie tegen.
Wat gebeurt er nu met al die
prachtige voornemens en
denkbeelden over het vervangen van
gewassen door andere? Ik heb
ergens gelezen dat wij in 1990 in het
programma van de "United Nations
fund for drug abuse control" aan
Columbia 4,7 mln. hebben gegeven
als bijdrage aan een project om de
boeren daar over te laten stappen op
andere gewassen. Hoe staat het daar
nu mee? Welke rol speelt dit
onderwerp bijvoorbeeld in het
buitenlands beleid of op het terrein
van ontwikkelingssamenwerking? Ik
ben erin geïnteresseerd, de ontwik–
kelingen op dit terrein te weten te
komen en vraag de regering, ons hier
nader over te informeren.

Het tweede element dat de
produktie betreft, is de vraag - ik stel
haar heel zwart/wit - of Nederland
produktieland moet worden, althans
in een wat officiëlere zin. Er kan
immers niet ontkend worden dat de
hennep op dit moment geteeld wordt
"op het terrasje", zoals mevrouw
Beckers zei. Wij weten bovendien
dat er laboratoria zijn waar illegaal
andere dingen worden geprodu–
ceerd. De VVD vindt nog steeds dat
wij in het regeringsbeleid niet alleen
met woorden, maar het liefst ook
met daden - ik kom straks op het
toezicht daarop - moeten vermijden
dat Nederland produktieland wordt.
Dat zou heel slecht zljn in het kader
van de internationale verdragen,
waarvoor ik al eerder de argumenten
gegeven heb. Er is absoluut geen
garantie voor dat de import stopt als
wij zouden toestaan dat Nederland
produktieland werd. Onder "import"

versta ik hier de import vanuit de
wereld van de georganiseerde
misdaad. Bovendien is er ook geen
garantie voor dat Nederland het laat
bij produktie voor de eigen markt en
niet zal exporteren. Volgens mlj gaan
wij dan echt, voorlopig althans, één
station te ver. Ik ben het we! eans
met het voornemen van de regering
om tot een vergunningenstelsel te
komen voor hennepteelt als het gaat
om landbouwdoeleinden. Wij
wachten de resultaten van het
aangekondigde onderzoek af.

Voorzitter! Over het internationale
terrein ben ik kort, mede omdat een
aantal vragen die te maken hebben
met de georganiseerde misdaad en
de nieuwe ontwikkelingen op dat
terrein, gisteren aan de orde zijn
geweest in een mondeling overleg.
Er is één specifieke vraag die ik aan
de minister van Justitie stel. Het CRI
wijst ons op de recente ontwikkeling
dat er tussen de Columbiaanse en
Turkse drugssyndicaten een soort
samenwerkingsovereenkomst is
gesloten dat het kenmerk van
ruilhandel heeft. Dit bericht kwam
een paar dagen geleden in de publi–
citeit. Ik zou daar graag iets meer
van weten omdat dit een heel
nieuwe ontwikkeling in de interna–
tionale setting kan betekenen. De
vraag doet zich dan voor, wat hierop
het antwoord is.

Ik sluit mij aan bij de vragen die de
heer Van Middelkoop stelde over de
Europese samenwerkingsverbanden,
de voortgang daarin en alles wat wij
op dat terrein doen.

Bijzondere aandacht vraag ik van
de minister van Justitie voor
Duitsland. Ik heb zojuist al iets
gezegd over de bezwaren die wij
tegen het beleid in Duitsland
hebben. Een van de gevolgen
daarvan is dat vooral een aantal
steden in het oosten van het land
volop met het zogenaamde drugs–
toerisme wordt geconfronteerd. Ik
heb altijd een zekere scepsis over
het Schengenverdrag gehad en dit is
een van de redenen waarom ik die
heb. Ik vind dat de minister van
Justitie met spoed naar Duitsland
zou moeten afreizen en met grote
klem aan de minister aldaar zou
moeten vragen om het beleid te
wijzigen. Het kan toch niet zo zijn dat
Nederland de schadelijke gevolgen
op zijn schouders krijgt van een
beleid dat in Duitsland niet deugt. De
argumenten daarvoor heb ik al
genoemd.
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Voorzitter! Over het politiële
optreden valt veel te zeggen, maar ik
zal dat om wille van de tijd nu in
steekwoorden doen. Bovendien is er
in de afgelopen dagen al veel over
gezegd In de eerste plaats zouden
wij wensen dat politie consequenter
optrad tegen drugsgebruikers die
strafbare feiten plegen en vanzelf–
sprekend tegen drugscriminelen in
de handel en de georganiseerde
misdaad. De landelijke opsporings–
teams vinden wij in elk geval een
goede zaak. Het past in dat kader dat
de Nederlandse overheden conse–
quenter toezicht houden op
coffeeshops. Daar waren duidelijke
criteria voor; het beleid was dat het
een beperkt aantal coffeeshops zou
zijn en het is volkomen uit de hand
gelopen, onder andere doordat
gemeentebesturen en de politie er
niet op hebben toegezien dat men
zich aan de regels hield. Waarom
heeft men daar niet op toegezien?
Omdat men daar vaak de mankracht
niet voor had. Het spijt mij zeer dat
ik voortdurend, bij elk onderwerp
waarbij politieel toezicht ter sprake
komt, terugkom op het kernprobleem
van de Nederlandse politie, namelijk
dat wij veel te weinig politiemensen
hebben om al het werk te doen. Hier
zie je maar weer eens wat daar de
schadelijke gevolgen van zijn. Wat
ons betreft, zit het probleem niet
zozeer in de voorwaarden, maar in
het toezicht daarop. Niettemin zljn
wij gevoelig voor een idee dat, naar
ik meen, gelanceerd is door de
Jellinek-kliniek. Zij stelt voor om te
bekijken of een vergunningenstelsel
daarbij nog handzaam kan zijn. Als
dat zo is, dan moeten wij dat vooral
doen!

In de tweede plaats denk ik dat het
zeer terecht is als burgers bij het
gemeentebestuur of de politie aan
de deur kloppen voor de overlast die
vaak gepaard gaat met dit
verschijnsel. In coffeeshops wordt
een en ander om genoemde redenen
gedoogd. Daar staan wij achter,
maar dan zal er wel een maximale
inspanning moeten worden gepleegd
om ervoor te zorgen dat anderen
daar geen overlast van hebben. Daar
ziet het in veel steden echter niet
naar uit.

Ik kom ten slotte te spreken over
het justitiële beleid. Ik denk dat de
kern van de zaak daar in de eerste
plaats te vinden is in een consequent

vervolgingsbeleid. Of het nu drugs–
criminelen zijn - die vervolgen wij
trouwens wel - dan wel drugsge–
bruikers die strafbare feiten plegen,
wij zullen daarop sneller en conse–
quenter moeten reageren. Daarbij
gaat onze voorkeur uit naar de straf–
of behandelingssystematiek
waarover ik gesproken heb.

In de tweede plaats moet de
situatie in de gevangenissen ons
ernstige zorgen baren. Ik heb het
volgende recente beeld voor mij,
waarvan ik aanneem dat het klopt: in
de Bijlmergevangenis in Amsterdam
zitten 800 mensen. Van die 800
mensen is ongeveer de helft
verslaafd. Dat zijn er dus 400. In die
grote gevangenis is er slechts één
drugsvrije afdeling, met 24 plaatsen.
De belangnjke beleidsvraag is nu wat
wij met die 400 mensen doen. Ik
begrijp van deskundigen dat je die
groep grofweg in tweeën kunt delen.
Er zijn 200 mensen die helemaal niet
behandeld willen worden. Die
mensen willen niks en daar kun je
dus weinig mee doen. Er zijn echter
200 andere mensen waarbij het de
investering om te kijken of je hen
niet van de drugs kunt afhelpen meer
dan de moeite waard is. Ik denk dat
wij dat inderdaad moeten doen. Het
is een uitvoeringsmodaliteit, of dat
nu in een drugsvrije gevangenis
gebeurt, dus in een gebouw dat
helemaal drugsvrij is, of in
afdelingen van elk huis van bewaring
of gevangenis. Ik vraag aan de
regering hierop te reageren. Dit alles
zal in kaart gebracht moeten worden.
Dat gaat, zeker in eerste instantie,
geld kosten Dat geld zal later wel
weer terugverdiend kunnen worden.
Ik denk dat wij het beleid op dat
terrein met kracht verder moeten
ontwikkelen. Ik overweeg om op dit
punt in de tweede termijn eventueel,
na Pasen of zo, een motie in te
dienen.

Ter afronding kom ik toe aan de
conclusie van de VVD op dit
onderwerp. Wij wijzen niet a priori
andere oplossingen af en ik prijs ook
andere fracties die met alleriei
ideeën komen om het anders te
doen. Wij willen vanuit onze
invalshoek echter proberen om de
voor– en nadelen zo concreet
mogelijk te formuleren, opdat wij zij
daarna kunnen wegen. Het is onze
indruk dat wij een aantal bestaande
instrumenten nog onvoldoende
hebben gebruikt, zowel aan de kant

van de verslavingszorg als aan de
kant van het politiële en justitiële
apparaat. Het is onze inzet om
ervoor te zorgen dat wij die naar
behoren gaan gebruiken voordat wij
nieuwe, riskantere wegen inslaan.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! De uitgangspunten van
het Nederlandse drugsbeleid
worden, gezien de goede resultaten,
onverkort gehandhaafd, zo schrijft
de minister van Justitie in zijn korte
notitie van 12 maart jl. Maar zijn die
resultaten werkelijk zo goed? Ik denk
in dat verband vooral aan het beleid
inzake de softdrugs in relatie tot de
zogenaamde coffeeshops. Een beleid
dat naar onze mening veel te "soft"
is. Zelfs de minister-president gaf in
zijn brief van 18 maart jl. aan dat een
wijziging van het gedoogregime -
daarover spreken wij hier - waarbij
de verkoop van softdrugs aan
jongeren wordt toegestaan, nodig is
omdat er te veel tussen het justitiële
schip en de bestuurlijke wal raakt.
Naar ik heb begrepen, heeft hij dat
met instemming van de minister van
Justitie gezegd. Hoe valt een en
ander met elkaar te rijmen?

