
39ste vergaderïng Donderdag 16 december 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 107 lederi, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Apostolou, J.H.
van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg, Van de
Camp, Castricum, De Cloe, Dees,
Deetman, Van Dijk, Dijkstal,
Doelman-Pel, Eisma, Éisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Feenstra, Franssen, Van Gelder,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Hillen, Van der
Hoeven, Van Hoof, Van Houwelingen,
Huibers, Huys, A. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Korte, Korthals, Lankhorst, Lansink,
Leerling, Leers, Leijnse, Lilipaly, Van
der Linden, Linschoten, Lonink,
Melkert, E. van Middelkoop,
Mulder-van Dam, Netelenbos,
Niessen, Van Nieuwenhoven, Van
Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis,
Van der Ploeg-Posthumus, De Pree,
Ramlal, Rempt-Halmmans de Jongh,
Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Tegelaar–
Boonacker, E.G. Terpstra, G.H.
Terpstra, Tommel, Van der Vaart, Ter
Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Versnel–
Schmitz, Vliegenthart, Van der Vlies,
Van Vlijmen, Vos, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Wie–
benga, Willems, Willemse-van der
Ploeg, Witteveen-Hevinga, Wöltgens,
Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Lubbers, minister–
president, minister van Algemene
Zaken, Kooijmans, minister van
Buitenlandse Zaken, Alders, minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, mevrouw
Maij-Weggen, minister van Verkeer
en Waterstaat, de heer De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw Van
Rooy, staatssecretaris van Economi–
sche Zaken, en de heer Wallage,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

D

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

Remkes, wegens verblijf buitens–
lands tot en met 22 december;

Verspaget, wegens verblijf buitens–
lands;

Reitsma, Beinema en Gerritse,
wegens bezigheden elders;

Van Heemst, wegens bezigheden
elders, alleen voor de ochtend–
vergadering;

Apostolou, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middag–
vergadering;

Akkerman, Huys, Schoots, Swildens–
Rozendaal, Vos en Zijlstra, wegens
bezigheden elders alleen voor de
avondvergadering.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de verslagen van de Commis–

sie voor de verzoekschriften
over een aantal in haar handen
gestelde adressen (23458, nrs.
17 t/m 37).

Overeenkomstig de voorstellen van
de Commissie voor de verzoekschrif–
ten wordt besloten.

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

van de Wet op de economische
delicten en andere wetten met
het oog op de verhoging van de
straffen gesteld op ernstige
milieudelicten, de strafbaarstel–
ling van een aantal feiten als
economische delicten en de
aanpassing van de indeling van
de economische delicten
(23196);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de bezoldiging
van da rechterlijke ambtenaren
en enkele andere wetten
(wijziging bezoldigingsstructuur)
(23223);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XV (Ministarie
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid) van de begroting voor
de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1993 (wijziging
samenhangende mat da Najaars–
nota; tweede wijziging) (23509).

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

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid) voor het jaar 1994
(23400-XV);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23286);

- de Sociale Nota 1994
(23402);

- de notitie "Meer werk, weer
werk" (23406).

(Zie vergadering van 14 december
1993.)

De voorzitter: Door mij zijn
schriftelijke antwoorden ontvangen
van de minister en de staatssecreta–
ris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid op vragen, gesteld in eerste
termijn.

Deze antwoorden zullen worden
opgenomen in een bijvoegsel bij de
Handelingen van deze vergadering.

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.)1

De (algemene) beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben intussen
gelukkig veel vragen schriftelijk
kunnen beantwoorden doordat er
tussen de eerste termijn van de
Kamer en het antwoord van de
regering een vol etmaal lag. Ik kan
mij dan ook beperken tot een aantal
hoofdthema's. Ook ik heb daarbij
behoefte aan een terugblik over het
beleid dat in de afgelopen jaren is
gevoerd en aan het aandacht
schenken aan de resultaten daarvan.

Sommige woordvoerders hebben
in hun eerste termijn woorden van
waardering gesproken voor dat
beleid. Ik ben daarvoor uiteraard
erkentelijk. Anderen waren kritisch. Ik
heb die kritiek als altijd, als
stimulerend ervaren, al was het
alleen maar om met elkaar in
gesprek te blijven. Zelfs van de heer
Linschoten, voorzitter, heb ik deze

keer een compliment gehad, nou ja,
een complimentje. Dat betreft dan
onze goedkeurende accountants–
verklaring. U zult begrijpen dat ik dat
voor mijzelf in kapitale letters heb
genoteerd. Ik zal de waardering die
daaruit spreekt, ook graag overbren–
gen aan de medewerkers die
daaraan in de afgelopen jaren enorm
hard hebben gewerkt. De heer
Linschoten zal er begrip voor hebben
dat ik daarbij niet precies zijn
bewoordingen zal gebruiken. Juist
om die medewerkers gemotiveerd te
houden, lijkt het mij beter dat ik zijn
bedoelingen in mijn bewoordingen
verpak.

Mijnheer de voorzitter! Ook in
breder perspectief was het niet
allemaal kommer en kwel wat er in
deze kabinetsperiode is gebeurd. Ik
zal de laatste zijn om te beweren dat
het kabinet, ondanks de harde
conjuncturele tegenwind, zijn
doelstellingen heeft gerealiseerd.
Wie echt bereid is, een beetje
objectief naar de cijfers en naar de
feiten te kijken, zal echter moeten
erkennen dat het kabinet ook veel
heeft bereikt wat eerdere kabinetten
niet hebben bereikt. Ik doel dan niet
alleen op allerlei taboes die zijn
doorbroken en thema's die enkele
jaren nog niet bespreekbaar waren
en nu wel. Toch vind ik ook dat van
groot belang. Natuurlijk, thema's
bespreekbaar maken is één, er wat
aan doen is nog heel wat anders.
Maar wil je een heikel probleem echt
kunnen oplossen zonder dat dat met
grote spanningen in de samenleving
gepaard gaat, dan zul je het toch
eerst bespreekbaar moeten maken.
Daarna komen dan de maatregelen
en oplossingen, waarbij een goed
evenwicht gevonden moet worden
tussen de ernst van de problemen en
het incasseringsvermogen van de
samenleving.

Ik erken dat het kabinet ook in dat
opzicht niet altijd even succesvol is
geweest. Een bekend voorbeeld is
dan natuurlijk de WAO. Na anderhalf
jaar voorbereiding, overleg en
advisering heeft het kabinet in de
zomer van 1991 besluiten genomen,
die ook toen nog heel hard aangeko–
men zijn in de samenleving. Ik heb er
geen behoefte aan die hele historie
tot en met het "bami-akkoord" hier
nog eens weer op te halen. Het is in
ieder geval duidelijk dat iedereen aan
die historie geleidelijkaan zijn eigen
kleur hecht, wat alleen al moge
blijken uit de verschillende verhalen

die de ronde doen over het gerecht
dat genuttigd werd.

Waar ik wel behoefte aan heb, is
om erop te wijzen dat sindsdien drie
belangrijke wetsontwerpen, namelijk
TAV (Terugdringing
arbeidsongeschiktheidsverzuim), TBA
(Terugdringing beroep op arbeidson–
geschiktheid) en de TZ/Arbo, bij het
parlement zijn ingediend en
aanvaard, met uitzondering van het
laatste wetsvoorstel, dat volgende
week hopelijk door de Eerste Kamer
zal worden afgehandeld.

Ik wil er ook op wijzen dat het
schokeffect dat is opgetreden en de
maatregelen die zijn getroffen niet
zonder resultaat zijn gebleven. Wie
nog eens kijkt naar de ontwikkeling
vanaf 1982 - ik nodig alle afgevaar–
digden uit om dat te doen - zal zien
dat tot de zomer van 1991, tot die
beruchte zomer, het totale volume
van de WAO steeg met 15.000 tot
20.000 per jaar. Dat was een vast
ritme. Sedertdien, in die afgelopen
tweeënhalf jaar, zijn er nog circa
5000 bij gekomen. Het is waar, dat is
nog altijd een stijging en dus wordt
de doelstelling van het regeerak–
koord, om terug te komen op het
niveau van 1989, niet gehaald. Maar
het is ook waar dat hier sprake is van
een trendbreuk die voorgaande
kabinetten, ook met de stelsel–
herziening van 1986, niet hebben
kunnen bereiken.

Een ander opmerkelijk gegeven is
de groei met 40% in de afgelopen
twee jaar van het aantal gedeeltelijk
arbeidsongeschikten met een baan.
Dat aantal is in twee jaar tijd
gegroeid van circa 110.000 tot circa
150.000. De staatssecretaris zal straks
wellicht nog uitvoeriger ingaan op de
achtergronden daarvan.

Nog een opmerkelijk gegeven: het
aantal RWW'ers, langdurig werklozen
met een bijstandsuitkering, is op dit
moment 80.000 lager dan wij ten
tijde van het regeerakkoord
verwachtten, en dat ondanks een
weer fors oplopende werkloosheid.
Heeft het activerend arbeidsmarkt–
beleid voor deze groep dan toch
succes gehad? Is de fraude–
bestrijding dan misschien toch
effectiever geworden? Wij weten dat
nog niet precies, wij zoeken het uit.
Maar het is opmerkelijk genoeg om
hier vandaag te melden.

En dan de werkgelegenheid. Kijken
wij naar de laatste tien jaar, dan is er
reden tot tevredenheid. In die
periode zijn er in Nederland bijna 1
miljoen banen bij gekomen. Daarmee
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waren wij koploper in Europa. Kijken
wij naar de afgelopen twee jaar en
naar de periode die voor ons ligt,
dan is er allerminst reden tot
tevredenheid. De werkloosheid stijgt
weer met zo'n 75.000 personen per
jaar. Dat gaat volgend jaar nog wel
door en het jaar daarna ook, zij het
hopelijk in een wat lager tempo.
Vergeleken met andere Europese
landen doen we het ook nu nog het
minst slecht. In dat verband een paar
cijfers. In de periode 1990 tot 1993
groeide in ons land de werkgelegen–
heid in personen cumulatief met
1,2%. Dat is weinig, maar voor de EG
als geheel daalde de werkgelegen–
heid met 0,1%. Die 1,2% is ook beter
dan wat de Verenigde Staten hebben
gepresteerd, namelijk 0,6%
werkgelegenheidsgroei en het is
vergelijkbaar met Japan, dat 1,3%
groeide. Zelfs in arbeidsjaren is de
groei van de werkgelegenheid in
Nederland met 0,8% hoger dan
elders in personen. In dit licht is een
werkgelegenheidsgroei van 354.000
personen in de jaren 1990-1993, dus
van gemiddeld bijna 90.000 personen
per jaar, een indicatie dat wij het in
Europa nog niet zo slecht gedaan
hebben. Dat is een troost, zij het een
schrale.

Voor de heer Linschoten, zo heb ik
begrepen, is het zelfs helemaal geen
troost. Hij vindt dat dit aspect in de
beoordeling van het beleid geen rol
behoort te spelen, te meer niet,
omdat het kabinet dit slechts
resultaat zo gemakkelijk had kunnen
voorkomen. Hadden we maar naar
de WD geluisterd! Hadden we de
collectieve lasten maar niet
verhoogd, dan was ons dat allemaal
niet overkomen! Mijnheer de
voorzitter! Ik ben er zeker van dat de
heer Linschoten zich ervan overtuigd
heeft dat al die andere Europese
landen die met de werkgelegenheid
nog slechter scoren dan wij, de
collectieve lasten nog veel meer
verhoogd hebben dan wij. Als dat
waar is, hebben we in ieder geval
één andere troost, want dan zullen
we binnenkort een van de landen
met de laagste CLD in Europa zijn.

De heer Linschoten (WD): De
minister weet dat deze opstelling van
de cijfers een heel ander beeld geeft
dan ik geprobeerd heb te schetsen
en ook anders is dan de werkelijk–
heid. Om te beginnen had de
Nederlandse regering een heel
andere uitgangspositie, met een veel
hogere CLD dan de meeste ons

omringende landen. Daar moet je
ook bij nieuw beleid rekening mee
houden. We hebben de afgelopen
jaren in analyses - die de minister de
afgelopen week ook heeft gebruikt -
kunnen vaststellen, hoe belangrijk de
loonontwikkeling is voor de
ontwikkeling van werkgelegenheid.
Als ik naar die andere Europese
landen kijk en ik vergelijk ze met
Nederland, stel ik vast dat over de
periode waarover de minister
spreekt, in Nederland de loonkosten
per eenheid produkt met gemiddeld
bijna 1% per jaar omhoog gingen,
terwijl in die andere landen de
loonkosten per eenheid produkt
gemiddeld zo'n 1% per jaar omlaag
gingen. De minister weet dat dat
voor een niet onbelangrijk deel is
veroorzaakt door de lasten–
verhogingen van dit kabinet. Eerlijk
gezegd verheugde het mij, in de
Staatscourant van 14 december een
prachtig verhaal van de minister te
lezen, waarin hij precies dezelfde
analyse aan de Staatscourant
toevertrouwt als ik in mijn eerste
termijn hier naar voren heb gebracht.
Eerlijk gezegd had ik vandaag een
medestander in de minister verwacht
waar het gaat om de analyse van de
WD-fractie, tenzij de minister in dit
parlement een ander verhaal wenst
te houden dan in het land en in de
Staatscourant.

Minister De Vries: Ik zal, uiteraard
aangemoedigd door de heer
Linschoten, nu toch eens mijn
verhaal in de Staatscourant met
andere ogen proberen te lezen.

De heer Linschoten (WD): Er staat
wat er staat!

Minister De Vries: Ik heb die nauwe
verwantschap tussen de heer
Linschoten en mij, die hij zojuist
aangaf, in mijn eigen denken niet
eerder aangetroffen, ook niet op
papier. Over het punt van de
loonontwikkeling in Nederland,
vergeleken met andere landen, kom
ik nog te spreken. Dat heeft de heer
Linschoten dus nog tegoed. .

De heer Linschoten (WD): Kijk, het
punt is...

De voorzitter: U moet even
wachten. De minister komt hier nog
over te spreken.

Minister De Vries: Ik heb al
aangegeven dat ik persoonlijk iets

minder monocausaal denk. Er zijn
meer oorzaken in het spel, waarbij
de sterk tegenvallende internationale
conjunctuur een heel belangrijke
factor is. De groei van de voor ons
relevante wereldhandel bedraagt in
deze kabinetsperiode nauwelijks de
helft van die in de vorige. In een zo
open economie als de onze verklaart
dat veel, maar niet alles. Dat erken
ik. Ook binnenlandse factoren spelen
een rol. Daarbij vormt die loonont–
wikkeling een heel belangrijke.
Daarmee is het in deze kabinets–
periode niet echt goed gegaan. Dat
begon al meteen in 1990. Dat was
het jaar van de grote belasting–
verlaging van Oort. In datzelfde jaar
verdubbelde de loonstijging van
1,6% naar 3,2%; ook hier dus geen
monocausaal verband. Er was
kennelijk weer zoveel spanning op de
arbeidsmarkt, dat die een uitweg
zocht in hogere lonen. Mede door de
stijging van de collectieve-lastendruk
in de jaren daarna - ook dat erken ik
- heeft het veel moeite gekost, de
loon-prijsspiraal die toen op gang
kwam weer om te buigen. Dat
ombuigingsproces is echter vanaf
het najaar 1992 weer volop gaande.
Voorjaar 1992 is het kabinet namelijk
begonnen met het neerwaarts
beïnvloeden van die spiraal door de
verlaging van de BTW met 1%.
Ondanks de gemaakte afspraken
blijkt de remweg echter langer dan
goed voor ons is. Ik heb er echter
vertrouwen in, dat de nieuwe koers,
waarover werkgevers en werknemers
het een maand geleden eens zijn
geworden, een forse verdere stap in
de goede richting zal blijken te zijn.

Dan de vergelijking van de
loonontwikkeling in Nederland met
die in andere Europese landen. Ik wil
die vergelijking met de heer
Linschoten graag maken. Dan zullen
wij zien dat de loonkosten–
ontwikkeling in Nederland, in
vergelijking met die in vrijwel alle
lidstaten van de EG, ook in deze
kabinetsperiode uiterst gematigd is
geweest en duidelijk onder dat
gemiddelde ligt.

Dan de vraag of het kabinet dat
proces voldoende ondersteunt met
lastenverlichting. Ik kom daar straks
op terug. Eerst dit: zelfs als het
kabinet de lasten niet verlaagt, is er
geen enkele reden voor werkgevers
om hun eigen lasten wel te
verzwaren door kostenverhogende
CAO's af te sluiten. Die reden is er
zeker niet in een periode dat het
bedrijfsleven onder druk staat. Voor
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de vakbewegmg zou er in zo'n
periode ook geen enkele reden
moeten zijn om loonsverhogingen te
vragen, als men zeker weet dat dit
linksom of rechtsom banen gaat
kosten. Dat stel ik voorop. Maar zou
dat allemaal niet veel gemakkelijker
gaan, als de overheid dat proces wel
zou ondersteunen met lasten–
verlichting, zodat de koopkracht van
de werkenden niet onder druk zou
komen te staan? Natuurlijk zou dat
het geval zijn, maar waar moet dan
dat geld vandaan komen? Niet door
te bezuinigen op de produktieve
uitgaven, hoor ik hier denken, maar
waar dan wel? Bij de sociale
zekerheid, denk ik dan. Dat hoor ik in
de Kamer ook zeggen.

Wij hebben daar het nodige aan
gedaan in deze kabinetsperiode. Ik
noemde al de maatregelen en cijfers
met betrekking tot de WAO en de
RWW. Ik noem ook de beslissingen
van het kabinet om de koppelingen
enkele keren niet of niet geheel toe
te passen. Dan praat je over heel
grote bedragen, maar ook over
koopkrachtverlies voor grote groepen
mensen, wier koopkracht wij graag
willen beschermen. Elke keer dat wij
die beslissing moesten nemen, heb
ik dat een heel moeilijke beslissing
gevonden. Elke keer gaat het om het
afwegen van de waarborgfunctie van
het sociaal minimum tegen wat
nodig is om op langere termijn onze
economie en arbeidsmarkt beter te
laten functioneren.

Daarbij gaat het ook heel
nadrukkelijk om het goed functione–
ren van de onderkant van de
arbeidsmarkt. Wij weten dat zich
daar problemen voordoen. Ik noem
wat dat betreft de grote werkloos–
heid, een tekort aan banen en
desondanks moeilijk vervulbare
vacatures en moeilijk inzetbare
mensen. Toen het goed ging met de
groei van de werkgelegenheid,
groeide juist het aantal banen voor
mensen met een lagere opleiding
heel sterk en tegelijkertijd groeide
het aantal moeilijk vervulbare
vacatures hier ook heel fors. In
structurele zin liggen hier dus
problemen, problemen die deels te
maken hebben met het vinden van
een goede balans tussen bescher–
men en activeren.

En elke keer, mijnheer de
voorzitter, als wij de koppeling niet
toepassen, slaat deze balans weer
een stukje verder door naar het
activeren. Dit gebeurt met kleine
stapjes en vergt telkens weer een

zorgvuldige afweging. Maar laat
niemand het zo voorstellen, alsof er
in dit opzicht niets zou gebeuren.
Sinds 1983 is er bruto 18% ontkop–
peld. Het minimumloon is in die
periode dus 18% bij de contractlonen
achtergebleven, waarvan een derde
wordt gerealiseerd in deze kabinets–
periode.

Mijnheer de voorzitter! Ik ben hier
niet trots op. Veeleer heb ik het vaak
als een nederlaag tegen de harde
feiten gevoeld dat we weer niet in
staat waren, mensen met een
uitkering gelijk op te laten lopen met
werkenden. Daarom heb ik me ook
altijd vol overtuiging ervoor ingezet
om het koopkrachtverlies dat door de
ontkoppeling aan de onderkant
optrad, zoveel mogelijk te repareren
door lastenverlichting, toegespitst op
de lagere mkomens. Ik deed dit niet
om hierdoor de ontkoppeling
ongedaan te maken - immers ook de
werkenden met lagere inkomens
profiteerden van deze lasten–
verlichting - maar wel om ook in
slechte jaren de waarborgfunctie
waarvoor ons departement ook staat,
een geloofwaardige inhoud te geven.

Juist vanuit de achtergrond van
moeilijke afwegingen, mijnheer de
voorzitter, heb ik er wel eens "wat
moeite" mee - om een luchtig woord
te gebruiken - als hier door de heer
Linschoten in de Kamer steeds de
indruk wordt gewekt alsof er de
afgelopen jaren aan het niveau van
het minimumloon en de hieraan
gekoppelde uitkeringen niets is
gedaan en dat het daarom de
hoogste tijd wordt nu eindelijk eens
een daad te stellen op dat terrein.

Mijnheer de voorzitter! Mijn
spreektijd is beperkt, dus ik ga nu
over tot enkele meer concrete vragen
die gesteld zijn en wegens hun
ingeschatte belang voor de verdere
discussie niet schriftelijk zijn
beantwoord.

Mijnheer de voorzitter! De geachte
afgevaardigde Van Zijl heeft een
voorstel gedaan om de koopkracht
van gezinnen met kinderen met een
mkomen tussen minimum en modaal
te verbeteren via de individuele
huursubsidie. Het betreft het voorstel
voor het splitsen van de meer–
persoonstabel in de IHS in een
tweepersoons– en een meer-dan–
tweepersoonstabel. Ik heb hier, zoals
de Kamer zal begrijpen, uiteraard het
oordeel van collega Heerma over
ingewonnen, omdat het natuurlijk
een voorstel is dat primair op zijn
beleidsterrein ligt. Ik heb dit ook

gedaan omdat het op het eerste
gezicht een voorstel lijkt dat
sympathieke kanten heeft. Zonder
dat er voor iedereen een verhoging
van de kinderbijslag of een generieke
lastenverlichtmg noodzakelijk is, zou
de koopkracht van huishoudens met
kinderen met een inkomen tot
modaal, die bovendien relatief duur
wonen, zo immers kunnen worden
verbeterd.