De RPF-fractie deelt in elk geval
niet de opvatting dat het Neder–
landse drugsbeleid onveranderd
moet worden doorgezet. Het voert te
ver nu een uitvoerige bijdrage te
leveren over onze zienswijze op het
drugsbeleid als zodanig. Ik mag
kortheidshalve verwijzen naar de
diverse bijdragen die ik in achterlig–
gende jaren op dit punt met
betrekking tot het drugsbeleid heb
geleverd. Als uitgangspunt van
beleid moet naar ons idee gelden dat
in nationaal en internationaal
verband een krachtige bestrijding
langs strafrechtelijke weg van het
gebruik van en de handel in zowel
softdrugs als harddrugs geboden
blijft, niet in de laatste plaats met
het oog op de ermee gepaard
gaande criminaliteit. Om alle misver–
stand te voorkomen: ik zeg dit vanuit
bewogenheid ten opzichte van hen
die langs welke weg dan ook in de
val van verslaving terecht zijn
gekomen en ogenschijnlijk geen
helper, geen uitkomst hebben. Maar
ook voor hen is er een uitweg en met
elkaar moeten wij alles doen om hen
die weg te wijzen en die weg te
helpen bewandelen.
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Ik besef uiteraard zeer wel dat het
niet eenvoudig is om het beleid te
concretiseren dat ik zoëven heb
geschilderd. Maar dat moet wel de
inzet zijn van de Nederlandse
regering. Daarenboven mag de
overheid niet voorbijgaan aan de
dieperliggende oorzaken van het
verslavingsprobleem als zodanig.
Tegenwoordig wordt naar van alles
en nog wat een onderzoek ingesteld.
Waarom wordt deze kwestie niet
eens grondig bij de kop gepakt,
zodat wij precies weten waar het aan
schort? Ik ben ervan overtuigd dat de
overheid niet in staat zal zijn, alle
maatschappelijke problemen weg te
nemen die tot verslaving leiden,
maar er kan wel het nodige worden
gedaan, denk aan het probleem van
de werkloosheid, maar ook aan een
gezond en harmonieus gezinsleven
waarin kinderen de aandacht krijgen
die ze verdienen, en goed onderwijs
waarin gezonde gezagsverhoudingen
worden bijgebracht en gepraktizeerd.
Zo zou er meer te noemen zijn. Ook
kan er meer aan de opvang van
verslaafden worden gedaan. Er moet
meer aandacht komen voor de
follow-up door middel van werkpro–
jecten, waardoor verslaafden eerder
een kans krijgen een nieuw bestaan
op te bouwen. Sprak de
minister-president ook niet in deze
zin?

Het is in elk geval niet zonder
betekenis dat in onze dagen weer
eens stevig wordt gediscussieerd
over de aanpak van de drugsver–
slaving. Kennelijk slagen wij er na al
die jaren nog steeds niet in een
adequate aanpak te vinden, terwijl
de samenleving steeds meer wordt
geconfronteerd met de schadelijke
gevolgen van de verslaving, vooral
aan harddrugs. Woorden als dwang
en drang waren tot voor kort vrijwel
taboe, maar worden nu wel in de
mond genomen. Hoe denken de
bewindslieden over de recent
verschenen nota van de Nederlandse
vereniging van instellingen voor
verslavingszorg "Drang op maat"?
Passen deze voorstellen in de door
de regering aangeprezen aanpak van
het straatjunksproject in Amsterdam
of soortgelijke initiatieven in Den
Haag en Utrecht?

De RPF heeft er al eerder op
aangedrongen om in elk gevai
verslaafde criminelen of criminele
verslaafden tot verplicht afkicken te
brengen, zij het dat die aanpak

gevolgd moet worden door een
tewerkstelling. Op vrijwillige basis
wordt een dergelijke aanpak al vele
jaren gepraktizeerd door onder–
scheiden opvangcentra, en niet
zonder succes. Elk voorstel om hoe
dan ook tot verplicht afkicken van
criminele verslaafden over te gaan,
heeft mijn steun. Termen als drang
en dwang zijn dan in beeld. Dwang is
natuurlijk niet eenvoudig, maar
mogelijk noodzakelijk, gelet op het
belang van het individu en van de
samenleving als geheel. Kan de
minister eens aangeven hoe ver wij
in dezen kunnen gaan, gelet op
datgene wat de Grondwet bepaalt?
Wat moet overigens precies onder
een criminele verslaafde worden
verstaan? Is dat elke verslaafde die
voor een ernstig vergrijp met justitie
in aanraking is gekomen?

Een zelfde verhaal zou gehouden
moeten worden over de situatie op
de Antillen. Willen wij echt
voorkomen, dat verslaafden naar
Nederland worden gestuurd en hier
niet zelden in het criminele circuit
terechtkomen, dan moeten er op de
Antillen adequate opvangmogelijk–
heden komen, inclusief de daaraan
gekoppelde werkervaringsplaatsen.
lemand die op Curagao dagelijks met
het probleem van de drugsver–
slaafden wordt geconfronteerd en
zich inspant om verslaafden uit hun
problemen te helpen, belde mij een
dezer dagen en zei dat hij zijn werk
bij de handen ziet afknappen als er
geen perspectief op arbeid wordt
geboden. Is Nederland bereid op
enigerlei wijze financieel bij te
springen voor het opzetten van
werkgelegenheidsprojecten op de
Antillen, zo vraag ik de bewinds–
lieden? Is onze regering eveneens
bereid initiatieven van Nederlandse
opvangcentra te steunen, als er
pogingen worden gedaan opvang–
centra op de Antillen van de grond te
krijgen? Die pogingen zijn er, maar
het gaat nog uiterst moeizaam in
verband met financiële problemen.

Voorzitter! Naast het justitiële
aspect spreken wij vandaag ook over
het beleid in het kader van de volks–
gezondheid; de staatssecretaris is
niet voor niets bij dit debat
aanwezig. De nota Verslavingspro–
blematiek zal nog wel in een ander
kader integraal aan de orde komen,
maar ook in dit debat wil ik op een
aantal aspecten van deze nota
reageren. De staatssecretaris van

Volksgezondheid geeft aan dat hij
uitgaat van een realistische
doelstelling, namelijk een normali–
sering van de drugsproblematiek.
Hoezo normalisering, als de regering
tegelijkertijd vaststelt dat het drugs–
gebruik maatschappelijk niet
aanvaardbaar is? lets wat normaal is,
mag toch ook maatschappelijk
aanvaardbaar worden geacht, of zie
ik dat verkeerd?

Het uitgangspunt van de staatsse–
cretaris is dat het drugsprobleem
een van de vele problemen is in onze
samenleving. Daar heeft hij uiteraard
gelijk in. Voorkomen moet worden
dat er voor de aanpak van drugspro–
blemen buitengewone of bijzondere
maatregelen zouden moeten worden
genomen. Ik heb daar eerlijk gezegd
toch wel wat moeite mee. Als drugs–
gebruikers eenmaal verslaafd zijn
geraakt, komen zij daar zelden
geheel op eigen kracht weer van af.
Zwaardere drugs, zoals cocaïne,
hebben vaak een verwoestende
uitwerking op het leven van deze
mensen en hun nastaanden. Daarom
vind ik het wat vreemd dat de staats–
secretaris aangeeft dat de
coffeeshops waarin kleine hoeveel–
heden hasj en marihuana worden
verkocht een preventieve werking
zouden hebben op het gebruik van
zwaardere drugs. Ik denk dat helaas
het tegendeel het geval is. Kan hij
zijn stelling hard maken?

In zijn korte notitie geeft de
minister van Justitie aan dat
verhoogde aandacht wordt gegeven
aan de effectiviteit van het toezicht
op coffeeshops. Betekent dit dat het
de bedoeling is, langs de weg van de
algemene plaatselijke verordening de
coffeeshops aan een vergunning te
binden? Als dat zo is, dring ik erop
aan, een vergunning te weigeren
alleen al vanwege het feit dat in zo'n
coffeeshop hasj wordt verkocht. Met
een vergunning komt men namelijk
nog dichter bij legaliseren dan met
gedogen, zoals nu het geval is. Als ik
de collega's beluister dan wil
niemand, behalve mevrouw Beckers
misschien, legaliseren. In feite
hebben wij die situatie nu al
gecreëerd met gedogen.

Met gedogen mogen namelijk
geen softdrugs worden verkocht,
maar wordt het oogluikend toege–
laten. Wordt er een vergunning
verstrekt, dan mag het wanneer aan
een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Het verlenen van een
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vergunning ondermijnt mijns inziens
de taak van ouders om gebruik van
softdrugs tegen te gaan. Zij kunnen
dan als hun kinderen softdrugs willen
gebruiken voor de voeten geworpen
krijgen: het mag toch, want de
burgemeester heeft er een
vergunning voor afgegeven? Deze
weg moeten wij zeker niet op. Het
zou beter zijn, de coffeeshops onder
te brengen onder het vestigings–
beleid krachtens de Drank– en
horecawet. Er zou dan meer toezicht
mogelijk zijn. Hoe denkt de regering
daarover?

Het antwoord op vraag 59 dat een
scheiding tussen de markten van
softdrugs en harddrugs een bijdrage
levert aan de preventie van het
gebruik van harddrugs overtuigt mij
niet. Deze lichtere soorten zouden
weleens een voortraject voor de
zwaardere drugs kunnen worden. Is
dat niet de praktijk van alledag? De
groothandel heeft de scheiding van
de markten niet tot doel, maar de
winstgevendheid. De beheerders van
de coffeeshops zullen zich wel
moeten bevoorraden uit die groot–
handel die ongetwijfeld ook
harddrugs kan aanleveren. Dat kan
toch niet op een geloofwaardige
wijze worden gescheiden? Ik vrees
dan ook dat een aantal jongeren die
de cannabis voor het grijpen hebben
eerst onder een vergunningstelsel -
en later bij gebrek aan tegenstand
onder het regime van legalisering? -
niet zelden terecht zal komen bij de
problematische drugsgebruikers die
zowel voor zichzelf als voor hun
omgeving en hulpverleners grote
problemen geven. Erkent de regering
een dergelijke ontwikkeling?

Voorzitter! Met betrekking tot het
drugsgebruik onder de allochtonen
bevestigen de nota en het antwoord
op de vragen 9, 67 en 70 dat de
algemene c.q. Nederlandse organi–
saties voor de verslavingszorg deze
doelgroep met name Turken en
Marokkanen onvoldoende kan
bereiken. Verbetering van doelma–
tigheid, effectiviteit en kwaliteit mag
en moet naar de mening van de
RPF-fractie niet tot resultaat hebben
dat er een verslavingszorg ontstaat
die niet meer herkenbaar is voor
verslaafde allochtonen c.q.
Molukkers. Hoe herkenbaar is de
hulp nog?

De voornemens zoals deze zijn
verwoord in de nota Verslavingszorg
kunnen ingrijpende consequenties

hebben voor de positie van landelijk
opererende organisaties, bijvoor–
beeld de stichting Teen challenge
opvangcentra. De problematiek wil ik
hier even aankaarten, hoewel er
wellicht later in commissieverband
nader over kan worden gesproken.
De continuering van de zorgverlening
door deze stichting komt in gevaar
als overheveling naar het
AWBZ-regime niet lukt. Wil de
staatssecretaris toezeggen dat het
zeer gewaardeerde werk van deze
instelling niet tussen wal en schip zal
vallen? Wordt er gezocht naar een
oplossing zodat het werk kan worden
gecontinueerd?

Voorzitter! De rol van de rijks–
overheid moet vanuit de filosofie van
de regering er een zijn van sturen
naar bijsturen, ook op het gebied van
de volksgezondheid. Decentralisatie–
impuls en sociale vernieuwing
zouden dit proces verder inhoud
moeten geven. Ik vraag mij af welke
gevolgen deze keuze in de toekomst
zal hebben voor de landelijk opere–
rende organisaties. Wij hebben op
dat punt al enige ervaring met de
botsing tussen enerzijds gemeente–
lijke autoriteiten en anderzijds
landelijk opererende organisaties.

Uit de antwoorden op vraag 22 en
109 blijkt dat de staatssecretaris van
WVC twijfels heeft bij de afspraak
van het kabinet over de generieke
korting volgens de decentralisatie–
impuls van 10% in 1994 en daarna.
Wanneer er voldoende beleidsmatige
redenen zouden zijn om deze
generieke korting voor de ambulante
verslavingszorg uit te zonderen, is hij
daartoe bereid. De RPF-fractie
meent dat onder meer drugsbestrij–
dingsbureaus meer financiële
armslag moeten krijgen. Vanuit dat
oogpunt is het naar onze overtuiging
te betreuren dat deze vorm van
hulpverlening te maken krijgt met
vergaande bezuinigingen. Het is voor
mij dan ook niet te begrijpen dat de
voorgenomen rijksbezuinigingen die
op landelijk niveau neerkomen op
een vermindering van 20% volgens
brieven die mij onlangs bereikten uit
Harlingen en Gaasterlan-Sleat in de
Friese situatie zelfs zouden kunnen
neerkomen op een budgetvermin–
dering van maar liefst 50%. Deze
korting kan uiteraard grote gevolgen
hebben, gelet op de nog bestaande
onzekerheid over de
ISP/PNL-bijdrage en de nog niet
teruggedraaide bezuinigingen op de

reclassering en de gemeentelijke
bezuinigingen. Ik wil dan ook een
dringend beroep doen op de staats–
secretaris om de voorgenomen
bezuiniging van 10% niet te laten
doorgaan, opdat de ambulante
verslavingszorg op een redelijk
niveau kan blijven functioneren. Als
wij deze bezuiniging doorvoeren, zou
goedkoop wel eens duurkoop kunnen
worden.

Voorzitter! Er is voorshands een
strijdigheid tussen enerzijds het door
de regering onderkende belang van
sturing op landehjk niveau in verband
met een nationaal en internationaal
drugsbeleid en anderzijds doel en
instrumentarium van de Wet sociale
vernieuwing. Deze wet is, naar ik
begrijp, bedoeld voor vergaande
deregulering, decentralisatie en
vernieuwing op het intragemeentelijk
wijkniveau en niet voor de regio over
bovengemeentelijke zorgvoorzie–
ningen. De aanwijzing van 23
centrumgemeenten is een voor de
verslavingszorg noodzakelijke, maar
gezien de bedoelingen van de wet
nogal gekunstelde constructie.
Sociale vernieuwing in centrumge–
meenten laat zich slecht verenigen
met een zorgplicht voor een hele
regio. Wellicht is de staatssecretaris
bereid om een en ander nog eens
nader te bezien dan wel te verduide–
lijken.

Voorzitter! De RPF is bepaald niet
ingenomen met het huidige drugs–
beleid van de Nederlandse overheid,
ondanks complimentjes die kennelijk
in het buitenland worden ontvangen.
Wij roepen het kabinet met kracht op
om enerzijds al het mogelijke te
doen om problemen die tot
verslaving leiden weg te nemen en
om anderzijds zowel handel als bezit
van softdrugs strafbaar te stellen.
Daarnaast moet al het mogelijke
worden gedaan om criminele
verslaafden verplicht af te laten
kicken en zo nodig met dwang terug
te leiden naar een plaats in de
samenleving.

D

De heer Wolffensperger (D66)
Voorzitter! Het is zeer lang geleden
dat er in deze Kamer over het drugs–
beleid in het algemeen is gesproken,
terwijl het probleem zo groot is. Hoe
komt dat eigenlijk? Volgens mij zijn
er twee redenen. In de eerste plaats
leeft ook in de politiek het besef dat
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het probleem van drugs in een
samenleving eigenlijk nooit helemaal
is op te lossen. De politiek is heel
slecht in staat, om te gaan met
onoplosbare problemen. In de
tweede plaats bestaat in de Neder–
landse politiek een grote mate van
steun en consensus voor het drugs–
beleid dat wij sinds 1976 in
Nederland voeren. Daarbij merk ik
eerlijkheidshalve op dat die
consensus groter is wanneer wij dat
beleid met z'n allen naar buiten toe
verdedigen, bijvoorbeeld in Schen–
genverband of tegen die rare contro–
lecommissie van het Enkelvoudig
verdrag, dan wanneer wij er
onderling over praten.

De consensus wordt in hoge mate
gevoed door de positieve resultaten
in absolute en relatieve zin van het
Nederlandse beleid. In absolute zin
kan men wijzen - ik zal dat niet
uitgebreid doen, want staatssecre–
taris Simons heeft dat kort geleden
nog in een rede gedaan - op de
stabilisering of zelfs de daling van
aantallen verslaafden en gebruikers,
de stijging van de gemiddelde
leeftijd van harddrugsverslaafden, de
min of meer bestaande beheersing
van de AIDS-problematiek, het
buiten ons land houden van gevaar–
hjke substituten zoals de zojuist al
genoemde crack en de beperking
van verloedering van individuele
gebruikers, voor zover dat mogelijk
is. Vooral in relatieve zin kan er
echter niet genoeg op worden
gewezen dat wij het beter doen dan
bijna alle andere landen om ons
heen en zelfs in de wereld. De
grootste drugsproblemen bestaan
niet in ons land, al praten wij ons dat
vaak aan in onze openheid waarmee
wij dat probleem bespreken. De
grootste problemen bestaan
merkwaardigerwijs juist in de landen
die het hardst schreeuwen om totale
repressie en die vanuit die houding
het luidst kritiek op het tolerante
Nederland geven.

Waarom wordt er vandaag wel een
drugsdebat gevoerd? Ik denk dat er
ook op dit punt twee redenen zijn
aan te geven: de internationale
situatie en de toenemende aandacht
voor overlast door coffeeshops. Op
die overlast kom ik later terug,
omdat ik eerst wil ingaan op de
internationale situatie. Het drugspro–
bleem is een mondiaal probleem en
het is dan ook onvermijdelijk dat het
beleid steeds meer wordt vastgelegd

in internationale verdragen, met de
verdragen van Wenen en
Straatsburg als laatsten in de rij. Dat
is onvermijdelijk, maar er zitten twee
risico's aan vast. In de eerste plaats
is er het risico dat het drugspro–
bleem steeds meer wordt benaderd
vanuit het primaat van de juridische
strafrechtelijke benadering, terwijl
naar ons inzicht juist de benadering
vanuit de volksgezondheid het
primaat zou moeten hebben. In de
tweede plaats is er het vaak gesigna–
leerde risico dat de strafrechtelijke
aanpak geleidelijk wordt geharmoni–
seerd op het niveau van het gemid–
delde, zo niet het hoogste niveau van
repressie.

Vanuit die ontwikkeling verklaar ik
de internationale kritiek in de
afgelopen tijd. Over die Franse
minister, die Quilès, hebben wij al
eens gepraat, maar ook ik zou iets
willen zeggen over de International
narcotics control board, die in zijn
rapport van februari kritiek uit op het
Nederlandse drugsbeleid en met
name ons softdrugsbeleid
veroordeelt als zijnde in strijd met
het Enkelvoudig verdrag.

Ook ik verkeer in de gelukkige
omstandigheid dat ik aan het
gesprek met die commissie heb
deelgenomen. Het was besloten en
ook ik zal het niet geheel weergeven,
maar ik mag hier wel zeggen, dat ik
verbijsterd was over de volledige
vooringenomenheid van de leden van
die commissie. De commissie kwam
hier niet, zoals wij dachten, om naar
ons te luisteren en informatie te
verzamelen, maar om Nederland
bestraffend toe te spreken over de
kwalijke dwalingen onzes weegs. Ik
hecht aan de veroordeling door die
commissie dan ook geen enkele
waarde.

Internationaal doet zich nog een
andere ontwikkeling voor waarvoor ik
de aandacht vraag, namelijk de
steeds dieper wordende kloof die,
vooral in de landen om ons heen,
lijkt te ontstaan tussen enerzijds het
drugsbeleid aan de basis, dat wordt
gevoerd in de verslavingszorg,
primair vanuit de volksgezondheids–
optiek, en anderzijds het interna–
tionale beleid zoals dat door
ministers van justitie - niets
onaardigs mee bedoeld! - wordt
vastgelegd in verdragen, drugsobser–
vatoria en gezamenlijke standpunten.
Die kloof wordt steeds evidenter.
Terwijl op het hoge internationale

niveau een tendens waarneembaar is
naar verheviging van strafrechtelijke
repressie, groeit aan de basis, bij de
mensen die daadwerkelijk met de
problematiek worden geconfron–
teerd, het inzicht dat andere
methoden van benadering nodig zijn,
met een steeds toenemende
waardering voor het Nederlandse
beleid.

Juist in verband met die kloof wijs
ik op de Frankfurter resolutie, tussen
de steden die mondiaal het sterkst
met drugsproblematiek worden
geconfronteerd. Is het niet opmer–
kelijk dat zich daarbij kort geleden
Baltimore heeft aangesloten, in dat
rare, repressieve Amerika? In landen
om ons heen, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,
wordt het Nederlandse beleid aan de
basis overgenomen. Soms schrikt
men er zelfs niet voor terug om ons
in te halen, vooral waar het de
verstrekking van opiaten aan zwaar
verslaafden betreft.

Ook de publieke discussie komt op
gang.Ik zag maandagavond op de
Duitse televisie een lang programma
over drugsproblematiek, waarin
hartstochtelijk werd gepleit voor het
Nederlandse systeem van methadon–
verstrekking en tegen het Duitse
systeem, waarin methadon alleen in
een laatste, je zou bijna zeggen
"terminale", fase voor verslaafden
verkrijgbaar is. Een Duitse medicus
zei daar over het Duitse systeem, dat
het is alsof een vrouw met borst–
kanker bij de dokter komt en de
dokter zegt: u hebt nu alleen nog
maar een carcinoom in uw borst,
komt u over een paar jaar, als het
"oldoende is uitgezaaid, nog maar
eens terug. Het zijn niet mijn
woorden. Ik poog hiermee aan te
geven dat de discussie op gang
komt.

De centrale vraag in het debat van
vandaag is of er redenen zijn om het
tot nu toe gevoerde beleid te
wijzigen. Ik zal die vraag beant–
woorden aan de hand van de strikte
scheiding die wij in 1976 gemaakt
hebben. Ik zal eerst over softdrugs
spreken en daarna over harddrugs.

Met betrekking tot de softdrugs is
mijn fractie al geruime tijd geleden,
voor dit debat, tot de conclusie
gekomen dat hennepprodukten
geheel uit de sfeer van het strafrecht
zouden moeten worden gehaald, niet
alleen het gebruik, maar ook de
handel en de teelt. Ik zeg er met
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nadruk bij, omdat je het er altijd bij
moet zeggen, dat dit niet is omdat ik
het gebruik van softdrugs zou willen
promoten. Integendeel, ik acht dat
gebruik redelijk gevaarlijk, zeker net
zo gevaarlijk als het gebruik van
alcohol en van sigaretten. Bij een
afweging van voor– en nadelen van
strafrechtelijke repressie slaat de
balans echter ten gunste van de
nadelen door.