Nadere beschouwing leert echter
dat er nogal wat nadelen zijn
verbonden aan het voorstel van de
heer Van Zijl. De wet wordt er weer
ingewikkelder door. Het wordt nog
niet meteen de bijstandswet met 23
categorieën, maar er komen toch
weer twee categorieën bij. Een
categorie van meer-dan–
tweepersoonshuishoudens en een
categorie van mensen die IHS
ontvangen en een vermogen
bezitten. Het betreft 900.000 mensen,
mijnheer de voorzitter, die huursubsi–
die ontvangen, van wie nagegaan zal
moeten worden of, en in weike mate,
zij vermogen bezitten. Dit roept
nogal wat problemen op in de
uitvoering en de controlesfeer.

Bovendien, mijnheer de voorzitter,
zal er, zo is mij gemeld, via een
verscherping van de vermogenstoets
lang niet voldoende geld beschikbaar
komen voor de dekking van het
voorstel. Het gaat om extra uitgaven
in de orde van grootte van 140 mln.
tot 150 mln. Daar tegenover is de
verwachting op het ministerie van
Volkshuisvesting dat deze aange–
scherpte toets niet meer dan een
derde van dat bedrag zou kunnen
opleveren. Overigens heb ik
natuurlijk zelf ook even gedacht: als
het zo gemakkelijk was geweest om
op een zo verantwoorde manier op
de individuele huursubsidie te
bezuinigen, dan had het kabinet
misschien al eerder op dat idee
moeten komen.

Voorzitter! Het is natuurlijk ook
een punt dat door dit voorstel de
marginale wig voor deze groep
groter wordt. In het geval van
inkomensvooruitgang komt er
immers een niveau waarop deze
groep deze extra tegemoetkoming
weer kwijtraakt. Dit betekent dus dat
voor een bepaald traject of op een
bepaald moment die marginale wig
weer groter wordt. Dat staat wat op
gespannen voet met ons streven om
die wig juist te verkleinen.

De heer Van Zijl (PvdA): Maar die
wig begint dan ook wat hoger, want
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het gehele traject schuift één streep
naar boven op. Relatief verandert de
armoedeval dus niet. Het geheel
begint wat hoger en eindigt wat
hoger.

Minister De Vries: Dus de heer Van
Zijl maakt het traject langer?

De heer Van Zijl (PvdA): Voor de
inkomensgroepen is de armoedeval
uit te drukken in een lijn. Als wij de
gezinnen met kinderen volgens de
meerpersoonstabel allemaal per
niveau een bedragje er bovenop
geven, afhankelijk van wat zo'n
vermogenstoets zal opleveren,
schuift deze lijn in zijn geheel wat
op.

Minister De Vries: Maar dat wordt
toch ook weer afgebouwd? Zodra
men op een modaal inkomen
uitkomt, houdt het immers op.

De heer Van Zijl (PvdA): Alleen op
dat punt geldt die overweging. Aan
de onderkant begint het later. Dus
het nadeel aan de bovenkant is aan
de onderkant een voordeel.

Minister De Vries: Maar de klap aan
het eind van de rit wordt dus harder.

De heer Van Zijl (PvdA): Het werkt
evenredig als hij aan het begin
kleiner wordt.

Minister De Vries: De heer Van Zijl
spreekt over de gehele lijn. Hij houdt
als het ware dezelfde helling van die
lijn, alleen vlakt hij hem aan de
bovenkant af, of laat hij hem abrupt
ophouden.

De heer Van Zijl (PvdA): En hij
begint hoger. In het begin dus een
voordeel, maar aan het eind een
nadeel.

Minister De Vries: Hij begint op
hetzelfde inkomensniveau en eindigt
op hetzelfde inkomensniveau.

De heer Van Zijl (PvdA): Maar aan
het onderste inkomensniveau wordt
ook een bedragje toegevoegd.

Minister De Vrias: Ik begrijp dat,
maar het betekent dat de marginale
wig rond het modale inkomen ineens
heel fors groter wordt.

Al met al zie ik nogal wat
schaduwzijden aan het voorstel. Ik
wil het nog wel eens met collega
Heerma bespreken, maar volgens mij

is het niet reëel om overdreven
verwachtingen op dit punt te
wekken.

De heer Van Zijl (PvdA): De minister
zegt dat ons voorstel 150 mln. zou
kosten en dat zo'n vermogenstoets
misschien een derde oplevert. Maar
niemand weet wat ons voorstel
oplevert. Ik vind overigens 50 mln.
bij het inbouwen van een
vermogenstoets voor mensen die
eigenlijk anderhalve ton op de bank
hebben en geen huursubsidie nodig
hebben, op zijn minst het overwegen
waard. Vindt de minister ook niet dat
een besparing van zo'n bedrag op
zijn minst overwogen zou kunnen
worden?

Minister De Vries: Tegenover het
bedrag van 50 mln. - voor mij als
niet primair deskundige op dit terrein
is het moeilijk in te schatten - staan
uiteraard perceptiekosten. Als bij een
groep van 900.000 mensen vastge–
steld moet worden of er sprake is
van een vermogenssituatie, waarbij
ik niet denk aan een simpel criterium
als bijvoorbeeld het bezitten van een
eigen woning aangezien het gaat om
huurders en daardoor om andere
vermogenscomponenten, dan kan ik
mij voorstellen dat er hoge percep–
tiekosten aan verbonden zijn. Dat is
mij ook gemeld door het ministerie
van Volkshuisvesting. Er zou dus
bekeken moeten worden wat het per
saldo oplevert.

De heer Van Zijl (PvdA): Zou het niet
veel minder worden als wordt
aangesloten bij hier en daar
bestaande systematieken, hetzij de
bijstand, hetzij de rentevrijstelling?
Daar moet die toets ook op
uitgevoerd worden.

Minister De Vrïes: Mijnheer de
voorzitter! Dat kan ik niet helemaal
overzien. Ik wil het voorstel nog wel
eens onder de aandacht van collega
Heerma brengen, maar het zou niet
realistisch en niet reëel zijn om op
dit punt hoge verwachtingen te
wekken.

Ik kom op het punt van de
arbeidsduurverkorting. Veel sprekers
hebben dit onderwerp in diverse
varianten aangesneden, en dat is
terecht in deze moeilijke economi–
sche periode. Gezien de bijdrage die
arbeidsduurverkorting kan leveren
aan vermindering van nog steeds
oplopende werkloosheid, zal ik hier
wat uitgebreider bij stilstaan en

allereerst ingaan op het onderwerp
deeltijdarbeid. Deeltijdarbeid heeft de
laatste tien jaar immers de grootste
werkgelegenheidseffecten met zich
gebracht. Door het individuele
karakter van deeltijdarbeid en door
de per definitie evenredige loon–
inlevering kan deeltijdarbeid het
gemakkelijkst voldoen aan de
randvoorwaarden die bij een
verstandige arbeidsduurverkorting
horen. Wij moeten echter ook
beseffen, dat er grenzen aan
deeltijdarbeid zijn.

Op 6 december is het kabinets–
standpunt over het wettelijk recht op
deeltijdarbeid uitgebracht. Samenge–
vat komt het op het volgende neer.
De marktontwikkelingen inzake de
groei van deeltijdarbeid wijzen in de
goede richting. Bezien vanuit de
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen overheid en sociale partners,
is het kabinet daarom van mening
dat sociale partners primair
verantwoordelijk zijn en dat ook
kunnen blijven. Zij hebben die
verantwoordelijkheid inhoudelijk
vorm en inhoud gegeven mede via
krachtige aanbevelingen van de
Stichting van de arbeid. Het kabinet
ziet in die situatie thans geen
aanleiding tot een wettelijke regeling
van een recht voor de werknemer
om de arbeidsduur te veranderen.
Dat zou immers neerkomen op het
uitspreken van wantrouwen
tegenover die krachtige aanbevelin–
gen van de Stichting van de arbeid.
Wel zal het kabinet de ontwikkelin–
gen ter zake van de deeltijdarbeid
nauwgezet volgen en die nader
bespreken in het periodieke overleg
met sociale partners. Mede voor dat
doel is aan de stichting gevraagd, de
uitwerking van de aanbevelingen te
volgen en te onderzoeken. Ik ben het
geheel eens met de heer Huibers, dat
een effectieve uitwerking van de
aanbevelingen van de Stichting van
de arbeid de nodige creatieve
inspanningen op decentraal niveau
zal vergen. Ik heb daar vooralsnog
alle vertrouwen in, al besef ik dat het
bijvoorbeeld in de industriële sfeer of
bij het werken in ploegen verre van
gemakkelijk zal zijn om individuele
verzoeken altijd te honoreren.

De sterke groei van deeltijdarbeid
in ons land, een verdubbeling in
vijftien jaar, geeft aan dat zeer veel
wensen om korter te werken zijn
gehonoreerd. Dat proces gaat door,
ook voor mannen. Dat zeg aan het
adres van mevrouw Schimmel. Nu
willen nog 750.000 mensen korter
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werken. Dat \s een standcijfer, geen
stroomcijfer. Hiermee bedoel ik dat
dit aantal uit steeds andere mensen
bestaat. Een deel van die populatie
weet die wens te realiseren en er
komen nieuwe mensen bij. De
omvang van dat getal zegt dus niet
primair iets over het aantal mensen
dat voortdurend wacht op deeltijdar–
beid. Het getal zegt wel iets over
maatschappelijke en culturele
veranderingen, die doorwerken in
ons arbeidsbestel.

Mevrouw Schimmel (D66): Wat
heeft de minister eigenlijk tegen het
wettelijk regelen van deeltijdarbeid?
Hij schetst een soort proces. Een
principieel antwoord op de zoëven
gestelde vraag heeft hij echter niet.
In het begin van zijn betoog geeft hij
toch het individuele karakter ervan
aan door in te gaan op de tijd, het
salaris en de mogelijkheid tot
deeltijdarbeid per werknemer. Graag
hoor ik een antwoord op deze vraag.

Minister De Vries: Ik meen dat het
onverstandig is te doen alsof het
verschil tussen de zienswijze van
mevrouw Schimmel en van het
kabinet groot is. Waarom zeg ik dat?
Een wettelijk recht op deeltijdarbeid
kan nooit een ongeciausuleerd recht
zijn. Dat weten wij. Dit houdt in dat
in de wet condities moeten worden
opgenomen waaronder zo'n recht
wel of niet kan worden gerealiseerd.

Mevrouw Schimmel (D66): Dit geldt
toch ook als het op bedrijfstakniveau
of ondernemingsniveau wordt
geregeld? Dan zal het ook nooit een
ongeclausuleerd recht zijn. Wat dat
betreft, verschilt een wettelijke
regeling niet van een regeling op
bedrijfstakniveau of ondernemings–
niveau. Er zullen altijd clausules zijn,
zoals verzet in verband met de
bedrijfssituatie, organisatorische
redenen, en dergelijke.

De heer De Vries: Mevrouw
Schimmel vult mijn betoog zelf aan
door het vervolg daarvan aan te
geven: het verschil is niet zo groot.
De vraag is dan of je dit wel of niet
wettelijk moet regelen en wat de
meerwaarde daarvan is. Wat is de
meerwaarde van een wettelijke
regeling vergeleken met de situatie
waarin de sociale partners proberen
zover te komen? Zij kunnen via
krachtige aanbevelingen op centraal
niveau en via afspraken in CAO's
proberen daaraan inhoud te geven.

Onze benadering is dat in een
situatie waarin het primair gaat om
een arbeidsverhouding tussen
werkgever en werknemer, de
overheid zich in beginsel terughou–
dend moet opstellen ten aanzien van
regelgeving en zeker als het
ontwikkelingen betreft waarvan je
kunt zien dat zij over het algemeen
aanzienlijk beter verlopen dan in de
ons omringende landen.

Een wettelijk recht, zeker wanneer
dat niet van heel duidelijke clausules
is voorzien, zou een ingrijpende
verandering teweeg kunnen brengen
jegens de onderhandelingspositie
van werkgever en werknemer in de
individuele arbeidsorganisatie. Als
wij zien dat het zo goed gaat als het
nu gaat, dan is voor een wettelijke
regeling naar onze mening op dit
moment geen aanleiding.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! De minister zegt dat het
goed gaat zoals het nu gaat.
Desalniettemin zijn er heel veel
mensen die graag wat minder uren
willen werken. In de opzet van het
kabinet beginnen verschillen te
ontstaan tussen werknemers in de
ene bedrijfstak en de andere. In de
ene bedrijfstak wordt wel een recht
op deeltijdarbeid gecreëerd via een
CAO op ondernemingsniveau en in
de andere niet. Het lijkt mij juister
om te proberen in Nederland een
basis te creëren voor alle werkne–
mers om dat recht te kunnen
effectueren. Op dat aspect gaat de
minister te weinig in.

Minister De Vries: Voorzitter! Het
kabinet meent dat er sprake moet
zijn van maatwerk. De ontwikkelin–
gen dienen afgestemd te zijn op
mogelijkheden in individuele
bedrijfstakken en sectoren. Die
mogelijkheden in bedrijfstakken en
sectoren kunnen verschillend zijn.
Daardoor kunnen in de praktijk de
verschillen optreden waarop
mevrouw Schimmel duidt. Deze
verschillen behoeven dus niet het
gevolg te zijn van het feit dat
werkgevers in de ene bedrijfstak
meer geneigd zijn aan die wensen
tegemoet te komen dan in de andere
bedrijfstak. Dat kan ook te maken
hebben met verschillen tussen
bedrijfstakken.

Mevrouw Schimmel (D66): Hoe
plaatst de minister dat in het kader
van het ook door zijn ministerie
gevoerde actieve emancipatiebeleid

waarbij herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid een hele
belangrijke doelstelling is? Die vraag
zou ik graag beantwoord zien. Wat
vindt de minister ervan dat een
belangrijke doelstelling van het
ministerie van sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan de sociale
partners wordt overgelaten?

Minister De Vries: Voorzitter! Dat
heeft weer alles te maken met de
verdeiing van verantwoordelijkheden
zoals wij die zien. Het kabinet is
gehouden om de voorwaarden voor
de ontwikkeling van deeltijdarbeid zo
gunstig mogelijk te maken voor
zover het aan de overheid en aan de
wetgever ligt. Dat komt neer op het
wegnemen van alle belemmeringen
in de sfeer van de wetgeving, de
sociale-zekerheidsregeling en
dergelijke. Wij zijn met een advies–
aanvrage betreffende de gelijke
behandeling van deeltijdwerkers naar
de SER gegaan. Dat advies hebben
wij nog niet. De SER zal op korte
termijn zijn standpunt bepalen.
Mevrouw Schimmel heeft ook in
deze kabinetsperiode kunnen
waarnemen dat het kabinet op
gezette tijden met voorstellen is
gekomen om juist de rechtspositie
van deeltijdwerkers te verbeteren.

Mevrouw Schimmel (D66): Is de
minister van plan op dat punt een
wetsvoorstel in te dienen dat uitgaat
van gelijke behandeling van
deeltijdwerkers en voltijdwerkers en
hun rechtspositie?

Minister De Vries: Mevrouw
Schimmel weet dat daarbij een
aantal punten van belang zijn. Zo'n
punt is het gelijke loon. Het kabinet
heeft daarover al een duidelijke
opvatting gegeven. Ten aanzien van
de andere punten wachten wij eerst
het advies van de SER af.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Mijn initiatiefwetsvoorstel
ter zake is geen ongeclausuleerd
recht op deeltijdarbeid. De afstand
tussen de minister en mij is wat dat
betreft dus niet zo groot. De minister
vraagt echter naar de meerwaarde
van een wettelijke regeling. De
tegenvraag is natuurlijk dat de
afweging gemaakt moet worden
tussen enerzijds een terughoudende
opstelling van het kabinet met
betrekking tot regelgeving en
anderzijds het binnen bereik liggen
van het realiseren van 110.000
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banen. Dan is de vraag wat prioriteit
heeft. In uw afweging heeft het
eerste de prioriteit en in mijn
afweging heeft het tweede de
prioriteit. In de huidige situatie is er
volgens mij erg veel voor te zeggen
om de afweging te maken om die
110.000 banen zo snel mogelijk
binnen boord te halen. Kan de
minister daarop reageren?

Minister De Vries: Ik stel vast dat in
de afgelopen jaren honderd–
duizenden deeltijdbanen tot stand
zijn gekomen via een proces waarbij
men komend vanuit een ideologie
van algemene arbeidsduurverkorting
geleidelijkaan heeft ontdekt dat dit
veel beter aansluit bij de sociaal–
culturele ontwikkelingen en
mogelijkheden en de bedrijven. Wij
moeten - lees ook het verhaal van de
heer Van Dam in de Volkskrant van
hedenochtend - dat niet allemaal
met uniforme modellen willen doen,
maar wij moeten proberen om aan te
sluiten bij de mogelijkheden en
wensen zoals zij zich in concrete
situaties voordoen. Als ik dan zie dat
dit proces in Nederland goed loopt
en onomstreden is, dat Nederland
internationaal koploper is, dat sociale
partners gemotiveerd zijn om daar
een extra impuls aan te geven, dat
de minister van Binnenlandse Zaken
voor de rijksoverheid ook haar
verantwoordelijkheid als werkgever
volop inhoud geeft, vraag ik mij
inderdaad af of wij er wijs aan doen
om daar ais wetgever nog eens
overheen te gaan. Als het gaat om
zaken die primair liggen op het
terrein van sociale partners, moet de
overheid die verantwoordelijkheids–
verdeling respecteren en stimuleren,
zeker zolang het goed gaat.

De heer Rosenmöller (Groen ünks):
Maar niet op een moment dat er een
aanmerkelijk effect van zo'n wettelijk
recht optreedt. Dat is waar het hier
om gaat. Het gaat goed, maar het
kan veel beter. In de huidige situatie
moeten wij die verbetering zo snel
mogelijk zien te realiseren.

Minister De Vries: De heer
Rosenmöller en ik zijn elkaar, ook bij
de behandeling van een ander
onderwerp, eerder tegengekomen en
daarbij verschilden wij van mening
over de vraag wat de effectiviteit en
de meerwaarde zijn van een
overheid die als wetgever probeert
om processen die in de samenleving
aan de gang zijn, als het ware een

extra duw te geven. Daarbij loopt
men het risico dat daardoor de
medewerking van de partijen die
men daarvoor in de samenleving
nodig heeft, niet wordt vergroot en
dat er bepaalde weerstanden worden
opgeroepen. Ik hecht aan het laatste
dus wat zwaarder dan de heer
Rosenmöller. Dat is eerder gebleken
en dat zal ook hierbij het geval zijn.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Mag ik dan een korte slotvraag
stellen?

De voorzitter: Ik wijs u erop dat u
een tweede termijn hebt, zij het een
uiterst korte, maar dat is een gevolg
van de interne spreektijdverdeling bij
uw fractie. U kunt de interrupties niet
gebruiken om op voorhand een
tweede termijn te houden. U mag
dus slechts een heel korte vraag
stellen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De minister heeft gezegd dat het
kabinet er thans niet toe overgaat.
Mocht de situatie de komende één a
twee jaar onverhoopt aanieiding
geven tot onvoldoende voortgang,
zou het kabinet dan opnieuw het
wettelijk recht voor deeltijdarbeid
willen heroverwegen, analoog aan
de discussie over allochtonen, waar
de minister al aan refereerde?

Minister De Vries: In mijn positie en
met mijn toekomstperspectieven
wordt het een beetje lastig om daar
uitspraken over te doen.

Voorzitter! Naar aanleiding van het
voorstel van de heer Van Zijl om
nieuw personeel bij de rijksoverheid
alleen aan te nemen op een
deeltijdcontract van 32 uur per week,
merk ik het volgende op. Eerst ga ik
in op de formele kant van de zaak.
Een oordeel over dit voorste! ligt niet
primair op het beleidsterrein van de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, maar zoals bekend
primair op dat van de minister van
Binnenlandse Zaken. Zoals bekend is
in het sectoroverleg voor het Rijk
voor 1994 de afspraak gemaakt dat
door Binnenlandse Zaken een notitie
wordt opgesteld over het
werkgelegenheidsbeleid voor de
rijkssector. In die context past ook
het onderwerp deeltijdarbeid en kan
ook nader worden gekeken naar het
voorstel van de heer Van Zijl.

Daarmee kom ik op de meer
materiële kant. Het is de heer Van Zijl
bekend dat de rijksoverheid de

principiële bereidheid heeft
uitgesproken en de principiële
uitspraak heeft gedaan dat alle
werknemers bij het Rijk hun banen
ook in deeltijd kunnen vervullen. Dat
geldt niet alleen voor de nieuwe
vacatures, maar ook voor alle
mensen die reeds in dienst zijn van
het Rijk. In die zin zou ik er geen
moeite mee hebben, als die
beleidslijn ook geëxpliciteerd wordt
in bijvoorbeeld advertenties die de
rijksoverheid plaatst. In beginse! is
het bij de rijksoverheid mogelijk om
functies ook in deeltijd te vervullen.
Als wij er echt een harde regel van
maken - het kan alleen in deeltijd -
dan wijs ik erop dat veel alleenstaan–
den, éénoudergezinnen en all–
eenverdieners het zich nog steeds
niet kunnen permitteren om maar 32
uur in de week te werken. Ik zou niet
willen dat die mensen straks niet
meer bij de overheid terecht kunnen
voor een baan. Met andere woorden:
dat de overheid feitelijk alleen nog
banen aan tweeverdieners beschik–
baar zou stellen.

Mijnheer de voorzitter! Ik ben dan
aanbeland bij de ATV en de
vierdaagse werkweek. Het kabinets–
standpunt is nog steeds, dat
arbeidsduurverkorting een waarde–
volle bijdrage kan leveren aan de
bestrijding van de werkloosheid.
Behoud en creatie van banen binnen
het bestaande volume van werk,
herverdelen van werk en meer
mensen aan het werk helpen.
Daarvoor moet wel aan een aantal
randvoorwaarden zijn voldaan
Gebeurt dat niet dan wordt het paard
achter de wagen gespannen. Gebeurt
het wel, dan kan de werkloosheid
dalen en treden er positieve effecten
op voor de sociale zekerheid en voor
de wig. De belangrijkste randvoor–
waarde voor een succesvolle
arbeidsduurverkorting is kosten–
neutraliteit van de operatie als
geheel. Achter die randvoorwaarde
liggen diverse eisen verborgen. Ik
denk aan eisen ten aanzien van
looninlevering, vormgeving,
bedrijfstijd, opleidingskosten,
overhead, enz. Het betekent ook
geen afwenteling van de kosten
daarvan op de overheid. Andere
randvoorwaarden liggen in de
arbeidsmarkt. Die eist selectiviteit en
maatvoermg op decentraal niveau.
Onder deze randvoorwaarden kan de
vierdaagse werkweek aantrekkelijk
zijn, indien door de invoering van
roosters en ploegen de bedrijfstijd
kan worden verlengd. Daarvan zijn
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de nodige voorbeelden. Die optie is
echter lang niet altijd reëel. De
vierdaagse werkweek of arbeidsduur
verkorting kan overigens ook voor
bepaalde categorieën personeel van
toepassing worden verklaard. Ik denk
aan ouderen. In het kader van een
leeftijdsbewust personeelsbeleid
zouden ouderen vier dagen kunnen
gaan werken.