Nu is legalisatie van softdrugs in
feite natuurlijk een mondiaal
probleem, maar omdat ik hier
vandaag niet over de wereld ga,
beperk ik mij tot Nederland. Wij
hebben in 1976 gekozen voor een
beleid van scheiding van de markten.
De aanzet daartoe was het rapport
van de commissie-Baan, met de
doorslaggevende conclusie dat
softdrugs niet kunnen worden
gerekend tot de drugs die een
onaanvaardbaar risico voor de
samenleving opleveren. Door
scheiding van de markten, zo was de
redenering, zou kunnen worden
voorkomen dat softdrugs en
harddrugs beide onderdeel zouden
uitmaken van dezelfde subcultuur,
waardoor de overstap van het een
naar het ander minder voor de hand
zou liggen. Ik wijs er overigens op
dat al in die debatten, in 1975, in
deze Kamer vrij breed de mening
werd verkondigd dat softdrugs
geheel uit de sfeer van het strafrecht
zouden moeten worden gehaald. De
complicaties van het Enkelvoudig
verdrag deden ons echter kiezen
voor een merkwaardig Nederlands
compromis: wij zouden de zaak
strafbaar houden, maar het gebruik
zouden wij niet meer vervolgen. En
zo waren de coffeeshops geboren.

Voorzitter, wij hebben dit beleid nu
vijftien jaar kunnen volgen. Een
evaluatie van de ontwikkelingen
sindsdien brengt mij tot de conclusie
dat het beleid inzake softdrugs een
aantal evidente gebreken vertoont,
die slechts kunnen worden
opgeheven door nu een stap verder
te gaan door niet alleen het eigen
gebruik, maar ook handel en teelt
niet langer te vervolgen. Mijn
argumenten volgen nog, mijnheer
Dijkstal.

De heer Dijkstal (VVD): Dat begrijp
ik, die gaat u nu uiteenzetten, maar
dit betekent dat u impliciet het
standpunt inneemt dat alle instru–
menten die wij hebben - politieel,

justitieel, maar ook op andere
terreinen - in toereikende mate zijn
toegepast, zodat wij weten dat wij
daar niet meer van kunnen
verwachten.

De heer Wolffensperger (D66):
Nee, dat heeft niets met mijn
redenering te maken. Onze
redenering is gebaseerd op de
bewuste keuze in 1976, ook in mijn
fractie, voor een gedeeltelijk vrijlaten
van softdrugs. Het is merkwaardig
dat degenen die ik vandaag hoor
bestrijden dat softdrugs zouden
kunnen worden vrijgelaten, er wat
gemakkelijk overheen lijken te
stappen dat wij dit in 1976 al gedaan
hebben! Softdrugs zijn in Nederland
vrij verkrijgbaar, wat ons in de unieke
situatie brengt dat wij na vijftien jaar
kunnen evalueren, hoe wij verder
zouden moeten gaan. Maar ik zal
mijn argumenten geven.

Het beleid inzake softdrugs dat de
overheid op dit moment voert, is
flagrant in strijd gekomen met drie
eisen die aan het optreden van de
overheid mogen worden gesteld. In
de eerste plaats is het in strijd met
de eis van consistentie. Ik kan niet
langer uitleggen dat iemand aan de
toonbank van coffeeshops straf–
feloos zijn portie voor eigen gebruik
kan kopen, terwijl de winkelier zich
voor de inkoop aan een vervolgbaar
misdrijf schuldig moet maken of
zelfs bijna wordt gedwongen, zich te
encanailleren met de georganiseerde
criminaliteit. In de tweede plaats is
er nadrukkelijk sprake van strijd met
de eis van doelmatigheid. Ons
beleid, onze keuzes in 1976 waren
gebaseerd op een scheiding van de
markten. Die scheiding is echter
nooit consequent door te voeren als
aanvoer en teelt zich noodzakelijker–
wijze afspelen in hetzelfde criminele
circuit als dat waarin heroïne en
cocaïne omgaan. Zo druppelen de
harddrugs de coffeeshop weer
binnen. En in de derde plaats is
strafrechtelijk optreden niet langer te
verenigen met de eis van proportio–
naliteit. Wij hebben nu vijftien jaar
ervaring met softdrugs en wij
hebben geleerd dat het gebruik van
softdrugs in vergelijking met dat van
alcohol en tabak weliswaar niet
aanbevelenswaardig is, maar dat het
in ieder geval geen zodanig risico
voor de samenleving en de volksge–
zondheid oplevert dat de inzet van
zware strafrechtelijke middelen nog

langer gerechtvaardigd zou zijn.
Voorzitter, op deze drie punten

vind ik het beleid in strijd met de
eisen die de overheid zelf zou
moeten stellen en ik voeg er nog een
vierde argument aan toe. Het beleid
inzake softdrugs is in feite ook
vatbaar voor probleemreductie. Het
werkelijk onoplosbare maatschappe–
lijke probleem wordt gevormd door
de harddrugs. Laten wij de discussie
over dat probleem dan toch ook
verhelderen en intensiveren door het
minst bedreigende deel van de
drugsproblematiek er eenvoudlg uit
te kiepen. Haal de softdrugs uit de
discussie, dan kunnen wij ons
vervolgens ongehinderd door bijkom–
stigheden concentreren op het
terrein met de werkelijke problemen,
namelijk dat van de harddrugs.

Nu word ik concreet. De conclusie
kan geen andere zijn dan dat er niet
langer argumenten zijn om in
Nederland softdrugs in de sfeer van
het strafrecht te laten. Integendeel,
alle argumenten spreken ervoor om
de hele softdrugsproblematiek uit de
sfeer van het strafrecht te halen.
Maar hoe doe je dat dan?

Ik heb gesproken over Nederland.
Hoewel ik ervan overtuigd ben dat
dezelfde redenering niet lang na nu
ook in andere landen zal opgaan en
de doorslag zal geven, realiseer ik
mij dat wij niet op een eiland leven.
Ik realiseer mij ook dat wij gebonden
zijn aan internationale verdragen en
deel uitmaken van een kritische
internationale gemeenschap.

Ik zie voor decriminalisering in
Nederland drie potentiële wegen. De
eerste weg is de openlijke en
misschien wel in letterlijke zin de
koninklijke. Wij zeggen dan tegen de
internationale gemeenschap: wij
gaan onze eigen weg, wij zeggen de
verdragen op dit punt op en wij
halen de softdrugs uit het strafrecht.
Ik troost mij overigens met de
gedachte dat wij volgens die rare
internationale commissie voor het
Enkelvoudig verdrag al lang in hevige
strijd handelen met dat verdrag. Dus
daar kan het probleem niet liggen.

Maar van de drie wegen lijkt mij
dit de minst begaanbare, die van de
meeste weerstand en een die een
maximum aan internationale kritiek
en zelfs repercussies uitlokt. Dat
moeten wij dus maar niet doen.

De tweede weg is die welke ons
door de heer Stoffelen en het NIAD
wordt aangegeven. Die weg zou je

Tweede Kamer Drugsbeleid
24 maart 1993
TK58 58-4191



Wolffensperger

de "legalisering" kunnen noemen:
breng de softdrugs stevig in de
greep van de overheid via een
nationaal bureau en door kwaliteits–
controle, roep een solide vergunnin–
genstelsel in het leven en verdedig
op die manier naar buiten dat wij de
zaak in de hand hebben!

De heer Stoffelen (PvdA): Ik kan
het verkeerd verstaan hebben, maar
acht u onze stelling een kwestie van
legalisering? U zult weten dat dit niet
zo is.

De heer Wolffensperger (D66):
Dat is waarschijnlijk een kwestie van
woorden. Ik heb gezegd dat ik het
"legaliseren" noem. Ik zal straks nog
een derde weg noemen. Het is een
beetje een semantische zaak, maar u
stelt in feite voor om een wet te
maken waarin dit geregeld wordt,
dus een wet met een vergunningen–
systeem en een forse grip van de
overheid. Ik laat het woord in het
midden, maar er is een wet voor
nodig.

De heer Stoffelen (PvdA): In helder
Nederlands: de strafbaarstelling
wordt gehandhaafd.

De heer Wolffensperger (D66):
Nogmaals, het is een semantische
kwestie. Voor uw oplossing is wel
een vrij zware wet nodig. Vandaar
dat ik het over "legalisering" heb.
Daarmee doe ik niets af aan uw
schets van de zaak.

Voorzitter! Ik wijs een stelsel van
"legalisering" - vergeef mij het
woord - in een vergunningensysteem
niet af, maar ik twijfel eraan of dat
de meest logische volgende stap is.
Misschien is introductie van zo'n
wettelijk stelsel een te grote stap
ineens, ook vanwege het zware
apparaat dat daarvoor opgetuigd
moet worden. Misschien is het ook
een te krachtige poging om datgene
te reguleren wat in feite bljna niet te
reguleren is. Dat houdt het risico in
dat ook die methode tot interna–
tionaal zeer zware aandacht en
misschien repercussies leidt.

Ik zou de derde weg, die van
"liberalisatie", verkiezen. Laten wij nu
de volgende stap, de liberalisatie van
handel en teelt, net zo aanpakken als
is gebeurd bij de liberalisatie van het
gebruik in 1976! Laten wij de
richtlijn voor het vervolgingsbeleid
zodanig aanpassen dat handel en

teelt van hennepprodukten onder
bepaalde voorwaarden buiten
vervolging blijven! Die voorwaarden
kun je ad libitum formuleren. Zo zou
er een maximum bedacht kunnen
worden voor het aantal planten dat
men zou mogen telen. Daartoe zou
waarschijnlijk een verbod op grens–
overschrijdende handel moeten
behoren. Misschien zouden er zelfs
zekere waarborgen voor kwaliteit in
het belang van de volksgezondheid
ingebouwd moeten worden.
Nogmaals, die voorwaarden zou je in
een richtlijn voor het vervolgings–
beleid kunnen opnemen, juist zoals
wij dat in 1976 voor het gebruik door
de consumenten ook gedaan
hebben. Dat alles - en daarin
verschil ik niet van mening met de
heer Stoffelen - onder de paraplu
van een voorlopig nog algemene
strafbaarheid, die ons ook minder
risico geeft van een frontale botsing
met de internationale verdragen.

De heer Dijkstal (VVD): De reactie
van het buitenland is meestal dat
men zich niet zoveel zorgen maakt
over onze eigen drugsgebruikers,
maar dat het klimaat in Nederland te
ruimhartig is, waardoor Nederland
bijvoorbeeld doorvoerland wordt.
Daar ontstaan problemen door en
daarover maakt men zich boos. Als
wij de lijn volgen van uw derde
voorstel, erkent Nederland de facto
dat het een produktieland is. Legt
dat gewicht in de schaal?

De heer Wolffensperger (D66):
Nee. Ik rafel uw vraag even uiteen in
brokjes. De kwestie van het
doorvoerland speelt zich voorna–
melijk af op het terrein van de
harddrugs. Daar kom ik dadelijk nog
over te spreken. Wat de vraag over
het produktieland betreft kan ik ook
ontkennend antwoorden. Ik ben blij
dat u deze vraag stelt. Ik sprak al
even over een verbod op grensover–
schrijdende handel. Je zou in
Nederland tot een systeem kunnen
komen - ik heb aangegeven op
grond van welke rationele juridische
en maatschappelijke argumenten ik
daarvoor kies - waarbinnen de
Nederlandse produktie de Neder–
landse behoefte dekt. Ik acht het
mogelijk om een dergelijk systeem
louter binnen Nederland door te
voeren, en wel binnen de kaders van
internationale verdragen en vooral
langs de weg van een zekere gelei–

delijkheid, die ik ontleen aan de
manier waarop wij in 1976 de
vrijmaking van gebruik hebben
geregeld.

De heer Van der Vlies (SGP): Om
het buitenland niet op het verkeerde
been te zetten respectievelijk op het
verkeerde been te doen staan, wordt
het toch maar onder de paraplu van
strafbaarheid gebracht. Maar het is
toch ook in de visie van D66 toch
meer dan een vlag die de lading
moet dekken? De strafbaarheid zal
ook operationeel moeten zijn, waar
buiten de vergunning getreden wordt
of gehandeld wordt.

De heer Wolffensperger (D66): Ja.
Er zijn twee redenen om dat te doen.
In de eerste plaats omdat je het
strafrecht als paraplu nodig hebt ter
handhaving van de voorwaarden die
aan teelt en handel worden gesteld.
Overigens, dat is niet nieuw. Het is
precies zoals de richtlijnen voor het
vervolgingsbeleid nu bepalen dat je
30 gram en niet meer dan dat mag
kopen. In de tweede plaats heb ik al
gezegd dat ik denk dat liberalisatie
tegen de achtergrond van een inter–
nationale discussie nodig is, maar
ook geleidelijk, soepel en met mate
moet gaan. Dan is deze weg, die de
strafbaarheid niet meteen doet
wegvallen, een weg die ons minder
snel in botsing brengt met het Enkel–
voudig verdrag. Wij komen daarmee
dan niet méér in botsing dan wij
sinds 1976 al zijn. Het is beter dan
een weg waarbij je door rigoureuze
veranderingen in wetgeving of door
het opzeggen van verdragen een
eigen oplossing forceert.

De heer Van der Vlies (SGP): En
sinds 1976 speelde bij het beleid dat
wij wèl hadden, de kwestie van de
handhaafbaarheid. Dat probleem zet
zich in uw benadering alleen maar
voort.

De heer Wolffensperger (D66):
Over de handhaafbaarheid kom ik
nog te spreken. Ik zal daar duidelijk
uitgebreid antwoord op geven. Ik zeg
het nu in één zin: als je de zaak uit
de sfeer van het strafrecht haalt,
neem je de tweeslachtigheid weg die
juist de handhaafbaarheid zo
bemoeilijkt. Ik ben zeer vóór een
regulering van coffeeshops. Zo'n
regulering is echter makkelijker in de
sfeer van de legaliteit dan in de sfeer
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van de semi-legaliteit. Ik kom er
dadelijk nog op terug.

De heer Koffeman (CDA): Ik ben
het niet met u eens. Dat komt nog
wel tot uitdrukking in het debat. Ik
stel nog even een vraag over de
handhaafbaarheid en controleer–
baarheid. Hoe kunt u controleren dat
de binnenlandse markt van
nederwiet zich echt beperkt tot
binnenlands gebruik? Welke mecha–
nismen zijn daarvoor nodig? Zijn die
überhaupt bestaanbaar? Denkt u dat
met de produktie van nederwiet voor
de Nederlandse markt ook de
behoefte aan andere produkten
opeens niet meer zal bestaan? Met
andere woorden, los je daarmee de
rest van het illegale of, voor mijn
part, grijze circuit op?

De heer Wolffensperger (D66):
Twee duidelijke vragen, twee duide–
lijke antwoorden. Hoe controleer je
wat je als voorwaarden formuleert?
Het antwoord is dat dit wellicht een
probleem is. Het is echter een
probleem dat in genen dele lastiger
is aan te pakken dan de vraag hoe
wij op het ogenblik ons opsporings–
beleid van softdrugs regelen. De
vraag hoe je grensoverschrijdende
handel controleert, is niet wezenlijk
anders in een richtlijn zoals ik
voorstel, in vergelijking met het op
dit moment geldende totale verbod.

De heer Koffeman (CDA): Dan ruilt
u toch alleen maar het ene probleem
in voor het andere?

De heer Wolffensperger (D66): Ik
zeg niet dat de weg die ik aangeef,
zonder moeilijkheden is. Ik ben de
eerste om dat toe te geven. Een
overheid moet echter af en toe
kiezen. Er zijn geen ideale oplos–
singen. Op het terrein van de drugs
zijn er alleen maar oplossingen die je
als de minst kwade moet
beschouwen. Op dit punt is mijn
keuze duidelijk. Mijn keuze voor de
oplossing "haal het uit het straf–
recht", met als subsidiaire oplossing
de paraplu waaronder je een vervol–
gingsbeleid gestalte geeft dat op
liberalisatie is gericht, lost heus niet
alle problemen op. Op de eerste
plaats levert het geen extra
problemen op ten opzichte van het
vervolgingsbeleid in softdrugszaken
dat wij op het ogenblik hebben - wij
hebben nu immers ook al een

richtlijn, die heeft alleen wat meer
vervolgbaarheid tot gevolg - en op
de tweede plaats voegt het geen
problemen toe aan de huidige
vervolgingsproblemen doch haalt er,
integendeel, een ontzettende hoop
uit. Ikzeg nogmaals, mijnheer
Koffeman, ook u hebt hier de grond–
slagen van het Nederlandse drugs–
beleid onderschreven. Nu is het
moment gekomen om na vijftien jaar
te zeggen: als je die grondslagen
accepteert, zul je op een gegeven
moment ook de consequentie en de
consistentie moeten accepteren.
Laten wij het dan werkelijk goed
doen, laten wij een wèrkelijke
scheiding maken. Laten wij eruit
kieperen wat wij maatschappelijk
niet zó bedreigend achten dat
daarvoor nog strafrecht nodig is en
op die manier de helderheid creëren
om ons te kunnen concentreren op
het werkelijke probleem.

De heer Koffeman (CDA): En in al
die helderheid een stap in het duister
nemen, laten wij wel zijn!

De heer Wolffensperger (D66):
Dat is nu zo gek. Ook u doet steeds
alsof de overheid door een legali–
satie van bijvoorbeeld de handel een
sprong in het duister zou maken
door - ik geloof dat het uw woorden
waren - een nieuwe stof in de
samenleving te introduceren. Dat is
toch onzin! Wij hebben in 1976...

De heer Koffeman (CDA): Niet te
introduceren, daarvoor verantwoor–
delijkheid te dragen.

De heer Wolffensperger (066):
Die stof is niet geïntroduceerd. Wij
hebben in 1976 gekozen voor het
vrijmaken van het gebruik van
softdrugs. Toèn hebben wij de
principiële beslissing genomen en nu
evalueren wij het beleid. Hoe moeten
wij verder?

Vervolgens kan er toch nimmer
een bijval van de overheid worden
ontleend aan het loutere feit dat je
zegt, wij vervolgen dat niet meer
strafrechtelijk. De overheid promoot
toch ook niet het drinken van
alcohol, de overheid promoot toch
ook niet het roken van sigaretten,
ook al zijn die niet onder de sfeer
van de strafwet gebracht?

De heer Koffeman (CDA): Het gaat
niet om promoten. Het gaat erom of

je zowel formeel als materieel in je
beleid naar de samenleving de
verantwoordelijkheid wilt dragen
voor de introductie van een stof die
slecht is voor de volksgezondheid.
Daar gaat het om! Daarna kun je de
vraag stellen naar de relatie van deze
stof met andere stoffen en de relatie
van dit besluit met andere besluiten.

De heer Wolffensperger (D66):
Maar alcohol en kaimeringsmiddelen
zijn ook heel slecht. Dat is ook niet
verboden.

Mijnheer Koffeman, ik bedoel het
in alle vriendelijkheid, maar het nu
poneren van die redenering heeft
iets hypocriets omdat wij die stap al
lang genomen hebben, namelijk in
1976. In 1976 hebben wij de stof
cannabis in de samenleving toege–
laten. Hij is vrij verkrijgbaar. Als u
met mij meegaat, zal ik u wijzen
waar u in Den Haag in een
coffeeshop een stukje kunt kopen
zonder enige angst dat een van uw
ex-collega's u ooit op de schouder
zal kloppen. Wij hebben toén de
beslissing genomen en nu staan wij
voor de vraag, of diezelfde beslissing
beter ingebed, beter gemotiveerd en
helderder als overheidsbeleid
gestalte kan krijgen. Dat is mijn
motivering. Niet het feit dat ik zo
voor het gebruik van softdrugs ben.
Het gaat mij om consistent
overheidsbeleid.

De heer Koffeman (CDA): Ik hoef u
toch niet te wijzen, mijnheer
Wolffensperger, op het verschil
tussen vrije verkrijgbaarheid en straf–
baarheid volgens de wet?

De heer Wolffensperger (066): Ik
ben het daarmee volstrekt eens. U
hebt aan mijn betoog gehoord en
aan de voorzichtige stappen
waarmee ik te werk ga, dat ook ik als
eerste fase een verschil tussen
verkrijgbaarheid en straffeloosheid
zou willen inbouwen. Maar dat is
voornamelijk mijn schets van de
juridische mogelijkheden die ik zie
om tot dat door mij gewenste beleid
te komen. Laat er geen misverstand
over bestaan, dat ik mij realiseer dat
dit op korte termijn althans alleen
voor Nederland zou kunnen gelden.
Daarom ben Ik ingegaan op de
methode waarop dat naar mijn
gevoel technisch te verwezenlijken
is. Nogmaals, daarbij is niets nieuws
onder de zon. Wij hebben in 1976 de
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principiële beslissing genomen naar
aanleiding van de commissie-Baan.
Er zijn gigantische debatten gevoerd
in deze Kamer. Wij voeren nu een
achterhoede gevecht. Het systeem
dat wij hebben geïntroduceerd,
rammelt, deugt niet, leidt tot verloe–
dering aan de achterdeur van de
coffeeshop en daar moeten wij iets
aan doen

De heer Koffeman (CDA): Ik
bestrijd dat wij hier een achterhoede
gevecht leveren. Ik denk dat wij
bezig zijn met een debat over een
principiële verandering, een stap in
een andere richting dan de richting
die wij tot nu toe hebben gekozen.

Ik had nog een tweede vraag
gesteld, mijnheer Wolffensperger.