In maart 1992 heb ik de Karner
desgevraagd een rapport aangebo–
den over de ervaringen met de
vierdaagse werkweek. Het betreft een
onderzoek van de Loontechnische
dienst, vergezeld van een beleidsma–
tige brief. Daarover hebben wij met
elkaar van gedachten gewisseld. De
Kamer kon zich vinden in de
conclusies. Het materiaal sprak voor
zich zelf. Ondersteunend overheids–
beleid leek ons toen niet nodig. Dat
standpunt huldigt het kabinet nog
steeds.

De heer Van Zijl (PvdA): De minister
wees op het probleem, dat het voor
alleenverdieners of alleenstaanden
minder aantrekkelijk wordt bij de
overheid te gaan werken, als het
voorstel van ons zou worden
doorgevoerd. Is dat probleem niet
altijd aan de orde, als de vierdaagse
werkweek wordt geïntroduceerd? Ik
ben eens wakker geworden met de
minister, toen Volkswagen...

De voorzitter: Ik verzoek u uw
interr upties ter zake te houden en
niet uit te weiden. Anders sta ik geen
interrupties meer toe.

De heer Van Zijl (PvdA): ...de
vierdaagse werkweek invoerde. Dat
is voor dat bedrijf een goede manier
om banen te behouden. Reorganisa–
tie en inkrimping waren daar aan de
orde. Ons voorstel is...

De voorzitter: Wilt u uw vraag
stellen?

De heer Van Zïjl (FVdA): Langs die
weg kan toch tot succes worden
gekomen. Het probleem dat de
minister schetst, geldt altijd voor een
vierdaagse werkweek. Of zie ik dat
verkeerd?

Minister De Vries: Dit kan kloppen,
voorzitter, zeker wanneer dit in het
bedrijfsleven met recht evenredige
looninlevering gepaard gaat. In
situaties als bij Volkswagen komen
veel werknemers dan voor de keuze
te staan, heel direct en indringend:

moet een aantal van ons eruit en niet
naar 80% maar naar 70% of lager
omdat men in de WW komt, of delen
wij tijdelijk die ellende met elkaar in
de hoop op betere tijden en andere
toekomstperspectieven? Ik zeg dus
niet dat deze problematiek zich niet
ook in andere situaties kan voor–
doen, maar het zijn dan veelal geen
situaties waarvoor men vrijwillig
kiest.

De heer Huibers (CDA): De minister
schetst een aantal voor– en nadelen
bij een vierdaagse werkweek en
plaatst er een aantai randvoorwaar
den bij. Mag ik zijn opvatting als
volgt samenvatten dat hij zegt: een
vierdaagse werkweek kan een vorm
van herverdeling van arbeid of
arbeidsduurverkorting zijn, naast veel
andere manieren waarmee men
creatief moet omgaan, maar dit is
niet het uitgangspunt van het
herverdelen van de arbeid?

Minister De Vries: Ik heb gepro–
beerd het zo te zeggen. Als de heer
Huibers het zo begrepen heeft, voel
ik mij gelukkig.

Mevrouw Schimmel (D66): De
minister heeft gezegd: het verdient
geen overheidsaanmoediging. Ik heb
gisteren gewezen op de situatie in
Frankrijk, waarin als bij een
werktijdverkorting met minimaal 15%
en inlevering van salaris met 5%
gemiddeld, 10% nieuwe werkgele–
genheid wordt gecreëerd de
overheid tijdelijk met een
loonkostensubsidie over de brug
komt, omdat de overheid dit
blijkbaar een belangrijk instrument
vindt om de herverdeling, de creatie
en het behoud van arbeid na te
streven. Is de minister bereid, in dat
kader wat nader onderzoek te doen?

Minister De Vries: Voorzitter! Ik heb
niet gezegd dat het kabinet ertegen
is. Ik wil het zelfs graag aanmoedi–
gen in situaties, zoals bijvoorbeeld
door de heer Huibers aangeduid. Ik
heb er ook nog steeds geen spijt van
dat ik waarderende woorden heb
gesproken over het initiatief bij
Volkswagen. Wij gaan een grens
over als wij stelïen dat de overheid
dit via vormen van subsidiëring,
zoals nu in Frankrijk en kennelijk ook
in België overwogen wordt, moet
steunen. Zover ben ik niet. Dit
betekent niet dat ik de Franse en
Belgische initiatieven op dit punt niet
met grote belangstelling wil volgen.

Ik wil dit zeker wel doen en ik wil
bestuderen of daar elementen in
zitten die wij in de Nederlandse
situatie kunnen gebruiken. Op dit
moment zie ik geen aanleiding om
concrete voorstellen in die richting te
ontwikkelen die rnoeten komen
bovenop het totale arbeidsmarkt–
instrumentarium dat wij in ons land
kennen en waarover ik straks nog
iets meer wil zeggen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik begrijp dat de minister zegt dat hij
in het licht van de zich buiten ons
land voordoende ontwikkelingen
bereid is, nader te overwegen welke
mogelijke, bijvoorbeeld fiscale,
stimulansen ontwikkeld of bedacht
kunnen worden om het proces van
herverdeling van werk in welke vorm
dan ook van overheidswege nader te
bevorderen.

Minister De Vries: Voorzitter! Laat ik
het zo formuleren. Ik vind dat wij
gehouden zijn om alle initiatieven,
plannen en maatregelen, die in het
buitenland op dit terrein worden
ontwikkeld om vergelijkbare
problemen op te lossen, nauwgezet
te bestuderen. Wij moeten zorgvul–
dig bezien of wij daarvan iets kunnen
leren. Als wij zien dat wij erbij
kunnen aansluiten, ook als daarbij
overheidssubsidiëring in het geding
is, en duidelijk is dat het gaat om
aantoonbaar effectieve, bruikbare
instrumenten dan moeten wij bereid
zijn om er in ons land positief over
na te denken.

De voorzïtter: De minister kan zijn
betoog nu vervolgen.

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik wil vervolgens een
enkele opmerking maken over de
VUT. Het kabinetsstandpunt hierover
is onverkort dat, gelet op de kosten
en het perspectief van vergrijzing, de
huidige collectieve dus dure
regelingen op termijn onbetaalbaar
worden. Minder uniformiteit, meer
deeltijd-VUT, flexibilisering van de
VUT en minder hoge uitkeringen zijn
de parolen. Ik wil in dit verband
graag verwijzen naar het advies van
de Stichting van de arbeid over het
voeren van een leeftijdsbewust
personeelsbeleid.

Dit onderwerp afrondend, wil ik
nog een enkele opmerking maken
over het begrip "arbeidsduur" in
combinatie met arbeidstijd–
verlenging. Deze mix acht ik
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interessant als verantwoorde
vormgeving van een variabele
arbeidsduur. Er bestaan reeds
voorbeelden van deze vormgeving.
Het sluit een beetje aan op de
onderwerpen waarover wij zoëven
spraken. Ik noem als voorbeeld de
CAO voor de vleesgroothandel en de
exportslachterijen, waarin een
werkweek is opgenomen die zich kan
bewegen tussen 34 en 40 uur. Verder
denk ik aan de CAO voor de
confectie-industrie, met een variatie
in arbeidsduur per periode, maar
binnen een bepaalde bandbreedte.
De ontwikkelingen bij Scania sluiten
een beetje aan bij de gang van zaken
bij Volkswagen: de werktijd is begin
dit jaar tijdelijk teruggebracht van 38
naar 32 uur, overigens met behoud
van inkomen, waarbij is afgesproken
dat de werknemers in de komende
jaren zo nodig zonder extra inkomen
meer uren gaan draaien. Ten slotte
vermeld ik het experiment bij de
Koninklijke Bijenkorf Beheer met
flexibele full-timers. Het gaat hierbij
om de witte raven, maar ik ben het
met de heer Van Zijl eens dat wij
flexibel moeten omgaan met het
begrip "arbeidsduur", maar dan wel
in beide rïchtingen: soms korter,
maar soms ook langer.

Bij de vormgeving van flexibiliteit
in de arbeidsduur is uiteraard de
hamvraag, wat er met het loon
gebeurt. In de voorbeelden die ik gaf,
is het maandloon constant en blijft
het geheel voor rekening van de
werkgever. Men kan zich echter ook
varianten voorstellen waarbij het
loon binnen een zekere bandbreedte
fluctueert.

Dan heeft de heer Van Zijl nog
gevraagd, hoe ik bij de overheid
meer banen op het niveau van het
minimumloon denk te kunnen
realiseren. In het "Advies inzake
convergentie en overlegeconomie",
het COV-advies, heeft de SER ervoor
gepleit om de ruimte tussen het
wettelijk minimumloon en de laagste
loonschaal beter te gebruiken. In een
aanvullende adviesaanvraag heb ik
de SER gevraagd, een en ander uit te
werken in het uit te brengen advies
over het sociaal-economisch beleid
voor de middellange termijn. Van
deze laatste adviesaanvraag is een
afschrift gezonden aan de Raad voor
het overheidspersoneelsbeleid,
omdat deze problematiek zich ook
voordoet in de verschillende
overheidssectoren. Ik heb vernomen
dat deze raad voornemens is, begin
volgend jaar advies uit te brengen.

omstreeks op hetzelfde tijdstip als
het genoemde advies van de SER
beschikbaar zal komen. Ik stel mij
voor dat wij dan de discussie in de
volle breedte zullen kunnen
voortzetten.

Dan enkele opmerkingen over de
deregulering van de arbeidsmarkt.
Verschillende leden hebben erop
gewezen dat er niet aannemelijk is
gemaakt dat de voorstellen die het
kabinet doet om de regelgeving op
de arbeidsmarkt te beperken en de
flexibiliteit te vergroten, een
positieve uitwerking op de werkgele–
genheid zullen hebben. Er wordt ook
genuanceerd gedacht over de
noodzaak als zodanig om de
flexibiliteit op de arbeidsmarkt te
vergroten. Er is betoogd dat die al
groot genoeg zou zijn. Voorzitter! Dat
de arbeidsmarkt onvoldoende
flexibel is, dat wil zeggen dat ze niet
snel genoeg en niet in voldoende
mate reageert op veranderingen in
de verhouding van vraag en aanbod,
blijkt duidelijk uit een aantal
elementen. In de eerste plaats noem
ik de relatief lange tijd die ondanks
de snel oplopende werkloosheid
verstreken is voordat er in CAO's een
gematigde loonontwikkeling of een
nullijn werd afgesproken. Dit is de
bekende problematiek van de te
lange remweg. Verder is de omvang
van de werkloosheid een factor,
maar vooral ook de samenstelling
van de werkloosheid. Ook is er
sprake van de concentratie van veel
werkloosheid in het onderste
segment van de arbeidsmarkt, het
aandeel van langdurig werklozen is
groot en er zijn juist in dat segment
fricties. Dit alles geeft aan dat een
aanzienlijk deel van de werkloosheid
van structurele aard is, dat die niet
vanzelf verdwijnt bij het aantrekken
van de economische groei. Wij
hebben dit gemerkt aan het eind van
de jaren tachtig. Tegelijkertijd dreigt
nu een nieuwe groep van oudere
werknemers af te vloeien naar de
WW en zo definitief van de arbeids–
markt te verdwijnen. Verder moeten
wij beseffen dat een deel van de
flexibiliteit die de arbeidsmarkt in de
afgelopen jaren toch ook heeft
gekend, samenhangt met een grote
toestroom van nieuwe werknemers:
jongeren en herintreders. Met de
ontgroening en de vergrijzing neemt
dus de noodzaak om de flexibiliteit
en de mobiliteit te vergroten in de
toekomst alleen maar toe.

De vergroting van het aanpas–
singsvermogen van de arbeidsmarkt

aan zich wijzigende produktiever–
houdingen onder invloed van de
internationale concurrentie zal langs
een aantal wegen moeten worden
bereikt, zoals binnen de onderne–
ming door scholing van werkenden
en door het ontwikkelen van een
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het
intrekken van de ouderenrichtlijn
moet nadrukkelijk ook in dit kader
worden gezien. De wijziging van de
Arbeidstijdenwet en het Arbobesluit
maken het bedrijven mogelijk, beter
in te spelen op noodzakelijke
wijzigingen in de produktie, onder
andere door ontkoppeling van
bedrijfstijd en arbeidstijd. Dit leidt tot
kostenbesparingen, een betere
concurrentiepositie en meer
werkgelegenheid. De wijziging van
de preventieve ontslagtoets biedt
mogelijkheden om sneller te
reageren op noodzakelijke wijzigin–
gen in het personeelsbeleid, onder
andere door een verkorting van de
ontslagprocedure. De positieve
effecten in termen van een minder
selectieve en snellere recrutering van
personeel bij een aantrekkende
conjunctuur zijn inderdaad niet
spijkerhard gegarandeerd. Zij kunnen
wel uit internationaal vergelijkend
onderzoek worden afgeleid. De
wijziging van het vergunningenbeleid
is een vorm van deregulering die
aansluit bij nieuwe ontwikkelingen.
Deregulering van de dienstenmarkt
op dit punt zal tot een vergroting en
verbetering van het aanbod van
bemiddelingsdiensten leiden.

Op het algemeen verbindend
verklaren zal ik nu niet uitvoerig
ingaan, omdat hierover nog een
aparte discussie met de Kamer zal
volgen. In ieder geval kan gesteld
worden dat het bij de onderbouwing
die in de nota wordt gegeven ten
aanzien van de effecten van het
algemeen verbindend verklaren op
de werkgelegenheid, niet ontbreekt
aan argumenten. Misschien heeft
nog niet iedereen de nota en de
uitvoerige bijlage gelezen, maar als
men die gelezen heeft, zal men het
met mij eens zijn dat er voldoende
stof aangedragen is om met elkaar te
discussiëren over argumenten die
ten grondslag liggen aan het
voorstel.

Het ontstaan van nieuwe
werkgelegenheid bij economische
groei is geen automatisme. Laten wij
ons niet wijsmaken dat het een
automatisme is. Nieuwe economi–
sche groei is belangrijk, maar zelfs
als wij meer economische groei
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krijgen, groeit de werkgelegenheid
niet vanzelf. Door een gematigde
loonkostenontwikkeling zal de
arbeidsintensiteit van de groei
moeten worden bevorderd. Een beter
werkende arbeidsmarkt zal daaraan
bijdragen. Zij zal er ook aan kunnen
bijdragen dat een groter deel van de
nieuwe banen in de toekomst ten
goede komt aan de mensen die in
een uitkeringssituatie verkeren, want
het is bekend dat dit in het verleden
een van de problemen was; veel
nieuwe banen, maar slechts een heel
klein deel daarvan ging naar
uitkeringsgerechtigden. Daar moeten
wij verandering in brengen.

Mijnheer de voorzitter! Ten slotte
een paar opmerkingen over de
problematiek van de additionele
arbeid. In de betogen van diverse
woordvoerders is uitgebreid
aandacht gegeven aan de vraag hoe
de problematiek van de onderkant
van de arbeidsmarkt kan worden
opgelost. Zoals eerder betoogd, is er
door de manier waarop wij onze
arbeidsmarkt georganiseerd hebben,
en versterkt door de huidige
conjunctuur, inderdaad een groot
tekort aan banen aan, zoals het heet,
de onderkant van de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd is er een te groot niet
reëel arbeidsaanbod, zowel
veroorzaakt door te weinig prikkels
voor het aanbod en een gebrek aan
motivatie en kwalificatie, als door het
feit dat werkgevers zich bij hun
personeelsselectie veelal door
vooroordelen laten leiden in plaats
van objectieve bedrijfseconomische
criteria.

In de nota Meer werk, weer werk
is geschetst hoe het kabinet deze
problematiek wil aanpakken.
Onderdeel van die aanpak maakt uit
het instellen van de commissie–
Andriessen, die zal adviseren over de
aansluiting van vraag en aanbod aan
de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het kabinet meent dat de in de nota
Meer werk, weer werk voorgestelde
intensiveringen, alsmede de
voorstellen van de commissie–
Andriessen een goede basis zullen
kunnen geven om de hiervoor
geschetste problematiek in zijn
onderlinge samenhang aan te
pakken. Vóór alles geldt dat wij alles
op alles moeten zetten om meer
reguliere banen te creëren. De
discussie over additionele arbeid
begint wat mij betreft aan de
verkeerde kant. We moeten beginnen
met de discussie over meer reguliere
banen. Helemaal aan het eind van de

reeks komt de additionele arbeid.
Inschakeling in reguliere arbeid
vergroot immers op directe wijze de
economische groei, de werkgelegen–
heid en ook het draagvlak voor de
collectieve voorzieningen en heeft
dus daarom de hoogste prioriteit.

Daarnaast is een extra inspanning
nodig om te bevorderen dat als die
banen er komen, ze ook terecht
komen bij mensen die nu langdurig
werkloos zijn of mensen die
anderszins een tekort aan kwalifica–
ties hebben. We moeten er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat straks
in tegenstelling tot de jaren tachtig
die banen voor een belangrijk deel
inderdaad bij werklozen terecht
zullen komen. Er zijn in de loop van
de tijd tal van instrumenten
ontwikkeld die we kunnen inzetten
om dat te bereiken. Vanuit de
prioriteit voor bevordering van
instroom in regulier werk, laat zich
voor die instrumenten een volgorde
schetsen die wij ook in de Sociale
nota en in de nota Meer werk, weer
werk hebben aangegeven. In die
reeks beginnen wij bij begeleiding,
schoiing en werkervaring; allemaal
gericht op inschakeling in reguliere
arbeid. Dat heeft voor ons prioriteit
boven sluitstukken als JWG,
banenpools en WSW. De toeleiding
naar reguliere arbeid heeft immers,
zoals ik al zei, om een aantal redenen
prioriteit. Die sluitstukken moet je
alleen inzetten als er echt geen ander
alternatief is. Ik denk ook niet dat
daarover verschil van mening is in
deze Kamer, voorzitter, maar ik had
behoefte om het nog eens te zeggen.
Ik voorkom daarmee, zoals ik merk,
ook weer enige interrupties.

Mijnheer de voorzitter! Ook in de
toepassing van de sluitstukken van
het arbeidsmarktinstrumentarium
moeten echter prioriteiten worden
gesteld. Voor het kabinet en naar ik
weet ook voor uw Kamer heeft de
sluitende aanpak van het JWG weer
absolute prioriteit. Voorkomen moet
worden dat jonge mensen gewennen
aan een uitkering. Dat moet niet aan
de orde zijn. Voor jongeren dient er
eigenlijk maar één perspectief te zijn:
een uitzicht op een reguliere baan.
Dat vraagt een zeer forse inspanning
van alle betrokkenen die af en toe
zelfs de krachten te boven gaat. Ik
denk dat in de eerste plaats uiteraard
aan de inspanningen van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie, de
bekende eerste en derde fase van het
activerend arbeidsmarktbeleid maar
ik denk ook aan de inspanningen van

de gemeenten op het terrein van het
JWG. Een aantal steden, voorzitter,
blijkt nog niet in staat te zijn om de
sluitende aanpak te realiseren. Dat
klemt te meer omdat de doelgroep
van het JWG in de komende jaren
zeer aanzienlijk zal toenemen. Dat
hangt weer samen met twee
factoren. In de eerste plaats is er de
factor van het jaarlijks verhogen van
de leeftijdsgrens naar 27 jaar en in
de tweede plaats wordt het in de
huidige economische situatie voor
schoolverlaters moeilijker om een
baan te vinden. Wij verwachten dat
de doelgroep van het JWG in de
komende jaren wel eens zou kunnen
verdrievoudigen.

Weliswaar heeft het kabinet in het
CBA als inzet gekozen om dit
probleem te verlichten door ook de
marktsector open te stellen voor het
JWG maar daar moeten wij geen
wonderen van verwachten, gelet op
het feit dat het JWG nu reeds in
toenemende mate in de marktsector
wordt toegepast, terwijl het gevaar
van verdringing en concurrentiever–
valsing juist daar niet moet worden
onderschat. Pas als alles op alles is
gezet voor regulier werk en de
sluitende aanpak van het JWG veilig
is gesteld, is het voor het kabinet
gewenst meer langdurig werklozen
een kans op plaatsing in de
banenpoo! te bieden.

De heer Van Zijl (PvdA): Is de
minister met mij van mening dat het
met het JWG, hoe moeilijk het ook in
de komende jaren zal worden, toch
relatief goed loopt, gezien het feit dat
het aantal gemeenten dat een
ontheffing moet aanvragen in het
afgelopen jaar is afgenomen van 23
naar 15 en het tekort van het aantal
plaatsen, dat aan het begin van dit
jaar nog 3000 was, nu nog maar 750
is? Ik erken dat de problemen groot
zullen blijven, maar op zichzelf loopt
het nu toch redelijk.

Minister De Vries: Ik zie met de heer
Van Zijl verbetering op dat punt. Ik
zie ook enkele grote gemeenten die
nog steeds grote problemen hebben.
En ik zie een in omvang sterk
groeiende doelgroep van die
populatie. En dat in combinatie geeft
mij in ieder geval aanleiding om te
zeggen dat daar in de komende jaren
heel hard aan getrokken zal moeten
worden om ervoor te zorgen dat die
doelgroep inderdaad die sluitende
aanpak krijgt, zoals wij allen dat
willen. Maar dat zal geweldige
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inspanningen van gemeenten
vergen.