De heer Wolffensperger (D66):
Met alle respect, mijnheer Koffeman,
daar ligt, denk ik, het verschil van
mening tussen u en mij. U zegt dat
het gaat om een principiële stap,
terwijl de hele strekking van mijn
betoog is, dat wij die principiële stap
in 1976 hebben gezet! Het gaat er
nu om om na evaluatie te bekijken of
wij de juiste vormgeving van dat
beleid hebben gevonden. Ik zeg hier
nogmaals bij dat mijn standpunt ten
aanzien van de softdrugs in hoge
mate gemotiveerd is door mijn visie
op de harddrugs, waar ik zo meteen
nog over kom te spreken.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Nu collega Wolffens–
perger bij herhaling het debat van
1976 aanhaalt en zich daarop
beroept, hecht ik eraan, de geschie–
denis recht te doen. Ik wil herinneren
aan de onderscheiden motiveringen
in dat debat en de waarschuwingen
die daaraan verbonden zijn. De heer
Wolffensperger doet het nu
voorkomen alsof een ieder die toen
de uiteindelijke besluitvorming
ondersteunde, voor ogen zou hebben
gestaan, een principiële beslissing te
hebben genomen op dat punt. Dat is
echter niet het geval, al is het er wel
van gekomen. Indertijd is er ook voor
gewaarschuwd dat dit er wel eens
van zou kunnen komen. Ik had liever
geen gelijk gekregen op dit punt,
maar de SGP-fractie heeft toen wel
een helder geluid afgegeven.

De heer Wolffensperger (D66):
Dat ben ik volstrekt met u eens.
Merkwaardigerwijze was ik ook bij

dat debat aanwezig, zij het in een
heel andere kwaliteit. U zult echter
niet weerspreken dat er op dat
moment een redelijk groot aantal
sprekers in deze Kamer was dat zich
in feite voor decriminalisering van
softdrugs uitsprak, maar daarbij het
Enkelvoudige verdrag als een
onoverkomelijk obstakel beschouwde
en op die manier tot deze redenering
kwam. Ik zeg niet dat uw fractie
daaronder viel.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Ook ik heb er behoefte aan om een
kleine correctie aan te brengen voor
de geschiedschrijving. Ik geloof niet
dat er gesproken moet worden over
een principiële stap. De discussie is
vergelijkbaar met het bespreken van
het beleid van het openbaar minis–
terie. Als je prioriteiten stelt en zegt
dat fietsendiefstallen niet meer
vervolgd worden, zou je daarna
kunnen zeggen dat wij principieel
hebben afgesproken dat fietsendief–
stallen mogen. Zo is het echter niet.
Het ging om een pragmatische
afweging voor een zeer concreet
doel. Heel principieel was dat niet.

De heer Wolffensperger (D66): Ik
wil u in zoverre tegemoet komen dat,
zelfs als het zo zou zijn dat wij in
1976 de verandering van het funda–
mentele en principiële karakter van
het drugsbeleid niet volledig onder–
kenden, wij nu vijftien jaar later
moeten constateren dat wij toen een
fundamentele wissel hebben
omgegooid. Wij zijn toen een
richting ingeslagen, waar wij niet
meer van terug kunnen komen. De
strekking van mijn verhaal was nu
juist dat een en ander zich leent voor
evaluatie.

De heer Koffeman (CDA):
Voorzitter! Ik heb nog recht op een
tweede antwoord. Ik heb de heer
Wolffensperger gevraagd naar de
dekking van de behoefte aan andere
middelen door de produktie van
nederwiet. Hij heeft een bloemrijk
betoog gehouden over de kweek van
nederwiet. Die nederwiet zou dan
naar de coffeeshops gaan. Daarmee
zou de gehele Nederlandse behoefte
worden gedekt, waardoor het
probleem in Nederïand opgelost zou
zijn.

De heer Wolffensperger (D66):
Dat is althans theoretisch mogelijk.

De heer Koffeman (CDA): Daar
tegenover heb ik de vraag gesteld of
u dit zo bedoelt dat dan ook de
behoefte aan of zelfs maar het
aanbod van andere middelen weg
zou zijn. Als dat niet het geval is,
erkent u dan niet dat als het ware
het kind met het badwater wordt
weggegooid? Je hebt dan namelijk
nog steeds die grijze markt van
verboden middelen anders dan
nederwiet voorhanden in Nederland.

De heer Wolffensperger (D66):
Natuurli jk bestaat dat probleem. Laat
ik uw vraag simpel beantwoorden. U
spreekt over een grijze markt. Daar
hebt u gelijk in. Daarin is echter ook
de kern van mijn bezwaar in gelegen.
Ik heb voor ogen een witte markt en
een zwarte markt. In mijn visie zullen
de middelen die u bedoelt, wel
degelijk nog aanwezig zijn, maar dan
op een zwarte markt die door het
doorvoeren van die strikte scheiding
veel scherper als een zwarte markt is
te onderkennen.

Voorzitter! Ik ga even proberen om
een eindje verder te komen met mijn
verhaal. Ik heb al gesproken over de
overlast veroorzaakt door
coffeeshops als aanleiding tot het
debat van vandaag. Ik kan daar kort
en helder over zijn. Die overlast is
natuurlijk onaanvaardbaar. Die
overlast vereist controle en
beheersing van coffeeshops en zal
dus weggenomen moeten worden.
Echter, juist wanneer men pleit voor
het uit de sfeer van het strafrecht
halen van softdrugs, is de logische
volgende stap dat ook coffeeshops
zich aan alle regels zouden moeten
houden, zoals die bijvoorbeeld
gelden voor horecavoorzieningen.
Die overlast is immers niet het
gevolg van de stof cannabis, maar
van de tweeslachtige situatie, waarin
de coffeeshoos verkeren, namelijk
half illegaal en half gedoogd. Het
rapport van de commissie-Cremers
kan ik in grote lijnen onderschrijven,
zij het met een duidelijke kantte–
kening. Beperking van het aantal
coffeeshops mag daarbij geen op
zichzelf staand doel zijn. Het doel
mag wel zijn, het beheersen en
beperken, het wegnemen van de
overlast die zij veroorzaken. Maar
uiteindelijk kan het doel van het
beleid niet zijn, het wegnemen van
overlast. Neen, uiteindelijk zal voor
coffeeshops een regime moeten
gaan gelden, waarin zij zich aan alle
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regels hebben te houden, die thans
gelden voor bijvoorbeeld cafés. Ze
zullen natuurhjk ook moeten gaan
voldoen - dat wordt zoveel gemakke–
lijker, als je het uit de sfeer van het
strafrecht haalt - aan de Vesti–
gingswet, de Warenwet, de fiscale
wetten en aan de strafwet: geen
handel in harde verdovende
middelen. Ik ben er ook absoluut niet
tegen, dat een gemeente, juist zoals
zij dat doet bij horecagelegenheden,
zegt: "Twee coffeeshops in deze
straat lijkt ons genoeg. Een derde
erbij: gunstenstop! Een coffeeshop
recht tegenover een school is
misschien een wat ongelukkige
plaats." Daar ben ik het helemaal
mee eens. Ik heb op één punt twijfel.
Dat leg ik aan deze bewindslieden
voor.

De heer Lubbers heeft in zijn
redevoering in Almere nog eens
benadrukt, dat de leeftijdsgrens voor
koop van 16 naar 18 jaar moet
worden opgetrokken. Ik twijfel
daarover, want ik vraag mij af, of je
daarmee niet uitsluitend bereikt dat
beneden-18-jarigen weer worden
teruggedrongen in het illegale
circuit, in het circuit van de school–
dealer, die naast de hasj van twijfel–
achtige kwaliteit ook XTC of nog
erger in de aanbieding heeft. Daarop
graag een reactie.

Nog één opmerking over
softdrugs. Die betreft de passage in
de brief van 12 maart over
nederwiet. Wat ik van nederwiet
vind, heb ik uitvoerig uiteengezet.
Wat de bewindslieden daarvan
vinden, is mij een volstrekt raadsel,
na het lezen van de pagina over
nederwiet in de brief van Justitie. Er
komt een vergunningenstelsel voor
teelt van hennep ten behoeve van de
landbouw. Hoe gaat dat vergunnin–
genstelsel er nu uitzien? Komt er een
uitzondering voor de teelt van kleine
hoeveelheden voor eigen gebruik? Ik
lees soms van wel, soms van niet.
Anders gezegd, wat wordt het
uitgangspunt? Wordt het
uitgangspunt een totaal rigoureus
verbod op alle hennepteelt die niet
voor landbouw is, of zit er een
poging tot regulering in dat voorstel,
met inachtneming van de in ons land
gegroeide tolerantie ten aanzien van
softdrugs? Heel kort door de bocht
geformuleerd: wordt het een wet van
Justitie of wordt het een wet van
WVC? Ik ga ervan uit, dat bij ons nog
altijd de staatssecretaris van WVC

de eerstverantwoordelijke is voor het
drugsbeleid in Nederland. Ik denk
dat de staatssecretaris hier zijn
verantwoordelijkheid moet nemen.

Ik ga over naar het tweede
onderwerp, dat van de harddrugs.
Hier doet zich naar het oordeel van
mijn fractie een heel andere situatie
voor, die ik als volgt zou willen
schetsen. In het beleid ten aanzien
van harddrugs zijn twee extremen,
twee uitersten denkbaar, waarvan
het een onwenselijk en het ander
onbereikbaar is. Het ene uiterste is
totale repressie, het andere uiterste
is totale vrijmaking. Totale repressie
is onwenselijk - dat wordt ook door
niemand bepleit - omdat het leidt tot
veronachtzaming van de volksge–
zondheidsinvalshoek en daarmee tot
een totale verloedering van de
gebruikers. Dat is hier al klemmend
geschilderd aan de hand van de
Amerikaanse situatie. Die totale
repressie - wij weten dat uit ervaring
- is verder ook niet in staat om de
verloedering van ons strafrechtelijk
en ons penitentiair systeem een halt
toe te roepen. Integendeel, die
verloedering wordt er nog verder
door versterkt. Het is juist die verloe–
dering van strafrecht en penitentiair
klimaat geweest - 50% van de
gedetineerden zit daar in relatie met
drugs - te zamen met het opkomen
van de internationale drugsmaffia,
die tot de consequenties ieidt
waarover wij gisteren hebben
gesproken, die hebben geleid tot een
pleidooi voor het andere uiterste,
een totale vrijmaking, liberalisatie of
legalisatie. Ik acht het evenzeer
uitgesloten, dat wij nu voor die weg
kiezen, al sluit ik niet uit dat wij ooit
die kant zullen opgaan. Maar ik denk
niet dat het een Alleingang van
Nederland zal zijn. Op dit moment
acht ik die oplossing niet bereikbaar,
omdat er te veel fundamentele
onzekerheden aan de weg van totale
vrijmaking kleven. Ik noem er twee.

Niemand, en ik volg deze discussie
al heel lang, heeft mij ooit een
systeem kunnen aanbieden, dat voor
die verstrekking, al of niet helemaal
vrij of beperkt, werkelijk zou kunnen
gaan gelden. Niemand is in staat om
te voorspellen wat de gevolgen voor
volksgezondheid en samenleving van
een totale vrijmaking zullen zijn.
Daarmee wordt het te zeer een
sprong in het duister. Ten aanzien
van harddrugs zijn wij dan ook
gedoemd om een middenweg te

kiezen tussen repressie en vnjheid
Wij kunnen niet anders dan zoekend
en tastend en waar nodig experimen–
terend de weg te vinden naar de
uiteindelijk minst slechte oplossing
van het harddrugsprobleem. Als ik
zeg zoeken en tasten, dan bedoel ik
daarmee dat mijn fractie niet uitsluit
dat wij door middel van experimen–
teren, bijvoorbeeld door het ter
beschikking stellen van opiaten aan
verslaafden, zullen moeten onder–
zoeken of een bijstelling van het
beleid in de richting van hberalisatie
mogelijk en wenselijk is, maar kalm,
beheerst, met mate. Die analyse van
het harddrugsprobleem komt in feite
neer op een pleidooi voor
handhaving van het Nederlandse
drugsbeleid, zoals dat nu wordt
gevoerd. Een drugsbeleid dat
gebaseerd is op twee pijlers,
enerzijds de pijler van volksge–
zondheid, hulpverlening in medische
en maatschappelijke zin aan
degenen die gebruiken, anderzijds
het juridisch, justitieel en strafrech–
telijk optreden waar drugsbeleid leidt
tot overlast of schade aan anderen.