Ik zei zojuist dat pas daarna voor
mij aan de orde komt meer langdurig
werklozen een kans geven op een
plaats in de banenpool. Dat kan dan
weer op twee manieren. De eerste
manier is een verdere uitbreiding
van het aantal plaatsen De tweede
manier is meer werklozen gebruik te
laten maken van de bestaande
plaatsen door als het ware meer
doorstroming naar regulier werk
voor de huidige banenpoolers te
bewerkstelligen. Zoals is gebleken
heeft het kabinet een duidelijke
voorkeur voor die tweede mogelijk–
heid. Wij hebben daar een aantal
argumenten voor, die ik toch nog
even wil noemen.

Allereerst moeten banenpools
geen stilstaand water worden, zoals
wij het wel eens formuleren. Als er
geen uitstroom uit die banenpools is
en mensen daar dus voortdurend
blijven zitten, terwijl er wel nieuwe
werklozen aan die banenpools
worden toegevoegd, slibt het op een
gegeven moment dicht. Dat betekent
dat er in beginsel een voortdurende
uitbreiding van die banenpools zal
moeten plaatsvinden.

De heer Van Zijl (PvdA): Beschouwt
de minister de mevrouw of meneer
die in Amsterdam achterin de tram
in het hokje zit en de kaartjes
controleert, en die dat vroeger, heel
lang geleden, overigens ook altijd al
deed, als een vorm van stilstaand
water?

Mimster De Vries: Nee. De heer Van
Zijl moet mijn woorden niet op een
geheel andere manier interpreteren
dan ik bedoel. Ik had het niet over
mensen, ik maakte als het ware een
vergelijking met een reservoir
waarbij geen uitstroom plaatsvindt
en waar dus alleen instroom kan
plaatsvinden wanneer je bereid bent
om het volume steeds groter te laten
worden.

De heer Van Zijl (PvdA): Nogmaals,
vindt de minister dat er erg veel
belang mee gediend is dat die
mevrouw of meneer die dat soort
functie vervult in Amsterdam,
vervolgens doorstroomt, waar ze een
fatsoenlijke baan heeft?

Minister De Vries: Ik vind dat er
inderdaad een belang is dat die
mevrouw of die meneer die als
banenpooler op die tram zit.

maximaal gestimuleerd wordt en
kansen krijgt om door te stromen
naar een reguliere baan. Want naar
mijn oordeel is een reguliere baan
altijd beter dan een additionele baan.

De heer Van Zijl (PvdA): Is die baan
daardoor al niet bijna een reguliere
baan? Die baan moet toch blijven?

Minister De Vries: Daar kom ik zo
op.

Een tweede reden waarom ik
moeite heb met een situatie waarin
het normale wordt gevonden dat
mensen zeer langdurig, permanent
dus, in zo'n banenpool verblijven, is
dat uit de evaluaties blijkt dat steeds
meer banenpoolers minder gelukkig
worden naarmate ze langer in de
banenpool zitten. Dit blijkt vooral te
komen door het ontbreken van
perspectieven juist op een reguliere
baan, het ontbreken van perspectie–
ven op inkomensverbetering en het
ontbreken van perspectieven op
pensioenregelingen en dat soort
zaken. Vandaar ook die druk die je nu
al vanuit het land ziet komen.
Geluiden die gehoord worden zijn
onder andere: het werk begint steeds
normalere trekken te vertonen, dus
daar behoort ook een normaler
arbeidscontract bij.

Het derde punt heeft te maken met
de opmerking die de heer Van Zijl
maakte. Ik denk dat naar mate
mensen langer op een banenpool
zitten, zij zelf en hun collega's het
verschil tussen een reguliere baan en
een additionele baan steeds meer als
kunstmatig zullen ervaren.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Wordt met de voorstellen die de
minister doet het instrument van de
banenpools niet sluipenderwijs een
ander instrument? Wordt het
daardoor niet meer een echt
sluitstuk?

Minister De Vries: Dat is een heel
belangrijk punt. Ik had daar later
meer over willen zeggen, maar dat
kan ik ook nu wel doen. Wij zien dat,
naarmate mensen langer in
banenpools zitten, het werk meer
reguliere trekken gaat vertonen. Wij
zien steeds meer organisaties, die
zeggen dat ze zonder banenpoolers
eigenlijk niet meer goed zouden
kunnen functioneren. We zien uit
onderzoek ook dat er feitelijk gezien
een zekere verdringing aan het
optreden is, wat betekent dat de
banenpoolers zelf en de betrokken

organisaties geleidelijkaan meer het
gevoel krijgen dat dit instrument niet
alleen maar een last-resort-functie
heeft in het kader van de sociale
vernieuwing, maar dat het steeds
meer normale trekken begint te
krijgen en dat elementen van
onmisbaarheid optreden Dan zie je
dat dit instrument zich toch anders
gaat ontwikkelen dan wij bij de
instelling van die banenpools
gedacht en verwacht hadden. Dan
kun je wel blijven zeggen dat het een
last resort blijft en dat je vooral moet
kijken naar het sociaal-culturele
aspect, maar als de grens tussen
normale arbeid en additionele arbeid
steeds verder vervaagt, en als blijkt
dat mensen ook feitelijk in staat zijn
om zodanig te functioneren dat ze
ook wat de inhoud en de wijze
waarop ze hun werk doen betreft,
nauwelijks meer te onderscheiden
zijn van normale werknemers - dat is
op zichzelf allemaal verheugend -
moet je erkennen dat de praktijk van
de ontwikkelingen laat zien dat het in
een aantal opzichten zich wat anders
ontwikkelt dan wij verwacht hadden.
Op basis van dat gegeven is het
kabinet gaan nadenken over de
vraag of we, als dat dan in de
praktijk zo loopt - we zien die
ontwikkelingen en we zien tegelijker–
tijd dat een toenemend aantal
banenpoolers minder gelukkig begint
te worden en het verschil als te
kunstmatig gaat zien - de
doorstroomfunctie niet wat verder
zouden moeten accentueren en
moeten proberen, de banenpool–
organisaties, de gemeenten, te
stimuleren om juist in die eerste
jaren te zien of er toch niet veel meer
mogelijkheden bij de mensen zelf
zijn dan men aanvankelijk gedacht
had. Mensen bloeien immers vaak
op in die situaties.

Tegelijkertijd is er het gegeven dat
er nogal wat banenpoolers terechtko–
men in werkzaamheden, die
nauwelijks van normaal werk zijn te
onderscheiden. De vraag is of je daar
geen koppeling tussen zou kunnen
maken, om zo te bevorderen en
impulsen te kunnen geven, die
zouden kunnen leiden tot een
aanzienlijk hogere uitstroom en
doorstroom dan we aanvankelijk
verwacht hadden. Daarmee bereik je
tegehjkertijd dat er plaatsen vrijvallen
voor nieuwe banenpoolers. Ik denk
dat dit op zichzelf een benadering is,
waartegen de Kamer geen bezwaren
hoeft te hebben. Wat ik mij wel kan
voorstellen - mij is dat niet ontgaan
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- is dat er brede weerstand bestaat
tegen de gedachte dat dit gekoppeld
zou moeten worden aan een situatie,
waarin voor mensen waarvoor geen
perspectief op een reguliere baan
bestaat, op een gegeven moment de
bijl valt. Op dat punt heb ik goed
geluisterd en hebben we in de
schriftelijke voorbereiding al
aangegeven dat het kabinet bereid is
gas terug te nemen. Mensen die
willen blijven, moeten kunnen
blijven.

De heer Van Zijl (FVdA): De minister
kiest erg voor het doorstroommodel,
waartegen wij onze bezwaren
hebben geuit. Zou het, gelet op de
ontwikkeling van de banenpools in
de richting van reguliere banen - het
gaat wel om laag betaalde banen,
aan de onderkant - niet veel
verstandiger zijn om die ontwikkeling
meer vorm te geven door gaande–
weg die banen, inclusief de
financieringsstroom, zo regulier
mogelijk te maken? Dit overigens
zonder de arbeidsvoorwaarden op te
poetsen, want dat is in tegenspraak
met de wens, meer banen aan de
onderkant te realiseren. Dat is toch
een verstandiger weg?

Minister De Vries: De heer Van Zijl
en ik zijn het vergaand eens, want
ook ik wil graag dat die mensen in
dat soort functies doorschuiven naar
een reguliere baan. Wel zouden wij
van mening kunnen verschillen over
hoe dat moet worden gefinancierd.
Het kabinet kiest, gedurende een
beperkte periode en via aflopende
bedragen, voor financiering met
sociale-zekerheidsgelden. Dat is een
soort instroomsubsidie in drie
stappen afdalend tot nul. De
financiering moet vervolgens worden
overgenomen door de normale
werkgever. Het kabinet kiest niet
voor permanente financiering van
dat soort banen uit sociale–
zekerheidsgelden, want dan krijgen
wij een heilloze vermenging van
sociale-zekerheidsgelden met
normale collectieve middelen. Als de
samenleving dit punt werkelijk de
moeite waard vindt, dan moet zij
daar op de reguliere manier geld
voor ter beschikking stellen.

Mevrouw Schimmel (D66): Begrijp
ik uit het verhaal van de minister
over de doorstroming en de
moeilijkheid op dat punt, gelet op de
banenpool, dat de minister enigszins
gas terugneemt en die banenpool

niet meer aan de maximumtermijn
van vier jaar wil verbinden?

Minister De Vries: Tijdens die
periode van vier jaar moet men
periodiek met elkaar praten om te
bekijken, of er toch geen mogelijkhe–
den zijn om mensen door te laten
stromen naar een reguliere baan,
binnen of buiten de collectieve
sector. Het lijkt mij echter wel goed
om aan het eind van die vier jaar een
soort balans op te maken. Dan moet
heel serieus worden nagegaan of de
persoon, dan wel de baan en de
persoon, niet geregulariseerd zouden
kunnen worden. Verder moet dan
een afweging plaatsvinden van de
vraag, als dat er niet in zit, of
betrokkene voldoende gemotiveerd
blijft om in de banenpoo! te blijven.
Ik wil er overigens geen misverstand
over laten bestaan, dat dit moet
kunnen. Het probleem van het niet
hebben van verdere inkomens–
perspectieven en een verdere
verbetering van de rechtspositie
moet de betrokkene dan echter niet
verhinderen om in de banenpool te
blijven.

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
Bij een deel van de Kamer bestaat de
behoefte om het aantal banen–
poolplaatsen uit te breiden. Hoe staat
de minister daar tegenover, gelet op
wat hij zojuist heeft gezegd over de
doorstroomfunctie en het gas
terugnemen?

Minister De Vries: Voorzitter!
Wanneer wij erin slagen om de
doorstroom– of uitstroomfunctie
meer inhoud te geven, dan zullen er
in de toekomst door dat proces
steeds meer plaatsen beschikbaar
komen voor nieuwkomers in de
banenpool, want elke plaats die
vrijkomt, kan in beginsel weer
worden bezet door een nieuwkomer.
Als wij erin zouden slagen, in een
wat gestabiliseerde situatie, om de
mensen niet langer dan een jaar of
tien in zo'n banenpool te laten zitten
- dat lijkt mij niet onrealistisch - dan
komen er gemiddeld 2000 plaatsen
per jaar vrij voor nieuwkomers. Het
is echter de vraag, of er aanleiding is
om daar bovenop door te gaan met
een uitbreiding van de banenpools.
Ik heb al gewezen op de mogelijke
problemen die zich de komende
jaren zouden kunnen gaan voordoen
bij het JWG, namelijk een zeer
aanzienlijke groei van deze doel–
groep, waarbij het bepaald niet op

voorhand duidelijk is of dit allemaal
probleemloos opgevangen kan
worden.

Ik heb in een brief aan de vier
grote steden deze zorg nog eens
benadrukt. Ik heb hierbij ook enige
verbazing uitgesproken over het feit
dat er onder de vier grote steden
enkele zijn die weliswaar krachtig
aandringen op uitbreiding van het
aantal banenpoolplaatsen, maar die
tegelijkertijd nog steeds niet in staat
zijn om voldoende garantiebanen
voor JWG'ers te vinden.

Voorzitter! Ik weet dat er een
theorie is dat JWG-plaatsen en
banenpoolplaatsen in geen enkel
opzicht met elkaar concurreren. Deze
theorie overtuigt me niet en wordt
ook niet bevestigd door praktijkon–
derzoek. Er bestaat dus wel degelijk
een zekere spanning. Er is een grijs
gebied waar spanningen optreden. Ik
zou niet willen dat er door een al te
royale houding ten opzichte van
uitbreiding van banenpools straks
een situatie komt dat wij bij het JWG
gaan vastlopen.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Er zijn ook heel veel plaatsen waar
het JWG wel heel goed werkt en
waar men dringend vraagt om een
paar extra banenpoolplaatsen.
Bedoelt de minister dat al deze
plaatsen nu moeten lijden onder het
feit dat er ook nog een paar
gemeenten zijn waar men wel extra
banenpoolplaatsen kan bezetten
maar waar men er niet in slaagt het
JWG te vervullen? Dat zou toch al te
mal zijn.

Minister De Vries: Voorzitter! Ik kom
hiermee op de suggestie van de heer
Van Zijl, namelijk om aan de
uitbreiding van de banenpools de
voorwaarde te verbinden dat
gemeenten een sluitende aanpak
voor het JWG gerealiseerd hebben.
Het zou dus een mogelijkheid zijn
om alleen daar over te gaan tot extra
banenpoolplaatsen waar het geen
probleem oplevert met het JWG. Ik
vond dit een interessante suggestie.
Ik heb dus laten uitzoeken of dit zou
kunnen. Hierbij zijn helaas twee
complicaties gebleken.

In de eerste plaats, mijnheer de
voorzitter, is het niet mogelijk aan de
eventueel ter beschikking te stellen
extra rijksstartgelden deze voor–
waarde te verbinden. Immers, deze
gelden zijn mede op verzoek van de
Kamer, opgenomen in de geldstroom
van het Fonds sociale vernieuwing.
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Over de vraag of extra geld voor dit
fonds überhaupt voor banenpools
kan worden besteed, hebben wij dus
niets meer te zeggen, laat staan dat
wij er nog de voorwaarde aan
zouden kunnen verbinden dat dit
alleen mag, wanneer het JWG
sluitend is gemaakt.

Een tweede mogelijkheid is dat we
zouden proberen de voorwaarde
aldus inhoud te geven, dat er een
beperking wordt aangebracht op de
inzet van uitkeringsgelden, bijvoor–
beeld dat je alleen uitkeringsgelden
mag inzetten als je de JWG–
taakstelling hebt vervuld. Dit zou
echter kunnen leiden tot een rare
inconsistentie, voorzitter. Het zou
ertoe kunnen leiden dat bepaalde
gemeenten, ook grote gemeenten,
via het Fonds sociale vernieuwing
extra geld krijgen ten behoeve van
uitbreiding van banenpools, maar
dat tegelijkertijd, door het wegnemen
van de mogelijkheid om hierbij
uitkeringsgelden in te zetten, de
situatie ontstaat dat men via het
Fonds sociale vernieuwing extra geld
krijgt en het vervolgens niet mag
gebruiken voor het doel waarvoor
we het bestemd hadden. Dan zou de
ene hand van de overheid als het
ware de andere ontkrachten.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil nog
een andere opmerking maken over
de banenpools. De Kamer weet dat ik
in algemene zin vind dat we
terughoudend moeten zijn met
uitbreiding van banenpools. Ik denk
dat het niet goed is als we een
steeds verdergaande vervaging
krijgen tussen reguliere en additio–
nele arbeid, zoals we dat nu in de
praktijk al zien optreden. Dan
ontstaat inderdaad het gevaar dat
door de voordeur banen worden
wegbezuinigd, terwijl bij de
achterdeur de indruk ontstaat dat
tweederangs arbeidskrachten die
piaatsen weer bezetten. Als dit soort
processen op grote schaal in onze
samenleving wordt geïntroduceerd,
verwacht ik dat dit op termijn tot
steeds grote spanningen zal leiden,
omdat men dit als een niet faire
situatie zal beschouwen. Ik ben dan
ook huiverig voor een uitbreiding
van de banenpools. Dit staat
overigens los van het feit dat ik er op
mijn begroting eenvoudig geen
centen voor heb.

Staatssecretaris Wallage Mijnheer
de voorzitter! Ik dank die geachte

afgevaardigden die vriendelijke
woorden hebben gewijd aan mijn
eerste maanden op dit voor mij
nieuwe departement. Ik heb die
woorden zeer op prijs gesteld en
meen ze voor een belangrijk deel
door te mogen geleiden naar de
minister, zonder wiens hulp en
advies ik die maanden niet op deze
wijze was doorgekomen.

Mijn bijdrage aan deze gedachten–
wisseling over de sociale zekerheid
wil ik groeperen rond drie thema's:
het volumebeleid, de fraude–
bestrijding en de uitvoering. Ik
constateer dat er op dit terrein heel
veel in beweging is en dat wij de
goede kant op gaan, maar dat het
noodzakelijke aanpassingsproces dat
in feite het gehele terrein van de
sociale zekerheid omvat, niet af is. Ik
zal dit nader toelichten, waarmee ik
tevens een reactie geef op algemene
vragen over het stelsel van de
sociale zekerheid in de toekomst, die
door mevrouw Eisses, mevrouw
Schimmel en de heer Linschoten aan
de orde zijn gesteld.

Allereerst het volumebeleid. Te
lang hebben wij gedacht dat sociale
zekerheid vooral en uitsluitend een
kwestie was van de rechtmatige
toekenning van uitkeringen. Ik ben
ervan overtuigd dat wij er inmiddels
allen van doordrongen zijn dat dit
slechts het halve verhaal is en dat in
beleid en uitvoering de bevordering
van de arbeidsinschakeling van
uitkeringsgerechtigden een kerntaak
moet zijn, zodat sociale zekerheid op
twee pijlers komt te rusten:
bescherming en activering. Dat klinkt
nu bijna vanzelfsprekend, maar naar
mijn overtuiging worden de
praktische consequenties van deze
nieuwe, activerende aanpak lang niet
overal volledig overzien. Laat ik het
voorbeeld noemen van het werken
door uitkeringsinstanties en
arbeidsbureaus vanachter één loket,
of met één gemeenschappelijk
dossier. Wij zijn nu nog in het
stadium waarin op een beperkt
aantal plaatsen experimenten met
deze werkwijze plaatsvinden. De
praktische betekenis ervan is dus
nog lang niet over de volle breedte
merkbaar. Laten wij ervan uitgaan
dat die experimenten slagen en dat
deze werkwijze straks over de gehele
linie kan worden gevolgd. Ik ben
ervan overtuigd dat dan op een heei
praktische wijze betere voorwaarden
zijn geschapen waarmee werk
voorrang gegeven kan worden boven
het toekennen van een uitkering.

Wanneer wij vervolgens, na het
debat over het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie,
doorgroeien naar een uitvoering van
de werknemersverzekeringen in de
regio, in nauwe bestuurlijke relatie
tot de arbeidsvoorziening, dan is een
wezenlijk gunstige structuur bereikt
voor een activerende aanpak.

Zeker, in tijden van substantiële
werkloosheid zullen de arbeidsmoge–
lijkheden niet toereikend zijn om
iedereen meteen een aanbod te
doen. Maar dat neemt niet weg dat
de schakeling van loketten, het bij
elkaar brengen van dossiers en het
ervoor zorgen dat mensen niet van
het kastje naar de muur hoeven,
moet leiden tot een betere structuur
waarin vaste verbindingslijnen gaan
lopen tussen uitkeringsorganen en
arbeidsbureaus. En wanneer de
conjunctuur aantrekt en de arbeids–
markt zich wat herstelt, moeten wij
beter van dat samenwerkingsmodel
kunnen profiteren. Dat geldt
evenzeer voor de contractgedachte
die is opgenomen in het bijstands–
akkoord, waarover wij later vandaag
uitvoeriger spreken. Ook daarvoor
geldt dat dit model, wanneer het lukt
om het algemeen ingang te doen
vinden, van grote praktische
betekenis kan worden. Rechten en
plichten worden zo op het meest
concrete, individuele niveau direct
met elkaar verbonden, terwijl
gelijktijdig de instituties - uitkerings–
organen en arbeidsbureaus - een
inspanningsverplichting aangaan om
de uitkeringsgerechtigde in kwestie
weer perspectief te bieden. Dit is een
veelbelovende ontwikkeling, maar
ook zij moet nog wat tijd krijgen om
tot wasdom komen.

Een succesvol volumebeleid moet
aan twee kanten tegelijk aangrijpen:
uitstroombevordering dient samen te
gaan met instroombeheersing. Het
lijkt mij dat vrijwel niemand meer
twijfelt aan het belang van de
poortwachtersfunctie. Het debat
daarover is in deze Kamer uitvoerig
gevoerd. Het gewicht dat aan de
poortwachtersfunctie wordt
toegekend, is echter wel nieuw. Wij
zullen niet na mogen laten om, waar
dat nodig en mogelijk is, instrumen–
ten en procedures die deze
poortwachtersfunctie versterken, toe
te voegen aan de regeling. Het is
nog te vroeg om de definitieve
balans op te kunnen maken van de
resultaten van de tot dusver
genomen maatregelen om het
uitkeringsvolume terug te dringen.
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Voor mij staat echter vast, dat dit
structurele effect na enige tijd
zichtbaar zal worden.

Het beroep op de WAO blijkt zich
geleidelijkaan te stabiliseren. De
stijging van het aantal uitkerings–
jaren die voor dit jaar werd
verwacht, blijkt mee te vallen. Als
deze positieve tendens doorzet, kan
volgend jaar een daling optreden. In
mijn brief van dezer dagen over de
uitgavenontwikkeling in de sociale
zekerheid heb ik die "meevaller" als
een bedrag opgenomen. Zo werken
wij ook met elkaar. Mag ik hier een
keer aan toe voegen dat achter dit
bedrag gewoon mensen staan die
minder een beroep doen op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen?
Dit betekent, dat daarmee wel
degelijk een belangrijke trend–
wijziging heeft plaatsgevonden,
hoewel wij verdergaande ombuigm–
gen van grote betekenis blijven
vinden. Het aantal personen met een
volledige arbeidsongeschiktheids–
uitkering is tussen januari en
september van dit jaar met zo'n 5000
verminderd. Daarmee stabiliseert
zich niet alleen het totaalvolume.
Binnen dat volume treedt ook een
markante verschuiving op: er zijn
meer mensen met een partiële
arbeidsongeschiktheid en minder
mensen met een volledige arbeids–
ongeschiktheid. In dat opzicht lijkt
zich ook een trendwijziging voor te
doen.