Ik wil er een kanttekening bij
plaatsen die misschien wat moeilijk
heel hard onder woorden is te
brengen, maar die wel een punt van
zorg bevat dat ik de bewindslieden
wil voorleggen. Het is evident dat de
inspanningen van Justitie om die
schade en overlast voor de samen–
leving door drugsgerelateerde crimi–
naliteit tegen te gaan, aanzienlijk
zullen moeten worden vergroot. Als
wij voortdurend pleiten voor meer
politie, meer justitiecapaciteit en
meer cellen, is dat mede het gevolg
van de drugsproblematiek. Evenzeer
is het evident dat de rol van Justitie
in het drugsdebat wordt verzwaard
door de internationale en verdrags–
rechtelijke context waarover ik
eerder heb gesproken. Juist daarom
zullen wij ervoor moeten waken dat
de cruciale rol van Volksgezondheid
en daarmee van het ministerie van
WVC in het Nederlandse drugsbeleid
langzamerhand wordt uitgehold. Op
dit moment ligt het primaat van het
Nederlandse drugsbeleid bij het
ministerie van WVC, naar ik
aanneem, bij deze staatssecretaris.
Dat is van enorm belang geweest
voor de vormgeving van het Neder–
landse drugsbeleid, zoals wij dat nu
kennen en zoals wij dat tamelijk
breed ondersteunen. Ik zou het
onwenselijk vinden als dat primaat
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geleidelijk verschoof in de richting
van een meer justitiële aanpak.
Vanuit die invalshoek kijken wij met
enige zorg naar de voorstellen voor
decentralisatie van de versla–
vingszorg, niet alleen vanwege de
korting van 10% die wij onaan–
vaardbaar vinden, maar vooral ook
omdat wij vrezen dat decentralisatie
van de verslavingszorg zou kunnen
leiden tot een geringere greep van
het ministerie van WVC op de drugs–
problematiek, daardoor tot een
verkleining van de rol van dat minis–
terie en op die manier tot een
verschuiving van het primaat van het
drugsbeleid van de invalshoek volks–
gezondheid naar de justitiële
benadering. Ik bedoel daar niets
onaardigs mee in de richting van de
minister van Justitie, maar ik wil die
zorg toch, zo goed en kwaad als ik
dat kan, onder woorden brengen. Ik
hoor er graag een reactie op.

Ik heb nog éèn onderwerp, waarop
ik om wille van de tijd kort zal
ingaan. Bij de behandeling van de
nota Dwang of drang onderschreef
de Kamer vrijwel unaniem het
standpunt van het toenmalige
kabinet, dat voor het ondergaan van
een behandeling op de verslaafden
drang mag worden uitgeoefend,
bijvoorbeeld door hen voor de keuze
te stellen van detentie of behan–
deling, maar dat het toepassen van
dwang in zuivere vorm tot het
ondergaan van een behandeling,
moet worden afgewezen. Ik onder–
schrijf dat standpunt nog steeds met
dezelfde argumenten van toen, niet
omdat ik zo vreselijk veel morele
bezwaren heb tegen het toepassen
van dwang op een verslaafde, maar
vooral omdat ik doelmatigheidsbe–
zwaren heb, daar waar ik weet dat
voor een behandeling althans een
begin van motivatie bij de behan–
delde aanwezig moet zijn wil die
behandeling enige zin hebben. Kort
geleden heb ik staatssecretaris Kosto
in een rede opnieuw horen
uitspreken dat dit beleid onverkort
zou worden gehandhaafd. Geen
dwang dus. Ik vraag nu aan de
bewindslieden, met name de
minister van Justitie, hoe ik de
volgende passage in de brief van 12
maart moet interpreteren: "De
regering heeft eerder gewezen op de
mogelijkheid van een intensiever
gebruik van dwang– en drangpro–
jecten voor verslaafden die in
aanraking komen met het strafrecht."

Ik wil dat graag uitgelegd hebben.
Op welke mogelijkheden is eerder
gewezen en wanneer? Bij intensi–
vering van drang kan ik mij wel wat
voorstellen, maar hoe kun je dwang
intensiveren als je die eerder in je
beleid hebt afgewezen? Bedoelt de
minister van Justitie daar nu een
beleidswijziging mee, of bedoelt hij
dat het bestaande beleid misschien
zal worden uitgebouwd en geïntensi–
veerd? Hierop graag een reactie.

De heer Dijkstal (VVD): Ik maak
hierbij één kanttekening. Als het gaat
om minderjarige kinderen, is er wel
degelijk sprake van een
dwangopname.

De heer Wolffensperger (D66): Ik
heb de discussie over de BOPZ
gevolgd. Natuurlijk zijn er onder
gegeven omstandigheden van
bijvoorbeeld een psychiatrisch
gestoorde verslaafde, mogelijkheden
om deze onder dwang op te nemen.
Dan is de titel het psychiatrisch
gestoord zijn en niet de
verslaafdheid. Bij dwang is natuurhjk
sprake van de vraag of ook het
verslaafd zijn een afzonderlijke titel
tot gedwongen opname zou kunnen
zijn. Niet alleen ik heb dat tot nu toe
afgewezen; deze gehele Kamer heeft
ingestemd met het kabinetsbeleid
waarin dit als ondoelmatig van de
hand werd gewezen. Tegen de
bestaande middelen zal ik mij echter
niet verzetten.

De heer Dijkstal (VVD): Ik noemde
bewust als voorbeeld de minder–
jarige kinderen. Minderjarige
verslaafde kinderen kunnen wat ons
betreft tot opname worden
gedwongen. Doet zich daarna de
andere vraag voor waar mevrouw
Beckers op gewezen heeft, dan is
dat een ander probleem.

De heer Wolffensperger (D66): Ik
neig ertoe om te antwoorden dat ik
mij in elk geval niet verzet tegen het
gebruik van die juridische dwang–
middelen binnen het kader van het
doel waarvoor zij zijn geschreven.
Dat klinkt wat cryptisch, maar het is
een duidelijk antwoord op de vraag
van de heer Dijkstal. Maar het gaat
er niet om, daarmee een extra
dwang louter op titel van het
verslaafd zijn toe te passen.

Voorzitter! Ik heb in het
voorgaande uiteengezet dat op het

gebied van de harddrugs het huidige
beleid zal moeten worden voort–
gezet, soms misschien met iets meer
durf als het gaat om experimenten.
Ik heb aangegeven dat op het gebied
van softdrugs een volgende, logische
stap mogelijk en ook noodzakelijk is
door decriminalisering binnen
Nederland van handel en teelt van
softdrugs. Daarbij ben ik mlj er
voortdurend van bewust geweest,
ook in mijn verhaal, dat Nederland
geen eiland is en dat wij deel
uitmaken van een internationale
gemeenschap die in de ontwikkeling
van een drugsbeleid al veel bij ons
achterloopt en daarom des te kriti–
scher is. Dat heeft consequenties
voor wat wij kunnen doen en voor
hoe wij het kunnen doen. Juist
daarom zeg ik de beide bewinds–
lieden nog eens - ik heb het namelijk
al eens bij de behandeling van de
begroting voor Justitie gezegd - dat
wij in grote lijnen trots kunnen zijn
op het Nederlandse drugsbeleid en
op de resultaten die daarmee zijn
geboekt. Wie naar de ontwikkeling in
het buitenland kijkt, ziet dat de tijd
voorbij is waarin wij dat beleid
angstig en timide moesten verde–
digen. Deze bewindslieden hebben
de verantwoordelijkheid om dat
beleid tegenover de internationale
gemeenschap met trots te verde–
digen, het uit te dragen en het te
behoeden voor internationale
afspraken die onze beleidsvrijheid op
dat punt zouden inperken. Laten zij
zich alstublieft niet van de wijs
brengen door een doorgedraaide
Franse minister of door een op hol
geslagen internationale onderzoeks–
commissie.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Als
zevende fractie na de VVD mag ik dit
debat in eerste termijn afronden. Zo
zie je maar weer hoe voorzichtig je in
dit huis met uitspraken moet zijn,
want binnen een uur zijn zij achter–
haald. Dat zou langzamerhand ook
wel eens kunnen met het onderwerp
van deze discussie: het achterhalen
van het regeringsbeleid in ons land
ten aanzien van de drugs.

Bij een algemeen beschouwend
debat als dit breng ik nog eens in
herinnering hoe in 1854 de Ameri–
kaanse admiraal Perry de opium–
oorlog zegevierend afrondde. Doel
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van die oorlog was een land open te
stellen voor het gebruik van
harddrugs, met de bedoeling - niets
meer en niets minder - om de volks–
gezondheid te ondermijnen en de
geestelijke weerstand te breken. Ik
wil hier direct aan toevoegen dat de
Centrumdemocraten helemaal niet
denken dat de meeste landen waar
Nederland mee samenwerkt, ook op
het gebied van drugsbestrijding,
trachten de geestelijke weerstand
van het Nederlandse volk te breken.
Verre van dat. Maar wij mogen er
toch op wijzen dat het gebruik van
die produkten daar mogelijk toe
leidt? Ik hoor het dan ook met
verbazing aan als diverse fracties
zeggen dat zij natuurlijk tegen het
beleid zijn, dat zij vooral tegen het
gebruik van harddrugs zijn en het
daarom juist helemaal willen
vrijlaten. Mevrouw Beckers is alvast
weggegaan. Zij heeft de kuierlatten
genomen. Dat is niet zo veel te
vroeg, over een paar weken zijn wij
er helemaal van af. Die aanpak van
de fracties is het soort aanpak dat
ook bij de mogelijke bestrijding van
de CD gehanteerd is: geen aandacht
aan besteden, dan verdwijnen zij
wel. Wij zien de gevolgen. In het
geval van de softdrugs en harddrugs
zien wij dat het gebruik in Nederland
nog lang niet verdwenen is, evenmin
als in de ons omringende landen. De
juichtonen die diverse fracties ten
aanzien van het regeringsbeleid laten
horen, delen de CD in het geheel
niet.

Handhaven van de wet is het
eerste waar de regering voor staat.
Legaliseren van zowel harddrugs als
softdrugs zou een volstrekt verder
toenemend gebruik van die middelen
in de hand werken. Legaliseren werkt
immers het normaliseren van de
produkten in de hand. Een soort
aanvaarding van het gebruik, het
erkennen dat het gelegaliseerd is
door deze regering, zal zeker
jeugdigen in een moeilijke positie in
onze samenleving eerder aanzetten
tot het gebruik van softdrugs. Die
glijden daarmee mogelijkerwijs af
naar het gebruik van harddrugs. Ik
neem aan dat de minister van
Justitie deze aspecten allemaal al
kent. Hij is reeds bezig zijn zaken in
te pakken.