Helaas kan ik zoiets niet melden
aan de Kamer over het ziektever–
zuim. Het verzuim zal dit jaar
ongeveer op 8% uitkomen. De
invoering van de TZ/Arbowetgeving
zal dit beeld moeten bijstellen. De
totstandkoming van die wetgeving is
dan ook dringend geboden. Dat hoef
ik tegen deze Kamer overigens niet
te zeggen, want zij heeft dit werk
ruimschoots afgerond. Toch maak ik
deze opmerking hier, omdat ik ervan
overtuigd ben dat de verantwoorde–
lijkheid voor het wegnemen van de
oorzaken van ziekteverzuim, het
zichtbaar maken van de kosten van
ziekteverzuim en het bereiken van
een cultuuromslag in de omgang
met ziekte in de bedrijven absoluut
cruciaal zijn voor het terugdringen
van de hoogte van dat ziekteverzuim.
Dit land kan zich dit type ziektever–
zuim in deze omvang simpelweg niet
permitteren. Het toerekenen van de
kosten daarvan aan de mensen die
daarvoor verantwoordelijkheid
dragen, beschouw ik als een
absoluut cruciale opdracht.

De WW is uiteraard de meest
conjunctuurgevoelige regeling. Het
aantal WW-gerechtigden loopt dan
ook sterk op. De bijstandswet
inclusief de RWW - de minister wees
er al op - komt dit jaar daarentegen
met 472.000 bijstandsgerechtigden
niet hoger uit dan vorig jaar. Dat is
tegen de achtergrond van de
werkloosheidsontwikkeling een
opmerkelijke ontwikkeling. Zowel de
afweging van individuen - wel of
niet in de WW terechtkomen, wel of
niet aan de slag - als de houding van
bijstandverstrekkers, de fraude–
bestrijding en een aantal andere
factoren moeten daarbij een rol
spelen. Ik acht het van groot belang
dat het gelukt is om bij scherp
oplopende werkloosheid toch het
beroep op de bijstandswet te
stabiliseren.

De heer Linschoten (VVD): De
prognoses over de gunstige
ontwikkelingen zijn uitermate
interessant. Mag ik weten wie die
heeft gemaakt? Zijn die op het
departement van de staatssecretaris
gemaakt? Stel je eens voor, dat deze
prognoses net zover naast de
werkelijkheid zitten als prognoses uit
het verleden. Wat schieten wij daar
dan op dit moment mee op?

Staatssecretaris Wallage Er is een
bepaalde grens waarbij een vraag in
demagogie overgaat. Ik vind dat de
heer Linschoten deze grens
overschrijdt. Het ramen van het
aantal werklozen gebeurt in dit land
al jaren op dezelfde wijze.

De heer Linschoten (WD): Ik heb
het over de cijfers die een meevaller
betekenen in het kader van de
bijstandswet.

Staatssecretaris Wallage: Misschien
wil de heer Linschoten mij even laten
uitspreken. Dit ramen gebeurt al
jaren op dezelfde wijze evenals het
vaststeilen van het verhoudingsgetal
waaruit blijkt wie er dan na een
bepaalde periode in de RWW
terechtkomt. Die methodiek is de
afgelopen jaren onder welk kabinet
dan ook niet gewijzigd. Met andere
woorden: het kengetal dat na verloop
van tijd X% werklozen terechtkomt in
de RWW is niet gewijzigd. Als er dus
toch minder beroep op de RWW
plaatsvindt en er dus een geringer
aantal bijstandsgerechtigden is, vind
ik het een tikje flauw - laat ik het wat
voorzichtiger zeggen - om over de

kwaliteit van cijfers te beginnen.
Straks kom ik te spreken over de
WW-cijfers. Ik weet dat ik bij die
discussie genoeg ruimte geef voor
dergelijke opmerkingen. Ik zou het
op prijs stellen als de sinds jaren
gangbare methodiek op dit terrein
niet op deze manier in het grappige
wordt getrokken.

De heer Linschoten (VVD): Ik heb
absoluut geen grappige opmerking
gemaakt, maar een buitengewoon
serieuze. Ik heb deze opmerking
gemaakt, niet omdat ik dat leuk vind,
maar omdat de staatssecretaris
degene is geweest die in zijn brief
deze prognoses heeft opgenomen.
Hij heeft deze prognoses gesaldeerd
met tegenvallende cijfers.

Staatssecretaris Wallage: U moet
niet alles door elkaar halen.

De heer Linschoten (WO): De vraag
in hoeverre wij op dit moment
mogen uitgaan van dit soort
prognoses, is buitengewoon relevant
en is niet grappig bedoeld. In het
verleden heeft men er ook met die
prachtige prognoses weleens naast
gezeten.

Staatssecretaris Wallage: Die
prognose slaat niet op dit punt. Ik
kom straks terug op de WW. De
methodiek waarmee het gebruik van
de WW-uitkering of het gebruik van
de RWW-uitkering wordt berekend, is
op dit moment niet in discussie. De
heer Linschoten moet deze metho–
diek ook niet m discussie brengen,
behalve als hij erop uit is, over het
geheel van elk cijfer een dergelijk
debat te voeren. Ik heb niet de indruk
dat hij daarmee de Staat der
Nederlanden een dienst bewijst.

De heer Linschoten (VVD): Ik doe
dat wel. De staatssecretaris doet
alsof het om een technisch debatje
gaat. Daar gaat het mij niet om. De
staatssecretaris zit met een probleem
met betrekking tot de financiële
taakstelling. De Kamer heeft
daarover een brief gekregen. De
inhoud daarvan wil ik met eigen
woorden weergeven. In die brief
staat ongeveer: Beste leden van de
Kamer, het valt wel mee, want wij
hebben uitgerekend dat het op een
aantal andere plekken een stukje
beter gaat.

Staatssecretaris Wallage: Dan moet
ik de heer Linschoten even technisch
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bijlichten. De raming met betrekking
tot de WAO en de raming met
betrekking tot de RWW zijn
gebaseerd op een neerwaartse
bijstellmg van de realisatiecijfers van
het afgelopen jaar. De vraag die
daarbij aan de orde is, is of het
geoorloofd is, een geringer gebruik
van het afgelopen jaar op die wijze
door te trekken naar het volgende
jaar. Dat is inderdaad geoorloofd
naar het oordeel van alle reken–
meesters. Wij zijn dat niet alleen, dat
is ook het ministerie van Financiën.
Misschien stelt dat de heer Linscho–
ten gerust. Het is ook het Centraal
planbureau. De methodiek die
gevolgd wordt, is er een waarbij niet
op basis van ramingen wordt
gediscussieerd, maar op basis van
realisatiecijfers. Vervolgens wordt
gekeken of de realisatie van het
afgelopen jaar zodanig is, dat tot een
bijstelling van de door ons eerder
ingezette raming mag worden
gekomen.

Wat ik veel interessanter zou
vinden, is om ook eens uit de mond
van de heer Linschoten te horen dat
wij in tijden van scherp oplopende
werkloosheid er kennelijk in zijn
geslaagd, het beroep op de
bijstandsuitkermgen te stabiliseren.
Dat fenomeen zou inhoudelijk wel
iets meer aandacht mogen krijgen
dan, misschien niet grappig
bedoelde, maar ook niet grappig
zijnde discussies over cijfermethodie–
ken.

De heer Linschoten (VVD): Als wij
kijken naar wat op dit moment de
veranderende omstandigheden op de
arbeidsmarkt zijn, dan mag je terecht
de vraag stellen of de omslag die wij
het afgelopen jaar hebben meege–
maakt, naar het volgende jaar kan
worden overgebracht. Ik stel dus
heel serieus de vraag aan de orde
hoe realistisch die cijfers zijn.
Eigenlijk had ik van de staatssecreta–
ris verwacht dat hij dat zou
bevestigen. Als je ziet met hoeveel
mitsen en maren hij in zijn brief zegt
dat hij het eigenlijk zelf niet weet,
dan zitten wij niet ver van elkaar af.

Staatssecretaris Wallage: Oké. Ik
kom een stapje dichterbij. In de brief
wordt aangegeven - dat blijft een
moeilijk punt - dat iedereen had
verwacht dat het afgelopen jaar al
een stevige oploop in de RWW
zichtbaar zou worden. Dat is niet
gebeurd. Die oploop kan optreden.
Dat is inderdaad een onzekerheid.

Wat nu gebeurt m het financiële
beeld is geen onzekerheid. Wij
hebben namelijk heel voorzichtig niet
eens de hele onderuitputting, die
hele terugloop in het gebruik
doorgetrokken Ik zal straks aangeven
dat wij daarmee heel behoedzaam
zijn.

Mijn beleidsmatige punt in dit deel
van mijn betoog, waarvoor ik iets
meer adhesie had verwacht, is dat
kennelijk zowel bij de WAO als bij
het gebruik van de bijstandsuitkerin–
gen onder sterk moeilijker wordende
maatschappelijke omstandigheden
een beheerst gebruik van die
voorzieningen zich aftekent. Als
iemand daarover tevreden zou
moeten zijn, dan is dat de heer
Linschoten na alles wat hij daarover
in het verleden heeft gezegd.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik ben daarover buitenge–
woon tevreden.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb hem
dat niet horen zeggen.

De heer Linschoten (VVD): Ik wilde
de staatssecretaris alleen zeggen dat
wij ons niet rijk moeten rekenen voor
de komende jaren. Laten wij eerst
afwachten of die trend zich voortzet.

De voorzitter: Mijnheer Linschoten,
dit is een interruptie. U hebt straks
een tweede termijn.

De heer Linschoten (WD): Dat heb
ik mij vanaf het begin gerealiseerd.
Daarom ben ik zo kort en bondig.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Het gaat mij er nu om vast te stellen
dat het beeld van de ontwikkeling
van de sociale zekerheid een
genuanceerd beeld is waarbij ik niet
alleen tegenvallers, maar gelukkig
ook een aantal positieve ontwikkelin–
gen fatsoenlijk in het licht geplaatst
wil zien.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu
op de fraudebestrijding. Voor de
strijd tegen de fraude zal 1993 echt
een sleuteljaar blijken te zijn
geweest. Er is veel gedaan, maar de
zaak is niet af. Fraudebestrijding is
een kwestie van instelling en van
toerusting. Wat de instelling betreft,
meen ik dat de fraude-alertheid bij
de uitvoerders zeker is verbeterd. Wij
kunnen geen krant openslaan of wij
lezen over opsporingssuccessen. Ik
betwijfel echter of de afschrikking
door de ontdekking van fraude, met

als gevolg een drukkend effect op de
fraude-omvang, nu al in voldoende
mate in de cijfers tot uitdrukking
komt. Als ik de inschattingen zie van
wat er volgens gemeenten op dit
terrein mogelijk is, hebben wij
daarvan nog maar het eerste stukje
gezien.

Die opsporingssuccessen zijn
mede mogelijk geworden doordat de
toerusting van de uitvoering is
verbeterd. Zowel juridisch als
institutioneel zijn er maatregelen
voorbereid en in ontwikkeling,
bijvoorbeeld een veel betere
structurele gegevensuitwisseling, de
administratieve boetemogelijkheid en
de vorming van regionale fraude–
teams. De opdracht waar wij voor
komen te staan nadat de bestaande
fraude zoveel mogelijk is aangepakt,
is natuurlijk het voorkomen van
nieuwe fraudegevallen. Dat kan
alleen door zwaardere eisen te
stellen aan de aantoonplicht van de
aanvrager en aan de zorgvuldigheid
waarmee gegevens worden
gecontroleerd. Een hogere controle–
dichtheid bij de toegang tot de
regelingen is de prijs die wij moeten
willen betalen om opsporing achteraf
en justitiële behandeling achteraf te
voorkomen.

Het derde hoofdelement van de
sociale zekerheid is de uitvoering. Ik
meen dat wij een jaar afsluiten
waarin het uitvoeringsproces van de
sociale zekerheid uiterst kritisch is
doorgelicht. Ik zie een drietal centrale
boodschappen die daaruit tevoor–
schijn zijn gekomen. In de eerste
plaats moeten de poortwachters– en
de uitstroomfunctie kwalitatief
worden versterkt. In de tweede
plaats moet opnieuw vorm worden
gegeven aan de bestuurlijke
verantwoordelijkheden. Dat vraagt
veel tijd en aandacht. In de derde
plaats moet het belang van de
uitvoering zoveel mogelijk op
regionale leest worden geschoeid.
Dat zijn de drie hoofdlijnen uit de
gevoerde debatten. Door ook nog in
het restant van deze kabinetsperiode
uitvoering te geven aan die, in het
debat over het rapport van de
commissie-Buurmeijer gemaakte
afspraken, kunnen wij dit jaar
inderdaad afronden met het gevoel
dat wij op dit terrein belangrijke
voortgang kunnen boeken.

Volumebeleid, fraudebestrijding en
aanpassing in de uitvoering zullen
leiden tot een selectiever gebruik van
de sociale zekerheid, maar zullen er
ook toe leiden dat de echte
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rechthebbenden de uitkering
ontvangen waarop zij recht hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat een te
hoog niveau aan sociale–
zekerheidsuitgaven als gevolg van
het mensen mee in de kost nemen
die er geen recht op hebben,
uiteindelijk een zodanige opwaartse
druk op onze uitgaven zal hebben
dat daarmee de sociale zekerheid zelf
wordt ondergraven. Bescherming
mag niet leiden tot afscherming en
plaatsing buiten de dynamiek van
het arbeidsproces van grote delen
van de beroepsbevolking. Dit zeg ik
naar aanleiding van een aantal
algemene opmerkingen die in deze
Kamer zijn gemaakt.

Ik kom nu toe aan de vragen en
opmerkingen over de WW. Ik heb de
behoefte - die is na de interruptie
van zojuist door de heer Linschoten
niet kleiner geworden - om kort en
bondig nog eens aan te geven hoe
het, met betrekking tot de
WW-maatregelen, met het informe–
ren van de Kamer is gegaan. In een
fatsoenlijke omgang tussen regering
en Kamer, maar ook bij een
fatsoenlijke beoordeling van het
functioneren van een departement is
immers enige nuance op haar plaats.

In en buiten deze Kamer is
gesuggereerd dat sprake zou zijn van
een verrekening, een rekenfout door
de ambtenaren van ons departe–
ment. Er zijn geen rekenfouten
gemaakt. Er moest gewerkt worden
met oud materiaal en dat is er ook
bij gezegd. Pas veel later is nieuw
materiaal beschikbaar gekomen.
Daar ga ik straks op in. Ik zou het op
prijs stellen als deze absoluut
vertekende beeldvorming met
betrekking tot het functioneren van
onze medewerkers niet door leden
van deze Kamer zou worden
bevestigd.

Ik breng in herinnering dat het
wetsvoorstel tot wijziging van de
wekeneis op 23 september naar de
Kamer is gezonden. Pas in oktober
van dit jaar is in de commissie van
de Sociale verzekeringsraad, die zich
bezighoudt met informatie en
onderzoek, de vraag aan de orde
gekomen of onderzoek zou kunnen
worden verricht naar de verscher–
ping in de WW. Dit onderzoek zou
als secondaire analyse kunnen
worden gebruikt op het zeer recent
verzamelde zogenaamde PES–
materiaal. Dat materiaal was voor
een ander doel verzameld, namelijk
voor de evaluatie van de stelsel–
wijziging. In oktober is in de

commissie de vraag aan de orde
gekomen of het materiaal ook kan
worden gebruikt als een secundaire
analyse voor de aanscherpingen in
de WW. Het spreekt vanzelf dat onze
vertegenwoordiger in die commissie
dat heeft ondersteund. Half
november heeft mijn departement de
eerste resultaten van dit door de
Federatie van bedrijfsverenigingen
uitgevoerde onderzoek onder ogen
gekregen. Nadat ik hierover was
geïnformeerd, heb ik direct met de
onzekerheden die eraan vastzaten,
aan het einde van de schriftelijke
behandeling van het wetsvoorstel de
Kamer geïnformeerd. Ik heb meteen
opdracht gegeven tot contra–
expertise van dat recente materiaal.
De informatie die in de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel was
gebruikt, dateerde uit 1986, als het
om de rapportage gaat. De basisge–
gevens waren nog ouder. Dat is ten
tijde van de voorbereiding van het
wetsvoorstel de meest recente
mformatie geweest, waarover het
departement beschikte. Wij betreuren
dat met elkaar. Ik kom nog te
spreken over de les. Het was de
enige informatie waarover het
departement beschikte. In de stukken
is keer op keer met nadruk gewezen
op het tentatieve en kwetsbare
karakter van de gemaakte berekenin–
gen. Ook dat kunnen wij betreuren,
wat de inhoud betreft, maar het doet
niet af aan het feit, dat het correct is
verteld. In de memorie van antwoord
bij het voorstel inzake verscherping
van de wekeneis heb ik dat nog eens
nadrukkelijk aangegeven. Daarbij is -
en dat zal ons collectief aan het
denken moeten zetten - er overigens
ook nog op gewezen, dat het fonds
(het AWF) in oktober vergelijkbare
besparingsopbrengsten van de
verscherping van de wekeneis heeft
verwacht. Ook binnen het gebouw
van de Sociale verzekeringsraad in
Zoetermeer is één telefoontje
evenmin voldoende om adequate en
actuele informatie ten behoeve van
de ramingen te verkrijgen.

Mijn ambtenaren, zo stel ik
concluderend vast, hebben op basis
van het arbeidsverledenonderzoek uit
1985 - rapportage 1986 - naar eer en
geweten een zo betrouwbaar
mogelijke raming gemaakt van de
volume-effecten en de financiële
gevolgen van de maatregelen. Noch
ons ministerie, noch het AWF, noch
het CPB kon beschikken over
recentere en meer bruikbare
informatie voor de ramingen van de

financiële gevolgen van het
WW-pakket. En ook nu nog moet ik
met betrekking tot de betrouwbaar–
heid van die financiële gevolgen,
waarover ik de Kamer gisteren
schriftelijk heb geïnformeerd, enig
voorbehoud maken. De raming van
de instroom en duurbeperkende
effecten van de verscherping van de
wekeneis is gebaseerd op telefoni–
sche informatie van de Federatie van
bedrijfsverenigingen. Een schriftelijke
bevestiging verwacht ik op zeer korte
termijn. Al in 1986 heeft mijn
ministerie onderkend, dat voor de
daarop volgende jaren nadere
informatie nodig zou moeten zijn ten
behoeve van de beleidsvorming. Dat
blijkt ook uit het opstarten van het
evaluatie-onderzoek en uit de wijze,
waarop geprobeerd is longitudinaal
onderzoek op te starten.

Mijn conclusie uit de gang van
zaken is de volgende. Niemand heeft
bewust verkeerde informatie
verschaft. Niemand heeft zich
verrekend. Wat wel is gebeurd, is dat
met verouderd materiaal is gewerkt.
Dat mag niet gebeuren. Mijn
opvatting is, dat wij hier een
voorbeeld hebben van wat bij de
enquêtecommissie en bij het debat
daarover uitvoerig in deze Kamer
aan de orde is geweest, namelijk een
te grote afstand tussen beleids–
vorming en beleidsontwikkeling in de
uitvoering in de sociale zekerheid.
Voor de beleidsontwikkeling is een
open toegang tot de gegevens uit de
uitvoering noodzakelijk. Ik streef naar
een convenant, een aantal beleids–
afspraken met de uitvoering om dit
gebruik van gegevens voor
beleidsdoeleinden structureel te
verbeteren. Ik deel de kritiek van de
Kamer, dat zij over recentere
informatie moet beschikken. Dat
geldt ook voor het kabinet.

Voorzitter! Ik ga thans in op de
vragen die over de inhoud van de
maatregel zijn gesteld. Mevrouw
Eisses heeft mij gevraagd of ik mij
gebonden acht aan de thans in de
brief aangekondigde besparingen in
de WW. Daarop antwoord ik
bevestigend. ik wijs er wel op dat in
de budgetdiscipline de totale
uitgaven sociale zekerheid en dat
deel van de rijksbegroting als één
geheel worden beschouwd en het
dus gebruikelijk is om naar het
geheel van de plussen en minnen in
dat budget te kijken. Natuurlijk acht
ik mij gebonden aan het geheel van
de afspraken binnen de sociale
zekerheid. Het kabinet acht de nu
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aangekondigde maatregelen
voldoende. Wij moeten ervoor
oppassen, dat wij bij oplopende
werkloosheid de pijn niet eenzijdig
bij de werklozen neerleggen.

Mevrouw Eisses en de heren
Linschoten en Van der Vlies vragen
hoe het kabinet nu denkt om te gaan
met de resterende problematiek bij
de WW en mogelijke verdere
tegenvallers in de WW. Bij
oplopende werkloosheid weten wij
één ding zeker: dan neemt het
gebruik van de WW toe.

Voorzitter! Bij de beantwoording
van de vraag of en, zo ja, in welke
mate compensatie van besparings–
verlies in de WW noodzakelijk is,
heeft bij het kabinet steeds voorop
gestaan dat wij een onderschatting
van de totale problematiek wilden
voorkomen. Dat is niet - ik hecht
eraan dit met nadruk in deze Kamer
te stellen - vanuit een soort
budgettair simplisme in de geest
van: er is en bezuiniging ingeboekt
en die moet gehaald worden, punt
uit. Als dat wel het geval was, zou
dat de achter de ontwikkeling van de
uitgaven liggende maatschappelijke
realiteit miskennen. Voor ons is van
groot belang dat de uitgaven–
ontwikkeling in de sociale zekerheid
wordt doordacht in haar consequen–
ties voor de werkgelegenheid. Voor
de premie-ontwikkeling inzake de
WW is het van groot belang te
beseffen dat een oploop in die
premie uiteindelijk voor de werkgele–
genheid consequenties heeft. Het is
dus van het grootste belang om
ervoor te zorgen dat die uitgaven
waar dat mogelijk is op een
fatsoenlijke manier worden gedempt.

Ik wijs erop dat in de Miljoenen–
nota 1994 al rekening is gehouden
met een forse stijging van de
WW-premie, namelijk van 1,7% in
1992 naar 4% in 1994. Voor de
middellange termijn moet, zo blijkt
uit de Sociale nota 1994, rekening
worden gehouden met een aanzien–
lijk hoger percentage voor de WW
dan in 1992. Dit hangt onder andere
samen met de in de Miljoenennota
1994 gemelde verslechtering in de
economische ontwikkeling die tot
uitdrukking komt in meer uitkenngs–
gerechtigden in de WW. Deze
toeneming moet op zichzelf weer
voor de werkgelegenheid als
ongunstig worden beschouwd. Het
kabinet heeft mede om deze reden
besloten, de noodzakelijke premie–
verhoging in 1994 over meer jaren te
spreiden, en wel over vier jaar. Het

kabinet vindt dat een verdere
verhoging van de ontwikkeling in de
WW-premie moet worden voorko–
men om de werkgelegenheids–
ontwikkelmg in deze slechte
economische tijden niet verder onder
druk te zetten. Dit maakt het nu doen
van aanvullende voorstellen nodig.
Daarmee kom ik tot de maatregelen
zelf.

Wij hebben in de zomer afgespro–
ken tot een wat scherpere selectie
aan de poort te komen. Deze pakt
feitelijk soepeler uit dan het kabinet
beoogde. De maatregelen die wij nu
nemen, hebben voor de mensen
geen selectievere uitwerking dan ons
in de zomer voor ogen stond en
waarover wij na de zomer met deze
Karner afspraken hebben gemaakt.

Mijnheer de voorzitter! De vraag is
of, daar wij niet het totale
besparingsverlies in de WW met
maatregelen beleggen, meer
maatregelen in de sfeer van de WW
moeten worden genomen. Het
kabinet heeft daartoe geen voorne–
mens, omdat wij niet van maand tot
maand de mensen kunnen opzadelen
met nadere voorstellen. Ook hierbij
geldt dat men zekerheid en
perspectief moet hebben.

Het geldt ook meer ten principale.
Wij hebben in de zomer een niveau
van selectiviteit aan de poort
afgesproken. Die selectiviteit blijkt
soepeler te zijn dan wij voor ogen
hadden. Dus is enige verscherping -
tot om en nabij het niveau van
selectiviteit dat wij hadden afgespro–
ken - goed te verdedigen. Het
kabinet heeft geen behoefte aan het
nemen van verdergaande maatrege–
len, omdat zoiets makkelijk kan
leiden tot het eenzijdig neerleggen
van de pijn, die de werkloosheid
veroorzaakt in budgettair opzicht, bij
de werklozen zelf. Wij hebben
daarom geprobeerd een middenweg
te vinden tussen het voorkomen van
premie-oploop - maatregelen ter
zake treft men in mijn brief aan - en
het rekening houden met het sociaal
wenselijke aspect dat je juist in tijden
van scherp oplopende werkloosheid
voorzichtig moet zijn met het nemen
van maatregelen rond de werkloos–
heid.

De heer Linschoten (WD): Ik vind
het een prachtig verhaal. De politieke
realiteit is, ook gezien de brief van de
staatssecretaris, dat het kabinet de
taak die het zichzelf gesteld had niet
heeft losgelaten. Ik hoorde de
woordvoerder van het CDA zeggen:

wij houden ons aan die taakstelling.
Ik heb zelfs van de kant van de PvdA
gehoord dat daar niet zoveel
problemen mee waren, maar dat wij
begin volgend jaar maar eens
moesten bekijken of het wel allemaal
zo uit zou komen, gegeven alle
prognoses. Mag ik uit het verhaal
van de bewindsman begrijpen dat
wij, indien medio februari blijkt dat
die prognoses niet zo deugdelijk zijn,
van hem aanvullende maatregelen
kunnen verwachten om de taakstel–
ling, die blijkbaar door de coalitie
niet is losgelaten en die de staatsse–
cretaris tot op dit moment niet heeft
losgelaten, ook dan nog waar te
maken?

Staatssecretans Wallage: Het
antwoord daarop is: geen aanvul–
lende maatregelen in de WW en
verdere tegenvallers moeten worden
betrokken bij het geheel van plussen
en minnen in de sociale zekerheid,
zoals de budgetdiscipline ook
voorschrijft. Maar wij hebben, in de
woorden van de premier, "de boeken
gesloten" als het gaat om maatrege–
len in de WW, omdat ik het
tegenover de mensen om wie het
gaat, maar ook gelet op de inhoud,
niet verstandig vind om de al
genomen maatregelen aan te
scherpen. Wij moeten realiseren wat
wij van plan waren; er zijn nu wat
scherpere maatregelen nodig om een
vergelijkbaar effect te sorteren, maar
ik zou ook de heer Linschoten willen
vragen om te proberen, versterking
van de pijn van oplopende werkloos–
heid, die toch al gedragen wordt
door de mensen die werkloos zijn, te
voorkomen.

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Ik ben het met de
staatssecretaris eens dat er op
zichzelf veel argumenten zijn om bij
het realiseren van deze taakstelling
de totale sociale zekerheid te
betrekken, maar ik vind het wel
onverstandig om de WW op
voorhand hiervan uit te sluiten. Ik
wijs hem erop dat het niet-relevante
deel van de mensen die onder
invloed van de huidige arbeidsmarkt–
omstandigheden werkloos worden,
door de aanvullende eisen juist niet
in de WW terechtkomt. Er zijn ook
mensen die op grond van de huidige
eisen helemaal geen recht op WW
zouden hebben en in de RWW
terechtkomen. Met andere woorden,
ik vind het niet plausibel om te
stellen: "Wij komen niet aan de WW
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omdat het niet relevant zou zijn
tegenover de mensen die in de WW
terechtkomen." Ik durf de voorspel–
ling aan dat het merendeel van de
mensen die werkloos worden, niet in
de WW, maar in de RWW terechtko–
men.

Staatssecretaris Wallage: Los van
voorspellingen, want de heer
Linschoten weet hoe voorzichtig ik
daarmee ben geworden, lijkt het mij
van groot belang...

De heer Linschoten (WD): Mijn
voorspellingen zijn "conservatief'
genoeg.

Staatssecretaris Wallage: Dat wisselt
kennelijk al naar gelang de fase van
het debat...

Maar goed, het kabinet heeft
moeten afwegen, of wij "de selectie
aan de poort" die wij in de zomer
hebben afgesproken, met het oog op
de effectiviteit moeten aanscherpen.
Het antwoord is: ja, in redelijke mate.
Dat doen wij nu. Ik vind dat het
kabmet dan ook de moed dient te
hebben - ik was ook blij met de
houding in het kabinet op dit punt -
om duidelijk te maken dat dit niet
van maand tot maand tot debatten
en maatregelen over de WW mag
leiden. Dat zou ook bestuurlijk
absoluut niet acceptabel zijn; daar is
mijn houding met name op
gebaseerd. Welnu, dan moet je gaan
afwegen, of het voor een geringer
gebruik van de WAO en voor in ieder
geval een stabilisering van het
gebruik van de bijstandswet nodig is,
per segment van de uitgaven in de
sociale zekerheid rekensommen tot
twee cijfers achter de komma te
maken. Ik geloof dat wij inderdaad
op de totale ontwikkeling moeten
letten. Die kan volgend jaar
aanleiding tot nadere afWegingen
geven, maar het kabinet heeft zich er
nu zelf aan gebonden om na het
totale pakket dat ik zo spoedig
mogelijk aan de Kamer zal voorleg–
gen, geen andere maatregelen in de
WW te nemen.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! De staatssecretaris zegt
dat hij het totale pakket zal bekijken.
Dit lijkt mij te verdedigen, maar stel
dat de tegenvallers te groot zijn, aan
welke andere maatregelen denkt hij
dan, als de WW niet als eerste in
aanmerking komt?

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!

Ik heb het de Kamer absoluut niet
kwalijk genomen, maar zij heeft mij
wel op een heel onhandig tijdstip
gevraagd - op een moment waarop
wij niet beschikken over allerlei
gegevens voor 1994 - om een
actualisering van het meerjaren–
beeld. Die heb ik in mijn brief
gegeven, waarbij ik de onzekerheden
in verband daarmee netjes heb
vermeld. Het beeld van het totaal is
op dit moment niet ongunstig. Ik stel
vast dat er voor 1994 en voor 1995
geen aanleiding tot aanvullende
maatregelen is. Nu kan ik mij
natuurlijk wel als "sombermans–
plus" opwerpen en alweer met de
Kamer over scenario's gaan
filosoferen voor het geval de
ontwikkeling slechter zou uitpakken,
maar dat kan pas echt als wij over
exactere gegevens beschikken. Ik
vind het nu het belangrijkst dat het
kabinet zich eraan gebonden heeft,
de taakstelling van het voorkomen
van het oplopen van de premies te
realiseren, zij het met wat scherpere
maatregelen, en voor het overige in
het geheel van de uitgaven–
ontwikkeling in de sociale zekerheid
te doen wat elk jaar gebeurt,
namelijk in de voorjaarsnota de
balans opmaken en daar dan verder
met elkaar over spreken.

Mevrouw Schimmel (D66): U kunt
het nu wel "sombermans-plus"
noemen als je de ontwikkelingen wat
pessimistisch zou willen bezien,
maar ik denk dat je toch ook de
schijn zult moeten vermijden dat je
te optimistisch bent in de trant van
"gaat u maar rustig slapen". Ik vind
het toch van belang om de ideeën op
dit punt te weten te komen.

Staatssecretaris Wallage: Ik ben het
iets meer met mevrouw Schimmel
eens dan zij wellicht vermoedt.
Precies deze argumentatie, namelijk
om voorzichtig te zijn, heeft mij ertoe
geleid verantwoordelijkheid te
nemen voor de aanscherping van de
poortmaatregelen die ik deze week
aan de Kamer heb voorgelegd. Ik
had ook kunnen kijken naar het
huidige financiële beeld, waarbij ik
had kunnen zeggen: het staat nog in
de plus, dus ik doe nog even niks.
Dat vond ik inderdaad te ver gaan,
ook gezien de afspraken die in de
zomer zijn gemaakt om het oplopen
van de premie te voorkomen. Je
moet de middenweg bewandelen. Je
moet aan de ene kant zien dat je de
hoofdlijn van je afspraken intact

houdt, maar je moet aan de andere
kant niet overdrijven. Je moet er dus
voor zorgen dat je op het geëigende
moment, namelijk rond het voorjaar
bij het oprnaken van de balans,
bekijkt hoe de uitgavenontwikkeling
er voor staat. Ik ben erkentelijk voor
de reactie van beide regeringspar–
tijen op deze benadering door het
kabinet.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De staatssecretaris vraagt aandacht
voor het sociale aspect in een
penode van scherp oplopende
werkloosheid. Dat verhoudt zich dan
slecht tot het pakket van flexibilise–
ring en versoepeling van het
ontslagrecht, wat zal maken dat
mensen sneller in de WW terecht
zullen moeten komen. De
poortwachtersfunctie staat daar dan
haaks op. Wil de staatssecretaris op
dat aspect ingaan?

Staatssecretaris Wallage: Ik ben blij
dat de heer Linschoten, neem mij
niet kwalijk, de heer Rosenmoller
deze vraag stelt.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Zo erg is het nou ook weer niet.

Staatssecretaris Wallage: Ik vind het
overigens ook niet erg.

Er is een beeld ontstaan dat de eis
van 39 uit 52 betekent dat je 39 volle
weken van de 52 weken moet
hebben gewerkt. Je moet echter in
39 weken hebben gewerkt, al was
het maar 1 uur per dag. Met andere
woorden, zelfs de ureneis daarin is
uitermate soepel. In een enkele krant
las ik vanmorgen dat de eis van 39
uit 52 zou betekenen dat de mensen
worden getroffen die maar een paar
uur per week werken. Het genuan–
ceerde is juist dat de hoeveelheid
uren die je binnen de 39 weken moet
hebben gewerkt, heel erg laag ligt.
Je kunt zeggen dat het een te hoge
eis is dat je 39 weken lang een
arbeidsprestatie moet hebben
geleverd. Je moet echter niet doen
alsof de flexibiliseringsaanpak van
het kabinet daarmee onder druk
staat. lemand die een aantal dagen
in de week 2 uur per dag werkt,
wordt door de eis van 39 uit 52 niet
getroffen. In dat opzicht bestrijd ik
dat de eis van 39 uit 52 in strijd is
met de flexibilisering op de
arbeidsmarkt.

Er is mij gevraagd naar de verdere
procedure. In de brief heb ik
geschreven dat ik op zeer korte
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termijn - het zal ook een zeer korte
termijn zijn - de brief zal omzetten in
een wijziging van het voorgenomen
wetsvoorstel inzake de WW. Ik wijs
er in dit verband op dat de Eerste
Kamer inmiddels heeft besloten tot
opschorting van de behandeling van
het reeds in deze Kamer aanvaarde
wetsvoorstel van de wekeneis. Dat
stelt mij in de gelegenheid om,
conform de eerder in dit huis onder
anderen door mevrouw Van
Nieuwenhoven geuite wens, alle nu
aangekondigde wetsvoorstellen voor
de WW in één samenhangend pakket
te regelen. Ook de aanscherping van
de wekeneis zal dus worden
geïntegreerd in het wetsvoorstel dat
ik zojuist noemde. Het nieuwe
voorstel zal de Kamer op zeer korte
termijn bereiken.

De heer Schutte vroeg waarom het
kabinet heeft vastgehouden aan de
verlenging van de vervolguitkering
van de WW met een jaar. Ik hecht
eraan, nog eens duidelijk te maken
dat in het zornerpakket een structuur
en een evenwicht zaten.

De heer Linschoten (WD): De
staatssecretaris zegt dat hij het
voorstei zal integreren in het
wetsontwerp over de wekeneis. Bij
mijn weten heeft het laatste
wetsontwerp deze Kamer al verlaten.

Staatssecretaris Wallage: Ja. Uw
begrip zou wat groter zijn geweest
als u had geluisterd naar hetgeen ik
zojuist zei. Ik zei namelijk: de Eerste
Kamer heeft besloten om het hier
aanvaarde voorstel niet te behande–
len en dat geeft mij de gelegenheid
om het geheel te integreren in een
voorstel aan deze Kamer.

Ik was gebleven bij het beantwoor–
den van de vraag van de heer
Schutte. Ik gaf aan dat het zomer–
pakket een structuur en een
evenwicht kende. De structuur was:
probeer te voorkomen dat je in de
hoogte en de duur van de uitkering
in het kader van de WW moet
ingrijpen en wees strenger aan de
poort. Om net zo streng te zijn als
wij in de zomer wilden, moeten wij
de maatregel verscherpen. Het aantal
mensen dat er onder valt, is namelijk
veel geringer dan wij dachten. Wij
zijn dus niet strenger geworden. Wij
zijn net zo streng als in de zomer,
maar wij moeten een scherpere
maatregel treffen om een vergelijk–
baar aantal mensen aan de poort
geen toegang te verlenen tot de WW
als wij in de zomer van plan waren.

In het pakket zat ook de gedachte dat
wie strenger wordt aan de poort,
degenen die langdurig op een
WW-uitkering zijn aangewezen en die
gaandeweg een slechter perspectief
hebben om aan de slag te komen,
langer moet beschermen tegen een
inkomens– en vermogenstoets die in
de Algemene bijstandswet plaats–
vindt. In rond Nederlands betekent
dit dat je moet voorkomen dat deze
mensen te snel onder de Algemene
bijstandswet vallen. Ik hecht er zeer
aan, te proberen de structuur van dat
pakket, namelijk strenger aan de
poort - niet strenger dan in de
zomer, maar een scherpere
maatregel is wel nodig om hetzelfde
te bereiken - en de verlenging van
de vervolguitkering als één geheel te
behandelen en af te doen.

Voorzitter! Ik kom nu toe aan de
opmerking die de heer Rosenmöller
heeft gemaakt over de Algemene
nabestaandenwet. Toen ik een
actualisering moest geven van de
meerjarencijfers, heb ik mij uiteraard
ook af moeten vragen hoe ik de
discussie en de problematiek rond de
Algemene nabestaandenwet zou
moeten boeken. Ik kan natuurlijk
zeggen dat er een stevig obstakel in
de Eerste Kamer ligt en dat het niet
duidelijk is of voor de novelle hier en
vooral aan de overzijde een
succesvoHe afloop mogelijk is, zodat
ik er maar van moet uitgaan dat het
niets wordt en dat ik de hele
Algemene nabestaandenwet als
verloren moet beschouwen. Het
kabinet heeft dat niet gedaan, want
het kabinet acht het absoluut
onverantwoord om de zeer grote
structurele besparing van meer dan
een miljard die vastzit aan de
Algemene nabestaandenwet, nu uit
het oog te verliezen. Dat betekent dat
wij onszelf verplichten om inderdaad
de komende weken en maanden te
proberen een uitweg uit de
dilemma's die hier iiggen, te vinden.
Maar zowel de situatie in de Eerste
Kamer als de gang van zaken in deze
Kamer geeft aan dat je wel realis–
tisch moet zijn en dat je moet
vaststellen dat het per 1 januari in
werking treden van die Algemene
nabestaandenwet een illusie is.

In het meerjarenschema is nu
opgenomen het uitschuiven met één
jaar. Er is hier gevraagd of het niet
korter dan één jaar kan zijn.
Uiteraard bezie ik dat heel grondig
maar ik wil, om met de heer
Linschoten te spreken, me daar niet
rijk rekenen. Ik heb ten minste de

schade van één jaar zichtbaar
gemaakt. Die is overigens heel
vervelend en groot, zij het inciden–
teel, maar het is een heel vies gat
van ruim 300 mln. vanwege de
overgangsrechtsituatie. In deze
Kamer is gesuggereerd - ook dat zal
ik serieus bezien - of het overgangs–
recht, hoewel daarop door de
meesten in deze Kamer heel positief
is gereageerd, in de totaaiafweging
in deze omvang moet blijven staan.
Samenvattend, voorzitter, wij willen
niet meer uitstel dan strikt nodig is
en niet meer financiële schade dan
strikt nodig is. In dat opzicht heb ik
goed geluisterd naar de opmerkin–
gen die in deze Kamer zijn gemaakt.
Het kabinet zal proberen daar zijn
voordeel mee te doen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Betekent dit dat dit kabinet nog in
deze kabinetsperiode komt met een
nieuwe poging om een
nabestaandenwet door de beide
Kamers te loodsen? Zo ja, wanneer
kunnen wij dan een nieuw initiatief
van dit kabinet verwachten?

Staatssecretaris Wallage: Ik heb aan
het eind van de behandeling van de
novelle gezegd, dat ik mij zou
beraden en dat ik, hoe dan ook, de
Kamer zou informeren over de
conclusies daarvan. Daar houd ik mij
aan. Dat betekent wel dat die
conclusies van verschillende aard
kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij
een concreet voorstel doen dat lijkt
op wat er lag maar het kan ook iets
anders zijn. Ik heb dat open
gehouden en ik houd het ook
vandaag open.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dus dat beraad is nog gaande?

Staatssecretaris Wallage: Ja,
uiteraard.

Mevrouw Groenman (D66): Gaat u
de besparingsverliezen compenseren
in een nieuwe, nog komende
nabestaandenwet of niet?

Staatssecretaris Wallage Het zal in
ieder geval verstandig zijn als al
degenen die zich mee verantwoorde–
lijk voelen voor het ontstaan van dat
tekort, ook nadenken over de wijze
waarop je dat op kunt vangen. De
één zal zich wat meer verantwoorde–
lijk voelen dan de ander.

Mevrouw Groenman (D66): Dat is
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waar. Wij hebben alternatieven op
tafel gelegd en als die een paar jaar
geleden waren ingegaan dan was er
al bespaard zo langzamerhand. Het
gaat mij echter om de vraag in
hoeverre mensen in het land, de
weduwen die het betreft, zich
moeten instellen op hardere
maatregelen dan er tot nu toe zijn
voorgesteld.

Staatssecretans Wallage: Ik heb op
de vraag van de Kamer hoe moet
worden omgegaan met de potentiële
besparingsverliezen op dit terrein,
een voorlopige conclusie getrokken
in de vorm van het inboeken van een
jaar uitstel. Dat leek mij een
onvermijdelijke conclusie. Het
kabinet staat nu in eerste instantie
voor het poiitieke antwoord op de
vraag wat we er met elkaar aan doen
en in welke mate we dat doen. Daar
staan zeker ook de regeringspartijen
voor die beide een wat andere
verhoudmg hebben tot het kabinet
maar ik hoop ook dat iedereen wil
meedenken over de wijze waarop we
nu verder moeten.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Bij het debat dat wij een paar weken
geleden met de staatssecretaris
hierover hebben gehad, was een van
de argumenten om nader beraad te
vragen die de staatssecretaris
noemde, de lezing van enkele
verkiezingsprogramma's van de niet
onbelangrijkste partijen in dit land.
Dat element hoor ik nu niet. Ik moet
dus aannemen dat voor de staatsse–
cretaris, vanwege het feit dat hij die
besparing in ieder geval wil zien te
knjgen, dit in de huidige afweging
niet het zwaarste punt is.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik heb geen enkele inhoudelijke
opmerking gemaakt in de afgelopen
minuten over wat dan de conclusie
zou kunnen zijn van die heroverwe–
ging. Ik heb op de financiële vraag
van de Kamer een antwoord
gegeven en ik weet dat we, om die
schade te beperken, de tijd in de
komende weken en maanden
moeten gebruiken. Laat ik het daar
nu eens bij laten in dit stadium.

De heer Schutte (GPV): Dat is
duidelijk.