Daar komt bij dat de CD wat
nevenaspecten van dit beleid graag
in de beschouwingen willen
meenemen. De Kamer weet dat de

Centrumdemocraten niet zo
bijzonder te spreken zijn over het
minderhedenbeleid. Wij houden in
ieder geval bij het niet legaliseren
van harddrugs en softdrugs de
mogelijkheden open om allochtonen
die in dit geval de wet hebben
overtreden en bovendien nog wat
andere criminele feiten hebben
gepleegd, de grens over te zetten.
Dat is voor ons een bijkomende
reden om niet al te gemakkelijk over
deze problematiek te spreken.
Legaliseren van softdrugs is, zo het
al een oplossing zou zijn, een
oplossing waar onze samenleving in
deze situatie nog lang niet aan toe is.
Ons land kent open grenzen, gigan–
tische maatschappelijke problemen.
Daarbij dreigen vooral mensen die
maatschappelijk gaan mislukken over
te stappen naar het gebruik van
softdrugs en harddrugs. In veel
gevallen doen zij dat ook, en die
kans wordt bij het legaliseren alleen
maar groter. Zolang die groepen
hier, ook tengevolge van dit
regeringsbeleid, zo overvloedig
aanwezig zijn, is er natuurlijk geen
sprake van dat men het gebruik van
drugs laat door het wijzen op de
nadelige aspecten ervan. In de
maatschappij zijn zoveel andere,
negatieve aspecten dat in hun visie
dit negatieve aspect daarbij wegvalt.
In dat opzicht is een pleidooi om
daar mogelijkerwijs toe over te gaan,
volstrekt bezijden de waarheid.
Daarmee wordt de beleidsplank
volledig misgeslagen. De Centrum–
democraten constateren met enig
genoegen dat vooral de Partij van de
Arbeid de progressieve standpunten
die zij twintig jaar lang over deze
problematiek openlijk heeft uitge–
dragen, wat heeft teruggenomen bij
monde van de heer Stoffelen, die ver
achterin de zaal staat, maar van
hieruit kun je hem nog net zien. Zij is
dan ook een regeringspartij met de
daarbij behorende verantwoorde–
lijkheid geworden. Wat dat betreft
zou het misschien verstandiger zijn
om nog wat meer partijen in het
kabinet te zetten. Dat kan wel eens
leiden tot iets verstandiger inzichten.

Dat is natuurlijk dringend noodza–
kelijk, want de euforie over het
regeringsbeleid die hier wordt uitge–
sproken door diverse fracties, wordt
internationaal volstrekt niet gedeeld.
Ik hoef hier niet opnieuw alle afkeu–
rende geluiden, tot en met van de
president van de Verenigde Staten,

te herhalen, want dat weet het
kabinet allang. De Centrumdemo–
craten zetten grote vraagtekens bij
de gevolgen van dat beleid. Ik
verwijs naar de Surinaamse
medewerker in een afkickcentrum,
zijn naam is mij ontschoten, die na
jaren werk teleurgesteld naar
Suriname is teruggegaan, omdat hij
niet één geval heeft kunnen helpen,
mevrouw Beckers, goedemiddag.
Dat zijn schrijnende voorbeelden uit
de praktijk, waaruit blijkt dat het
misschien goed bedoelde, maar
intussen falende beleid alleen maar
grote aantallen mensen aan de rand
van de maatschappij en van hun
eigen leven heeft gebracht.

Je mag je toch een beetje
verbazen over het feit dat nu opeens
zo gemakkelijk over internationale
contacten, verdragen en de interna–
tionale politiek wordt gedacht? Wij
hebben er niet achtergestaan, maar
Nederland is altijd bereid geweest,
de vermanende vinger naar het
buitenland op te steken. Nu hij eens
teruggestoken wordt, wordt achter
het belangrijkste spreekgestoelte van
Nederland gezegd dat de interna–
tionale gemeenschap er toch wel
naast zit en dat wij de internationale
verdragen misschien eens in een
ander licht moeten bezien. Dat is
volstrekt niet nodig, want de interna–
tionale politici weten ook wel het een
en ander over het drugsbeleid. Zij
hoeven het Nederlandse beleid niet
te delen. De Centrumdemocraten
doen dat evenmin.

Wij juichen het in ieder geval toe,
als deze minister van Justitie langza–
merhand de schroeven eens wat wil
aandraaien. Wij begrijpen best dat
een minister niet alles voor het
zeggen heeft, ook niet binnen het
kabinet, maar wij juichen toe dat de
minister ziet dat het langzamerhand
werkelijk een andere kant op moet.

De voorzitter Kunt u afronden?

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ik zal het proberen. Ik weet
niet of de regering nog voor zes uur
met haar antwoord klaar moet zijn.

Het verschil tussen softdrugs en
harddrugs is in de praktijk een verlo–
pende lijn. Er zijn natuurlijk
voorbeelden te geven van softdrugs
die per se geen harddrugs zijn en
vice versa, maar er zijn zeker
middelen die zich in dit grensgebied
bewegen. Voor sommige individuen
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hebben deze de consequenties van
veel zwaardere drugs, ook al kunnen
anderen er wat gemakkelijker tegen
en lijken het softdrugs. Uit
onderzoek is ook bekend dat regel–
matig gebruik van softdrugs, afhan–
kelijk van de subcultuur, kan leiden
tot het gebruik van harddrugs. Die
scheiding waarover zo gemakkelijk
wordt gesproken, is in de praktijk
meer gedifferentieerd. De CD-fractie
stelt zich op het standpunt dat beide
niet gelegaliseerd moeten worden en
dat het gebruik ervan moet worden
verminderd. Drugsgebruik is een
bedreiging voor de jeugd. Of die
jeugd - maar ook ouderen - al dan
niet een maatschappelijke carrière
heeft, drugsgebruik is een vlucht in
een gebied van waaruit nauwelijks
terugkeer mogelijk is. Legaliseren
zou alleen maar aangeven dat
terugkeer mogelijk is, maar dat is
een illusie. Ondanks falend beleid
om drugsgebruik terug te dringen
door pohtionele aanpak, doet deze
wei scherp beseffen dat het hierbij
gaat om een verboden middel dat
slecht is voor de gebruiker.

Over dringen of dwingen, dat wil
zeggen drang of dwang behoef ik
nauwelijks iets te zeggen. De
CD-fractie maakt al jarenlang
bekend, voor gedwongen afkicken
van drugsversïaafden te zijn. Af en
toe zou je denken dat de vele
CD-folders toch ook bij kamerleden
in de bus zijn gevallen of bij anders
belangrijke mensen en dat zij die
folders hebben bekeken en de stand–
punten overnemen. Wij zijn voor
dwang ook omdat andere afkickme–
thoden tot nu toe zelden of nooit tot
succes hebben geleid.

De CD-fractie is voor een harde
aanpak van de coffeeshops. Wij
nemen niet aan dat die coffeeshops
de ondernemingen van de alloch–
tonen zijn waar minister Andriessen
zo over staat te juichen. De minister
van Justitie moet daar het eerst
kunnen Ingrijpen. Wij hebben in dit
geval meer vertrouwen in het beleid
van de minister van Justitie dan in
het beleid van de minister van WVC.

Een consequent vervolgingsbeleid
is meer dan noodzakelijk. Terug–
dringen van het gebruik is buiten–
gewoon dringend en dwingend. Het
is te gek dat onze gevangenissen
bijna voor de helft afkickcentra zijn,
al dan niet onder zachte dwang. Wij
zijn dus voor gedwongen afkicken.

De minister van Justitie moet
daarvoor de ruimte krijgen.

De voorzitter: Ik constateer dat het
niet meer mogelijk is, dat de
regering thans nog antwoordt. Zij
zou ovengens in staat zijn geweest
dat antwoord onmiddellijk te geven.
Overeenkomstig de vanmiddag
afgesproken regeling, zal het
antwoord nog enige weken op zich
laten wachten.

De beraadslaging wordt geschorst.

Sluiting 17.35 uur.

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

1. vier koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:

Tijdelijke bepalingen ter stimu–
lering en bekostiging van sociale
vernieuwing (Tijdelijke wet stimu–
lenng sociale vernieuwing) (23052);

Wijziging van de Kernenergiewet
op het punt van de ongevallenbe–
strijding en andere zaken (23053);

Goedkeuring van het op 1 juli
1985 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake het recht
dat toepasselijk is op trusts en op de
erkenning van trusts (23054,
R1464);

Verlenging van de werkingsduur
van artikel 116, eerste lid, van de
Wet op de onderwijsverzorging
(23059).

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

2. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het verslag van de Algemene Raad
d.d. 8 maart 1993 (21501-02, nr.
84);

een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, inzake
de resultaten van het overleg met de
VNG en de Korpsbeheerders inzake
de overdracht van huisvesting van
gemeenten en Rijk aan de regio's
(21461, nr. 57);

een, van de staatssecretaris van
Justitie, inzake de toelating en
opvang van ontheemden in
Nederland (22704, nr. 8);

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake de

studierichting der tandheelkunde
(22800-VIII, nr. 86);

een, van de staatssecretaris van
Defensie, inzake een geïntegreerd
verbindingsstelsel voor spraak– en
datacommunicatie voor de gehele
defensie-organisatie (22800-X, nr.
46);

een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, inzake het gebruik van
licht verontreinigde en gereinigde
grond (21556, nr. 75);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, inzake
de toekomst van de Dienst voor het
Stoomwezen (DSW) (22800-XV, nr.
67);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, inzake
de vermogenspositie van Teleac
(22147, nr. 33).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. een brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
houdende intrekking van het
wetsvoorstel Regels ter bevordering
van het democratisch functioneren
van instellingen op het terrein van de
intramurale zorgverlening (Wet
democratisch functioneren zorgin–
stellingen) (20888, nr. 8).

De voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:
een, van de minister voor Neder–

lands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken, inzake de voorbereiding
vervolg-Toekomstconferentie;

een, van de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking, inzake
commentaar op de IOV evaluatie
"Milieu en Ontwikkelingssamen–
werking";

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, inzake het Stelsel van
arbeidsvoorwaardenoverleg;

twee, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van het commentaar
van de personeelsorganisaties inzake
de organisatie van en de medezeg–
genschap bij universiteiten en
hogescholen;
een, ten geleide van een reactie op
EG-memorandum over het hoger
onderwijs;

een, van de minister van Financiën,
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inzake de Nederlandse betalings–
balans over het vierde kwartaal van
1992 alsmede recente valutamarkt–
ontwikkelingen;

een, van de minister van Defensie,
ten geleide van het boekwerkje
"Financiële Kerngegevens Defensie"
uitgave 1993;

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, ten geleide van een reactie van
het kabinet op het werkvoorstel van
de IPSV "Terug van ziek geweest";
een, ten geleide van het rapport "De
regels van het spel";

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het "Advies Van der
Zwan" inzake de positie van de
boekhandel.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken.
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