Staatssecretaris Wallage: De vraag
van de Kamer om een tussentijds
overzicht confronteerde mij ook op
het punt van de asielzoekers met een

dilemma. Als ik strikt formeel
reageer, moet ik zeggen dat ik op dit
moment geen taakstelling rond de
asielzoekers op mijn begroting heb
staan. Ik heb alleen een open
regelmg waar mensen een beroep op
kunnen doen. Als antwoord op de
desbetreffende vraag van mevrouw
Eisses had ik dus ook kunnen
zeggen: dat zien wij op enig moment
wel. Ik vond dat een beetje flauw,
want iedereen weet dat naarmate de
asielzoekers sneller doorstromen
vanuit de centra naar de gemeenten,
de regeling die nu via WVC geldt,
wordt vervangen door een beroep op
de Algemene bijstandswet op enig
moment. Ik heb hier door middel van
een PM-post duidelijk willen maken
dat naarmate wij beter en sneller
mensen integreren, er ook sneller
een beroep op de Algemene
bijstandswet zal plaatsvinden. Het
kabinet staat nog voor de vraag hoe
de daarbij behorende kosten wel of
niet en in welke mate te vergoeden
aan de sector waar ze optreden. Dan
raak ik aan de wijze waarop het
kabinet als geheel omgaat met het
toedelen van de kosten van de
opvang van asielzoekers. Mijn
invalshoek daarbij is, maar dat zult u
mij niet kwalijk nemen, dat ik vind
dat die kosten gezamenlijk gedragen
moeten worden en dat wij ervoor
moeten oppassen dat wij de
uitkeringsgerechtigden daar niet een
meer dan evenredige bijdrage aan
laten leveren. In dat opzicht ben ik
een kritische participant in dat debat.
Dat zult u wel willen geloven.

Mevrouw Eisses heeft ook
gevraagd hoe hard nu de meevallers
zijn. Ik heb daar in het interruptie–
debat met de heer Linschoten al iets
over gezegd, maar ik hecht eraan dat
nog even precies weer te geven. Dat
gaat dan met name over de WAO en
de RWW. De brief gaat over een
tussenstand. Dat staat er ook boven.
Een meer definitief beeld wordt
opgemaakt bij het maken van de
rijksbegroting 1995 en dus in het
voorjaar van 1994. Gegeven de
huidige inzichten met betrekking tot
de uitvoering 1993 zijn de vermelde
meevallers redelijk hard te noemen.
De WAO-meevaller is een gevolg van
realisatiecijfers met betrekking tot de
arbeidsongeschiktheidsuitgaven tot
en met september 1993. Gegeven de
waargenomen ontwikkelingen is een
meerjarige extrapolatie tot de
bedragen die in de brief zijn
opgenomen verantwoord.

Wat de RWW betreft - nu komt
ook het wat preciezere antwoord aan
de heer Linschoten - is bij Najaars–
nota een onderuitputting van rond
de 70 mln. over 1993 aan de Kamer
gemeld. Ook deze onderuitputting
vloeit voort uit de feitelijk waargeno–
men ontwikkelingen in 1993.
Gebruikelijk is dat uitvoerings–
mutaties bij de eerstvolgende
Voorjaarsnota meerjarig worden
doorgetrokken. Omdat in mijn brief
in afwijking van de gebruikelijke
gang van zaken reeds vroegtijdig een
tussenstand van de sociale zekerheid
is gepresenteerd, is dus ook
vooruitgelopen op de toekomstige
extrapolatie van de onderuitputting.
Voorzichtigheidshalve is er daarom
van uitgegaan dat ongeveer de helft
van de onderuitputting in de RWW in
1993 doorwerkt naar latere jaren. Dat
is dus het bedrag dat ik zichtbaar
heb gemaakt. Ik teken daarbij aan -
ook dat heb ik eerder in deze Kamer
gezegd - dat het dus niet is
uitgesloten dat met name ten
gevolge van de werkloosheids–
ontwikkeling op dat punt nog nadere
gegevens komen. Die moeten dan bij
Voorjaarsnota worden verwerkt. Dat
gaat over de macro-werkloosheid,
die haar effecten kan hebben. De
eerstvolgende actualisering is te
verwachten in het centraal plan van
1994. Voorts is het van belang
wanneer de gestegen werkloosheids–
ontwikkeling zichtbaar gaat worden
in de RWW. Dat blijft toch een van
de interessante puzzels van de cijfers
van de afgelopen jaren. Ik heb
gericht onderzoek uitgezet om te
kijken wat er nu eigenlijk gebeurt aan
het eind van die WW-periode waar
"normaal gesproken" de oplopende
RWW zichtbaar zou moeten worden.
Dat is een gericht onderzoek waaruit
ik in het begin van het volgende jaar
ook nadere informatie hoop te
hebben.

Mevrouw Eissas-Timmerman
(CDA): De staatssecretaris heeft een
paar maal het woord "vroegtijdig"
gebruikt, in verband met wetgeving
en in verband met nadere informatie.
Maar de staatssecretaris is toch van
plan om in februari/maart 1994 met
wetgeving op dit punt naar de Kamer
te komen?

Staatssecretaris Wallage Zeker. Het
woord "vroegtijdig" sloeg niet op die
vraag. Overigens merk ik op dat ik
het heel begrijpelijk vind dat beide
regeringspartijen hebben gezegd een
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eindoordeel over dat voorstel pas te
zullen geven bij de behandeling van
het wetsvoorstel. Ik sprak over
"vroegtijdig" in reactie op de
aanvullende vraag van de Kamer om
een totaal inzicht te hebben in de
ontwikkeling van de uitgaven van
volgend jaar. Dat inzicht heeft het
kabinet bij de Miljoenennota
gegeven. Gebruikelijk is dat het
volgende inzicht bij de Voorjaarsnota
wordt gegeven. Nu vroeg de Kamer
een tussentijdse stand. Ik heb
geprobeerd om dat met alle plussen
en minnen zo goed mogelijk te
geven. Maar het blijft hachelijk,
omdat een aantal kerngegevens die
je nodig hebt bij het afronden van je
beeld in het voorjaar, bij het
toewerken naar de begroting van
1995, in dit seizoen gewoon nog niet
bekend zijn.

Mevrouw Eisses-Tïmmerman
(CDA): Terug naar de wetgeving: wij

gaan ervan uit dat de wetgeving op
dit punt zo snel mogelijk naar de
Kamer komt, waarbij wij denken aan
februari/maart.

Staatssecretaris Wailage: U krijgt dat
binnen enkele weken.

Voorzitter! Ik kom toe aan het
laatste blokje van mijn beantwoor–
ding: de discussie over de inzet van
uitkeringsgelden en de werkgelegen–
heid. De minister is daar uitvoerig op
ingegaan, maar ik hecht eraan, daar
nog een enkele opmerking over te
maken, juist omdat ik buiten deze
zaal, kijkend naar de wat langere
termijn, er al iets over heb gezegd,
wat vervolgens in deze zaal een
aantal vragen heeft opgeroepen.
Mijn conclusie is de volgende. Er is
in de samenleving heel veel werk te
doen. De meeste uitkeringsgerechtig–
den willen graag werken. Voor wie
niet wil, is een prikkel zeer de moeite
waard. We hebben deze jaren op dit
terrein een paar belangrijke stappen
gezet. Het Jeugdwerkgarantieplan en
de banenpools beschouw ik als een
belangrijke innovatie die onder dit
kabinet tot stand is gekomen. Ik
meen dat het vraagstuk waar de
minister uitvoerig op in is gegaan
vanuit het perspectief van de sociale
zekerheid, er eigenlijk om gaat, hoe
je met de driehoek omgaat: de
markt, de gesubsidieerde arbeid en
de uitkeringen. We hebben enige
flexibilisering in die driehoek tot
stand gebracht. Mijn stelling was dat,
kijkend naar de toekomst, dat debat
niet is afgesloten, simpelweg omdat

we er vanuit de sociale zekerheid
zo'n geweldig belang bij hebben dat
mensen zo dicht mogelijk bij de
arbeidsmarkt worden gebracht, en
niet op een uitkering zijn aangewe–
zen. Je zou kunnen zeggen: het hele
werkgelegenheidsvraagstuk en het
hele inschakelingsvraagstuk is voor
de druk op de sociale zekerheid de
sleutel. In dat opzicht is het goed om
nog eens te erkennen, ook in deze
Kamer, hoe complex dat vraagstuk
is. De minister heeft er al op
gewezen dat een arbeidsplaats die
gesubsidieerd wordt, alleen al door
dat feit kennelijk in markteconomisch
opzicht niet rendabel is. Dat kan dus
oorzaken hebben, die bijvoorbeeld
met het loonkostenniveau in ons
land te maken hebben, dus met de
prijs van de arbeid. Dat moet je dan
dus niet bestrijden door het inzetten
van uitkeringsgelden, maar door,
zoals wij nu doen, het nemen van
fiscale en andere maatregelen om te
proberen de arbeid goedkoper te
maken.

Verder is het risico van de
verdringing ook voor uitkeringsge–
rechtigden - ik herhaal dat - een
serieus risico. Immers, economisch
gezien betaal je als gemeenschap bij
verdringing niet alleen het uitkerings–
geld voor de oorspronkelijke
uitkeringsgerechtigde, maar ook het
geld voor degene die verdrongen
wordt. In dat opzicht is het eind van
het liedje niet dat je minder
werkloosheid hebt, maar wel hogere
sociale uitgaven. In dat opzicht is
daar een grens aan het debat. Dat
zou namelijk leiden tot overschrijdin–
gen in de sociale zekerheid, met hun
consequenties voor uitkeringsgerech–
tigden. Het pad is dus heel smal.
Deze overwegingen zijn bekend,
maar ik heb ze nog eens willen
noemen om iedere indruk weg te
nemen alsof ik dat deel van het
debat niet ook in mijn overwegingen
zou betrekken. Ik vind dat het risico
van verdringing zoveel mogelijk
moet worden uitgebannen, en ik
meen ook dat het van het grootste
belang is, zorgvuldig af te wegen
waar de tijdelijkheid van additionele
arbeid eindigt en waar een structu–
rele voorziening via de bekostiging
van de sociale zekerheid begint.

Dat doet niets af aan het feit dat
we in een situatie terechtkomen,
waarin voor honderdduizenden
mensen geen feitelijk perspectief op
de arbeidsmarkt beschikbaar is.
Tegen die achtergrond is het
begrijpelijk dat vanuit gemeenten.

maatschappelijke organisaties, maar
ook uitkeringsgerechtigden, de druk
op de politiek toeneemt om te
bezien, hoe met werkervaring en
allerlei instrumenten mensen actief
kunnen blijven en een zinnige taak
aan de samenleving kunnen leveren,
en tegelijkertijd daarmee zichzelf
beter kwalificeren om ongesubsidi–
eerd werk in de samenleving te
doen. Ik beschouw allerlei initiatie–
ven in de samenleving op dit
moment, waarbij ook de gedachte
wordt geuit om zelf een prestatie te
leveren voor je uitkering, een
belangrijk element. Ik meen dat in
onze nota Meer werk, weer werk
binnen de spelregels zoals ze gelden,
al een paar belangrijke stappen zijn
gezet. Voor de komende jaren
verwacht ik dat dit debat geen
plotseling einde vindt. We zullen met
elkaar moeten zoeken naar een
nieuw evenwicht, waarin inschake–
ling en activering van mensen en het
beheersbaar maken van de sociale–
zekerheidsuitgaven als het ware
opnieuw tegen elkaar moeten
worden afgewogen. Ik meen dat de
kernopdracht is, de mensen aan de
slag te helpen. Het open maatschap–
pelijk debat over het instrumenta–
rium dat daarvoor nodig is,
beschouw ik als een buitengewoon
belangrijke impuls voor ons werk.

De (algemene) beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 12.38 uur
tot 13.30 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
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, toe te
voegen aan de agenda van de
volgende week de stemming over:
- Deel 3A van de Planologische
kernbeslissing Betuweroute (22589,
nr. 63);
- Deel 3A van het Tweede Structuur–
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schema Elektriciteitsvoorziening
(22606, nr. 17).

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik neem aan dat er,
alvorens wij overgaan tot stemming
over deel 3A van de PKB Betuwe–
route, nog gelegenheid is om
daarover te praten. Wij moeten daar
overigens nog kennis van nemen. U
zult het ongetwijfeld al hebben,
voorzitter, maar wij hebben het nog
niet. Het is echter wel van belang om
te bekijken op welke wijze de
amenderende moties die de Kamer
heeft aangenomen in dat deel zijn
verwerkt.

De voorzitter: Het is niet de
bedoeling dat dit in de plenaire
vergadering gebeurt. Ik heb
begrepen, dat hierover strikte
afspraken zijn gemaakt in de
desbetreffende kamercommissie. Ik
beveel de heer Willems dus aan om
deze kwestie aan de orde te stellen
in die kamercommissie, desnoods
vanmiddag bij procedure–
vergadering.

De heer Willems (Groen Links): Dat
zullen wij doen, voorzitter, maar ik
wilde dat voorbehoud even maken.

De voorzitter: Ik baseer mij dus nu
op hetgeen de kamercommissie
heeft besloten. Uitgaande van dat
besluit kunnen wij hier stemmen.
Wanneer hier echter nog een
volledige behandeling moet
plaatsvinden, dan is het de vraag of
wij volgende week nog wel
toekomen aan die stemming.
Nogmaals, ik dacht dat hierover
strakke afspraken zijn gemaakt in de
kamercommissie. Het is het beste
om deze kwestie daar nog eens aan
de orde te stellen.

Ik stel voor, de behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden na het kerstreces:
- Incomptabiliteiten (22769);
- Fonds Economische Structuur–
versterking (23002 en 23400-G);
- Grondwetswijzigingen (23327,
R1483, 23428, 23430, 23463, R1488).

Ik stel voor, volgende week te
stemmen over:

a. de moties, voorgesteld tijdens de
UCV van 29 november 1993 van de
vaste Commissies voor de volksge–
zondheid en voor welzijn en cultuur
over het FOZ (23407) - indien

voldoende ondersteund - te weten:
- de motie-Kamp over het premie–
reductiemodel (23407, nr. 7);
- de motie-Van Otterloo/Kohnstamm
over het zorgvernieuwingsfonds
(23407, nr. 8);
- de motie-Willems over de korting
op de algemeen psychiatrische
ziekenhuizen (23407, nr. 9);
- de motie-Willems over de eigen
bijdrage in de thuiszorg (23407, nr.
10);

b. de moties, voorgesteld tijdens de
UCV van 29 november 1993 van de
vaste Commissie voor het minderhe–
denbeleid over het minderhedenbe–
leid (23409) - indien voldoende
ondersteund - te weten:
- de motie-Mulder-van Dam c.s. over
een opleidingsmogelijkheid voor
islamitische geestelijken (23409, nr.
8);
- de motie-Apostolou c.s. over
sociale achterstanden in de grote
steden (23409, nr. 9);

c. de motie, voorgesteld tijdens de
UCV van 13 december 1993 van de
bijzondere Commissie voor het
jeugdwelzijnsbeleid - indien
voldoende ondersteund - te weten:
- de motie-Dijkstal/Lankhorst over
resocialisatieprogramma's (23400-VI
en-XVI, nr. 14).

Ik stel voor, volgende week dinsdag
te behandelen:
- de Brief van het Presidium over
detachering van plaatsvervangend
griffiers (23545, nr. 1).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Willems.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Afgelopen weekend
hebben de ministers Kok en Alders
duidelijke en vergaande uitspraken
gedaan over de noodzaak om in
Nederland tot de invoering van een
energieheffing te komen. Wij
vroegen ons in dit kader al af, of het
kabinetsstandpunt over het
rapport-Wolfson over de energie–
heffing ons nog voor het kerstreces
zou bereiken, iets wat het kabinet
wel voornemens was. Wij hebben
daarover nog steeds geen absolute
zekerheid kunnen krijgen. Inmiddels
is duidelijk geworden, dat in de loop
van de volgende week het NMP-2 de
Kamer wel zal bereiken. Het moet

overigens zeer worden betwijfeld -
dat begreep ik ook weer uit de
kranten van vanochtend - dat daar
expliciet wordt ingegaan op de
noodzaak van die energieheffing. Dat
zet de vrij ferme uitspraken van deze
bewindslieden weer in een heel
ander daglicht. Wij hebben er
daarom behoefte aan, deze
bewindslieden daarover volgende
week te interpelleren. Ik kondig dat
dus bij dezen aan. Hoogst waar–
schijnlijk zal mijn collega Van Ojik
dat doen, afhankelijk van de agenda
volgende week. Ik sluit niet geheel
uit dat onze vragen beantwoord
zullen worden door het verschijnen
van het NMP, maar ik acht dit hoogst
onwaarschijnlijk, gelet ook op de
informatie die wij vanmorgen bij het
departement hebben nagetrokken. Ik
wil echter voor de volledigheid wel
het voorbehoud maken dat, mocht
dinsdag blijken dat er in het NMP
wel uitvoerig op de energieheffing
zal worden ingegaan en hiermee op
het regeringsstandpunt over
Wolfson, de interpellatie hiermee
dan overbodig zou zijn. Ik kondig
echter nu vast aan dat wij verwach–
ten dat dit absoluut niet het geval zal
zijn en dat de behoefte aan een
interpellatie zeer sterk zal blijven.

De voorzitter: Ik denk dat wij hier
het volgende moeten besluiten,
namelijk dat wij uw mededeling zien
als een aankondiging van een
mogelijk verzoek tot een interpellatie
dinsdag aanstaande bij de regeling
van werkzaamheden. Wat de agenda
voor dinsdag en woensdag betreft,
zal met de mogelijkheid van een
interpellatie rekening worden
gehouden.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter! U
bent mij een slag voor, maar dat
hoort ook zo te zijn. Dit is wel een
zeer premature aankondiging van
een interpellatie. Als ik goed ben
ingelicht, zal het kabinet morgen het
NMP vaststellen. Ik weet echt niet
wat erin komt te staan, maar ik neem
aan dat dit punt wel aan de orde
komt. Als de heer Willems zo nodig
vragen wil stellen aan bewindslieden
van de Partij van de Arbeid over wat
zij als congresganger hebben
gedaan, kan hij het vragenuurtje
gebruiken.

De voorzitter: Vandaar mijn voorstel
aan u om nu niet te besluiten, maar
de informatie van de heer Willems te
zien als een aankondiging van iets
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wat wij dinsdag zullen vernemen bij
de regeling van werkzaamheden. Wij
kunnen dan naar bevind van zaken
handelen.

De heer Tommel (D66): Voorzitter! |k
wil hier ook graag iets over zeggen.
Ik vind dat wij met dit soort
vooraankondigingen een beetje de
verkeerde kant opgaan. Het heeft iets
weg van toen de omroepen
begonnen met een claimrecht. De
AVRO claimde toen de derde
wereldoorlog. Dit lijkt niet zo
verstandig. Als blijkt dat het NMP
uitkomt en dat het kabinet hier
morgenavond de laatste hand aan
legt, dan zal wel blijken wat wij hier
voor procedure over afspreken. Er is
al afgesproken dat hier een UCV over
zal worden gehouden. Wij hebben er
als commissie zeer op aangedrongen
dat wij het stuk voor het kerstreces
zouden krijgen en wij zullen tot in
detail bespreken, wat wij ermee gaan
doen. Ik vind het dus een beetje
vreemd om hier één element eruit te
lichten en hier op voorhand al van te
zeggen: hier wil ik dan volgende
week over spreken.

Ik heb nog wel wat meer op de
lever hierover. Ik zou mij ook kunnen
voorstellen dat, als er congres–
uitspraken zijn die in duidelijke
tegenspraak zijn met gevoerd beleid
of iets dergelijks, je hier inderdaad
een ander middel voor gebruikt. Ik
heb deze uitspraken natuurlijk ook
met interesse gelezen.

De voorzitter: Wij praten inderdaad
over iets wat wij nog niet kennen. Ik
zou de discussie hierover niet willen
voortzetten, ook niet in de richting
van de heer Willems. Eén ding is
duidelijk. Wij kunnen geen interpella–
tie aanvragen over een onderwerp,
waarover de informatie van de
regering ons nog niet heeft bereikt.
Dit betekent dat de heer Willems of
iemand anders van zijn fractie
dinsdagmiddag hier het woord zal
moeten nemen om een verzoek te
doen tot interpellatie. Hierover kan
dan van gedachten gewisseld
worden. In die discussie kunnen ook
de punten ingebracht worden die
zoëven zijn gemeld. Wij zien dan wel
hoe het dinsdag loopt.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! U heeft mijn verzoek dan
niet helemaal goed begrepen, als ik
zo vrij mag zijn. U hebt alleen
voorgesteld, de besluitvorming
erover uit te stellen. U heeft daar het

recht toe. Mijn verzoek is, onafhanke–
lijk van het NMP-2, gelet op de
uitspraken van vorige week en van
vanochtend, de bewindslieden te
mogen interpelleren. Ik heb alleen
gezegd - daarom vind ik uw
procedurevoorstel aanvaardbaar -
dat, als in het NMP onverwacht op
deze vragen een antwoord zou
komen, het interpellatieverzoek
overbodig wordt. Het verzoek is
echter gedaan, ervan uitgaande dat
deze materie niet in het NMP wordt
behandeld. Vandaar dat het verzoek
dus blijft staan.

De voorzitter: Ik heb u heel goed
begrepen, maar ik had het ook
scherper kunnen formuleren. Ik vind
het curieus om een interpellatie aan
te vragen naar aanleiding van een
document dat de Kamer nog niet
heeft bereikt.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik doe dit niet naar
aanleiding van het NMP.

De voorzitter: Dat doet niet ter zake.
U heeft vanochtend persoonlijk
informatie nagetrokken op het
departement. De Kamer als zodanig
kan dit niet beoordelen. U kondigt
aan: er komt een stuk en dan zullen
we wel opnieuw zien. Vandaar deze
oplossing. U heeft uw punt nu
kunnen maken. Dinsdag zullen wij
hierover besluiten en eventueel van
gedachten wisselen. Ik wil de
discussie hierover nu sluiten. Wij
praten over iets wat ons nog niet
bekend is.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid) voor het jaar 1994
(23400-XV);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23286);

- de Sociale Nota 1994
(23402);

- de notitie "Meer werk, weer
werk" (23406).

De (algemene) beraadslaging wordt
hervat.

Voorzitter: Lansink

D

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de beide
bewindslieden voor de door hen
gegeven antwoorden. Ik moet
zeggen dat de WD-fractie althans in
één opzicht het antwoord van de
bewindslieden zeer consistent vond.
Het eerste punt is dat alles wat er op
dit moment slecht gaat, blijkbaar te
maken heeft met wat er internatio–
naal en met Europa gebeurt, dat wij
alles wat er goed gaat, te danken
hebben aan deze bewindslieden en
dat over de laatste dingen de
regeringspartijen het altijd met elkaar
eens zijn.

Voorzitter! Dit beeld komt op mij
af als ik luister naar de beantwoor–
ding van de beide bewindslieden en
als ik de interruptiedebatten die wij
eergisteren hebben gehad, op mij
laat inwerken. Ik zal dit eeris nalopen.
De minister begint zijn verhaal ook
met de zegeningen van dit kabinets–
beleid te tellen. Hij gaf aan: kijk eens
naar de drie belangrijke wetgevings–
stukken in het kader van het
terugdringen van het
arbeidsongeschiktheidsvolume en
het ziekteverzuim, de TAV, de TBA en
de TZ; is het niet zo dat sinds
tweeënhalf jaar op dat punt
inderdaad sprake is van een omslag?
Dat wil ik best erkennen. Sterker nog,
het gaat om een aantal belangrijke
maatregelen - dat zal ook de
staatssecretaris zich herinneren,
alhoewel hij toen nog niet deze
verantwoordelijkheid had - waaraan
ook de VVD-fractie haar steun heeft
verleend. Maar de kritiek die ik in
eerste termijn geprobeerd heb te
geven, is dat wij vinden dat de
reacties van het kabinet niet altijd
verkeerd waren, maar wel bijna altijd
te laat en te weinig. Datzelfde geldt
eigenlijk voor het gehele WAO– en
TZ-dossier. Laten wij wel wezen: het
was al in 1988 tijdens het paasdebat
dat de WD-fractie signaleerde dat er
nadere aanvullende maatregelen
moesten komen met betrekking tot
het arbeidsongeschiktheidsvolume.
Nu weet ik wel dat de huidige
minister van Sociale Zaken in dat
paasdebat in een andere verantwoor–
delijkheid iets anders aan zijn hoofd
had, maar vanaf dat moment heeft
het dossier boven de markt
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gehangen. En als er één ding is dat
de WD-fractie de huidige coalitie en
het huidige kabinet verwijt, dan is
het dat er pas aanvullende maatrege–
len aangekondigd werden ten tijde
van de Tussenbalans en dat wij zelfs
vanaf dat moment nog lang hebben
moeten wachten op heel concrete
voorstellen en de implementatie.

Voorzitter! Ik kom dan op de
werkgelegenheid. In tien jaar 1
miljoen banen erbij. Daar ben ik met
de minister heel erg blij om, maar ik
wijs hem en beide coatitiepartijen
erop dat dit niet op het conto van dit
kabinet kan en mag worden
geschreven. Het is ook opvallend dat
de minister in al zijn publikaties en
verhalen naar buiten toe praat over
de periode 1985-1992. Ik wijs beide
bewindslieden erop dat dit kabinet
pas eind 1989 is aangetreden en dat
er sindsdien inderdaad sprake is
geweest van een nog even aanhou–
dende groei van werkgelegenheid,
maar al vrij snel van een situatie
waarin de klad kwam in het
ontwikkelen van het aantal banen.
Datzelfde geldt ook voor de
arbeidsmarkt. Het is dus terecht dat
de minister aangeeft dat de
afgelopen twee jaar aanleiding geven
tot zorg.

Ter zake maakte de minister aan
het adres van de VVD - aan mijn
adres - het verwijt dat wij op dat
punt wat monocausaal denken. Als
hij daarmee bedoelt te zeggen dat ik
een van de punten heel erg sterk heb
benadrukt in mijn eerste termijn, dan
heeft hij daar gelijk in. Ik heb
inderdaad geprobeerd, aan te geven
welke naar ons idee de relaties zijn
tussen de ontwikkeling van
collectieve lasten - een verantwoor–
delijkheid van de regering - en de
loonkosten en als gevolg daarvan de
ontwikkeling van werkgelegenheid.
Maar een feit is, en dat zal ook door
de minister moeten worden erkend,
dat er sprake is van een heel
belangrijke causale relatie tussen de
ontwikkeling van collectieve lasten
en de ontwikkeling van werkgelegen–
heid. Ik vond, eerlijk gezegd, dat de
minister daar ook nog heel serieus
op inging nadat hij had gezegd: kijk
nou eens wat er is gebeurd met de
loonkosten in Europees verband en
kijk eens naar wat er in Nederland is
gebeurd. Volgens hem zou er
natuurlijk sprake zijn van een enorme
ondersteuning als de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt in Nederland
begeleid zouden kunnen worden met
lastenverlichting. Dat is dus de

andere kant op dan wat er in de
afgelopen jaren is gebeurd.

Hij voegde hieraan toe dat wij ons
heel goed moeten realiseren waar
wij dat geld vandaan halen. Gezien
de hoeveelheden waar het om gaat,
kan het haast niet anders of het
stelsel van sociale zekerheid zal
daarin betrokken moeten worden,
want het gaat om veel geld. Dan
praat je niet alleen over veel geld,
maar ook over veel koopkracht. De
minister heeft aangegeven dat dit
wat hem betreft inderdaad de
moeilijkheid in de afweging is. Ik
geloof inderdaad dat daar precies de
kern van het politieke debat ligt. Daar
zou in elk geval het antwoord op de
politieke vraag moeten liggen. Als er
een ding is waar de fractie van de
WD van overtuigd is, dan is het wel
dat er in de Nederlandse politiek wat
dat betreft een belangrijke keuze
moet worden gedaan. Het is
uitgesloten dat wij de collectieve
lasten in Nederland een zodanige
ontwikkeling laten doormaken dat
daarvan een positieve impuls uitgaat
in de richting van werkgelegenheid
zonder het stelsel van sociale
zekerheid in de discussie te
betrekken. Natuurlijk moet dat op
een evenwichtige manier gebeuren.
Die keuze heeft mijn fractie dan ook
gedaan in het eigen concept–
verkiezingsprogramma. Dat is,
minister De Vries, kiezen voor werk
boven inkomen. Ik wil hier de stelling
overeind houden dat iedereen die
het niet aandurft om die keuze te
maken of die keuze niet wil maken,
ook voor de rest van de jaren
negentig zijn mond dicht moet
houden over de ontwikkeling van
werkgelegenheid. Dan zeg ik ook
tegen collega Van Zijl dat hij er niet
komt met een 32-uursbaantje hier,
een beetje ATV daar, een banenpool–
tje zus, enz. Dan zal hij de slag tegen
de werkloosheid de komende jaren
verliezen. Dan zullen wij zien dat als
gevolg daarvan de verhouding
actieven/inactieven zover verslechtert
dat de sociale zekerheid desalniette–
min in het geding is.

Eén ding staat immers wel als een
paal boven water. De minister heeft
gezegd dat de pasjes die wij kunnen
maken, heel klein zijn. Het gevolg
daarvan is dat het gedurende een
lange reeks van jaren doormodderen
is geweest. Dit proces hebben wij in
de Nederlandse politiek de afgelopen
jaren al gezien en niet alleen onder
dit kabinet, maar ook onder de
kabinetten die daaraan voorafgingen.

Dat is het niet echt realiseren van
oplossingen. Dat doormodderen
betekende ook iedere keer dat de
inkomens onder druk kwamen te
staan. Waarom heeft de minister de
koppeling niet waar kunnen maken?

De voorzitter: Mag ik u even
onderbreken? Uw tijd is om. U wilde
een waarschuwing na zes minuten.

De heer Linschoten (WD): Ik heb
nog niet eens over het beleid van de
staatssecretaris gesproken.

De voorzitter: En dan heeft u ook
nog niet eens een interruptie gehad.

De heer Linschoten (WD): Dan stop
ik met dit deel van het verhaal. Ik zie
dat de heer Van Zijl wil interrumpe–
ren. Dan wacht ik eerst die interrup–
tie af.

De heer Van Zijl (PvdA): Ik stel een
simpele vraag aan de heer Linscho–
ten. Welk werkgelegenheidsbelang is
gediend met het voortdurend in twee
groepen indelen van de mensen die
zich druk maken over de werkgele–
genheid: aan de ene kant de ruige,
flinke mannen die zich bezighouden
met het macrobeleid, de lasten–
verlichting en de investeringen en
aan de andere kant de types die zich
druk maken over de herverdeling van
het werk, de baantjes, de banenpool
en dergelijke? Waarom erkennen wij
niet dat werkgelegenheid gediend is
met een veelsporig beieid, inclusief
lastenverlichting, inclusief investerin–
gen, inclusief herverdeling van werk?
Bewijzen wij elkaar dan geen betere
dienst?

De heer Linschoten (WD): Het
probleem is nu juist dat de heer Van
Zijl dat in ieder geval niet wenst te
doen. Hij maakt een heel directe
keuze in een bepaalde richting. In de
loop der jaren heb ik hem geen
ernstige kritiek horen uiten aan het
adres van het kabinet toen voortdu–
rend de lasten en heffingen omhoog
gingen en als gevolg daarvan de
investeringen onder druk kwamen te
staan. Oat was helaas niet aan de
orde. Ik stel ook vast, dat er binnen
zijn partij - en misschien is dat wel
een van de redenen waarom er
binnen deze coalitie geen echt
duidelijke keuzen worden gedaan -
buitengewoon verschillend wordt
gedacht over het oplossen van dit
soort problemen.
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De heer Van Zijl (PvdA): Het \s de
heer Linschoten ook bekend, dat er
ten tijde van de WD/CDA-coalitie
nauwelijks overheidsinvesteringen
waren of een hard
werkgelegenheidsbeleid voor
tienduizenden banen en dat er de
komende jaren dank zij de inspannin–
gen van dit kabinet mogelijk wel
voor 20 mld. wordt geïnvesteerd.

De heer Linschoten (WD): De heer
Van Zijl weet net zo goed als ik dat
onder invloed van tal van heffingen
investeringen in de marktsector
weggezakt zijn. Hij moet maar eens
gewoon lezen wat verstandige
partijgenoten van hem daarover
zeggen! Ik noem bijvoorbeeld
mijnheer Van der Ploeg, die nog
hoger op de kandidatenlijst van de
Partij van de Arbeid staat dan de
heer Van Zijl. Hij zegt dat wij inzake
het stelsel van sociale zekerheid
helemaal de andere kant op moeten
en dat er fundamentele keuzen
gedaan moeten worden. Hij doet
zelfs het voorstel om inzake de
alleenstaanden over te stappen op
een basismkomen, wat een halvering
zou betekenen van de huidige
uitkeringen. En dan stelt hij ook nog
voor om in vredesnaam het
minimumloon af te schaffen, want
dan zullen wij eens zien hoeveel
werkgelegenheid er ontstaat.

Met dat soort verstandige mensen
van de Partij van de Arbeid zou ik
dolgraag een debat willen voeren
over de manier waarop wij de
komende jaren inderdaad alles uit de
kast kunnen halen voor de werkgele–
genheid. Ik stel vast, dat de fractie
van de PvdA en het kabinet daarin
blijven steken en dat wij als gevolg
daarvan op dit moment terecht zijn
gekomen bij afbraak van werkgele–
genheid en groei van werkloosheid.

De heer Van Zijl (PvdA): De heer
Linschoten moet gewoon mijn vraag
beantwoorden. Hoe komt het dat er
ten tijde van de WD/CDA-coalitie
nauwelijks overheidsinvesteringen
waren en dat er geen werkgelegen–
heid werd gecreëerd, terwijl dat nu
wel geschiedt voor een bedrag van
ongeveer 18 mld.? Hoe komt dat?
Die vraag beantwoordt de heer
Linschoten niet.

De heer Linschoten (WD): Omdat
het niet waar is wat de heer Van Zijl
zegt. Onder de vorige coalitie werden
er 100.000 banen per jaar extra
bijgeteld. Op dit moment zien wij

werkgelegenheid wegvallen. Wij zien
de werkloosheid stijgen. Het is onzin
om te veronderstellen dat de vorige
kabinetsperiode afgesloten is met
een situatie van afbraak van
werkgelegenheid. Wij hadden in die
periode een banenmachinerie op
gang gebracht die zijn weerga in de
naoorlogse periode niet kende. Die
banenmachinerie is de afgelopen
jaren volstrekt afgebrand.

Voorzitter! De staatssecretaris
heeft een aantal opmerkingen
gemaakt die qua toon best in goede
aarde vielen bij mijn fractie. Ik wijs
ook deze staatssecretaris erop dat
het kabinet ten aanzien van de
uitvoeringsorganisatie, ondanks alles
wat daarover aan het papier is
toevertrouwd, buitengewoon weinig
heeft klaargemaakt. Deze Kamer
heeft de afgelopen drie jaar eigenlijk
alleen moeten investeren om het
kabinet er zelfs maar van te
overtuigen dat je in het kader van de
sociale zekerheid onafhankelijk
toezicht nodig hebt. Als het gaat om
de vraag wat het kabinet in het kader
van de uitvoeringsorganisatie heeft
gepresteerd, heeft het weinig reden
zich op de borst te kloppen.

Datzelfde geldt voor alle maatrege–
len met betrekking tot de WW-brief
en voor hetgeen rondom de
Algemene nabestaandenwet gaande
is. Ik stel vast dat dat dossier nog
niet afgerond is, dat de coalitie–
partijen daar nog niet uit zijn en dat
de staatssecretaris daaraan nog het
nodige werk en de nodige massage
zal moeten verrichten. Die belang–
rijke onderdelen van de portefeuille
van de staatssecretaris zullen wij
begin volgend jaar nog de revue
moeten laten passeren

D

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Gezien de beschikbare tijd zal ik mij
beperken tot enkele korte opmerkin–
gen. De eerste betreft de additionele
arbeid en datgene wat de minister
daarover gezegd heeft. Ik dank de
minister overigens voor zowel zijn
schriftelijke als mondelinge
antwoorden.

De minister heeft aangegeven dat
het kabinet primair kiest voor
regulier werk. Dat is geheel in
overeenstemming met hetgeen ook
ik namens de WD-fractie heb
gezegd. De minister heeft betref–
fende de banenpool gezegd dat er
twee mogelijkheden zijn: uitbreiding
of doorstroming. Uit de reactie van

de VVD-fractie zal hij hebben
begrepen dat ook wij van mening
zijn dat het van het grootste belang
is dat er van doorstroming sprake is.
Desalniettemin vragen wij ons af of
er naast doorstroming niet sprake
zou kunnen zijn van enige uitbrei–
ding, zij het onder voorwaarden. Om
te beginnen zou het een bescheiden
uitbreiding kunnen zijn, waarbij wij
attent dienen te zijn op het fenomeen
van de verdringing en het probleem
van de financiering.

De heer Van Zijl heeft in dat
verband aangekondigd in tweede
termijn dienaangaande nog iets te
zeggen over de financiering. Ik wacht
zijn voorstellen met belangstelling af.

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
Als ik de heer Van Hoof goed begrijp,
meet hij die voorstellen af aan de
financiële soliditeit. De minister
noemde zoeven de relatie tussen de
voorziene groei van het Jeugdwerk–
garantieplan en de banenpools.
Speelt dat punt in zijn overwegingen
ook nog een belangrijke rol?

De heer Van Hoof (VVD): Ik heb
aangegeven dat onzerzijds de
voorwaarden onder andere zijn het
attent zijn op verdringing. Bij de
banenpool behoort dan ook het
risico van verdringing naar het
Jeugdwerkgarantieplan en alles wat
daarmee te maken heeft. Ik
constateer dat gemeenten aangeven
dat er nogal wat ruimte is. Ik stel
vast dat er behoefte is aan allerlei
taken. De banenpool zou dus een
mogelijkheid kunnen zijn. Om die
reden heb ik gezegd dat wij
misschien met een bescheiden
uitbreiding van de banenpool
moeten beginnen. Daarom is het van
het grootste belang dat er duidelijk–
heid is over de financiering.

De heer Huibers (CDA): De heer Van
Hoof spreekt over een voorwaarde
voor de uitbreiding, namelijk een
goede regeling in verband met het
Jeugdwerkgarantieplan. Hoe ziet hij
die voorwaarde uitgewerkt? Wij
kunnen natuurlijk gezamenlijk
afspreken dat de banenpool wordt
uitgebreid. Dat is goed mogelijk. Hoe
ziet de heer Van Hoof die voor–
waarde in relatie met het gesprek
met gemeenten?

De heer Van Hoof (WD): De heer
Huibers wijst terecht op het gesprek
met de gemeenten, de arbeidsvoor–
ziening en alle anderen die daarbij
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betrokken zijn. Het lijkt mij verstan–
dig om het aandachtspunt van de
verdringing nog eens driedubbel te
onderstrepen. Wij moeten niet
suggereren dat er een nieuw
probleem is. Het probleem van de
verdringing is nu ook al een
aandachtspunt. Bij uitbreiding van de
banenpool moeten wij daarop in de
toekomst dubbel attent blijven.

Voorzitter! Ik wil nog een enkel
woord zeggen over het minimum–
loon. In de schriftelijke beantwoor–
ding heeft de minister daarop
gereageerd. Hij heeft aangegeven dat
wanneer de laagste loonschalen niet
meedalen met het minimumloon de
arbeidskosten ook niet zullen dalen.
Op zichzelf is dat juist. Om die reden
is het van het grootste belang dat er
sprake zal zijn van loonmatiging.
Daarom dringen wij net als de
minister aan op het niet langer
algemeen verbindend verklaren.

Dienaangaande heb ik nog één
opmerking voor de heer Van Zijl, die
gisteren nogal duidelijke uitspraken
heeft gedaan in de richting van
degenen die voorstander zijn van het
verlagen van het minimumloon. Het
lijkt erop dat dit op het CDA nogal
wat effect heeft gehad. Als daaruit de
invloed van de PvdA in de coalitie
moet worden afgeleid, dan is die niet
mis. Het was gisteravond in het
bijstandsdebat echter interessant om
vast te stellen dat de collega van de
heer Van Zijl, de heer Schoots,
aangaf dat het in zijn visie mogelijk
moest zijn dat een bijstands–
gerechtigde, dus iemand met een
uitkering op het niveau van de
bijstand, eventueel deeltijdwerk zou
moeten accepteren onder het
bijstandsniveau. Dat loon zou dan
eventueel aangevuld worden vanuit
de bijstand. Die gedachte heb ik, zij
het in vragende vorm, gisteren ook
gesuggereerd naar aanleiding van
een vraag van de heer Rosenmöller.

Met betrekking tot het draagvlak in
het denken zijn er langzamerhand
dus enorme verschuivingen zijn te
zien. Er is al verwezen naar de heer
Van der Ploeg en dat is toch niet de
minste. Ook hij heeft, in dat reecls
vermelde interview, aangegeven dat
een verlaging van het wettelijk
minimumloon een enorme "burst" in
de werkgelegenheid zou opleveren.
Met andere woorden: mijn fractie
wordt steeds positiever over
adequate, effectieve maatregelen aan
de onderkant van de arbeidsmarkt,
gericht op de werkgelegenheid, zoals

ook de heer Van Zijl het graag wil, in
het kader van het minimumloon.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Het lijkt wel alsof uw enthousiasme
toeneemt naarmate u meer in een
solistische positie komt te verkeren.
Dat is nu immers met betrekking tot
het minimumloon ook al het geval.

De heer Van Hoof (WD): Nee, ik stel
vast dat er beweging is. Door de
CDA-fractie worden nieuwe
gedachten geformuleerd over het
niveau van het wettelijk minimum–
loon. Het zal interessant zijn om te
zien hoe die zich zullen ontwikkelen.
Daarnaast stel ik vast dat binnen de
fractie van de heer Van Zijl, nadat ik
in die richting anderhalve dag
geleden woorden over de verlaging
van het minimumloon had uitgespro–
ken, de volgende dag op deze wijze
wordt gereageerd. Er is dus
beweging, maar het draagvlak blijft
bestaan.

De heer Van Zijl (PvdA): Even ter
opheldering: de heer Schoots heeft
ongetwijfeld niet gezegd dat het
minimumloon moet worden verlaagd
en dat daarmee de uitkeringen 10%
of 20% naar beneden kunnen. Uit het
verhaal van de heer Van Hoof begrijp
ik altijd dat hij vindt dat het
minimumloon naar beneden moet en
dat eigenlijk ook de uitkeringen
ongeveer 10% naar beneden moeten.

De heer Van Hoof (WD): Hoe komt
u daar nu bij? Ik heb de heer Van Zijl
in eerste termijn proberen uit te
leggen wat ik nu weer zal proberen
uit te leggen. Ik heb in eerste termijn
aangegeven dat het verlaten van het
minimumloon op zichzelf niets hoeft
af te doen aan de hoogte van het
niveau van de uitkering. Ik heb ook
aangegeven dat er een ruimte van
30% bestaat tussen de hoogte van
het minimumloon en de uitkering
van alleenstaanden. Na alle verhalen
die de heer Van Zijl de afgelopen
dagen heeft gehouden over
werkgelegenheid en over groei van
de werkgelegenheid, kan hij geen
afscheid nemen van dat werk als hij
ziet welke ruimte hierdoor ontstaat.
Kijk eens naar wat WRR-rapporten en
andere rapporten daarover melden.
De heer Van Zijl wil die werkgelegen–
heid toch niet laten liggen?

De heer Van Zijl (PvdA): Nee, wij
willen meer banen op het niveau van
het minimumloon, maar u behoort

tot de partij van de financiële prikkel
en van meer ruimte tussen uitkerin
gen en lonen. Tegelijkertijd zegt u
dat er nog wat ruimte zit tussen de
uitkeringen voor alleenstaanden en
het minimumloon en dat het
minimumloon maar alvast moet
zakken om dat gat kleiner te maken.
Oat gaat niet samen: u kunt niet
zowel de financiële prikkel vergroten
als de afstand verkleinen. Dat is een
tegenstrijdigheid.

De heer Van Hoof (VVD): U moet
het dogma van het minimumloon
even loslaten en te rade gaan bij uw
fractiegenoot Schoots. Die heeft
gisteren aangegeven dat het
mogelijk moet zijn dat mensen met
een bijstandsuitkering aan het werk
worden gezet in een deeltijdbaan.
Door mij gevraagd of dat betekent
dat die mensen een salaris beneden
de bijstandsuitkering moeten
accepteren, heeft de heer Schoots
niet één, maar twee keer bevestigd
dat dit zo zou moeten zijn, eventueel
aangevuld met een deeltje bijstand
tot dat niveau. Dat was de door mij
toegejuichte beweging binnen de
PvdA-fractie.

De heer Van Zijl (PvdA): Met
betrekking tot het aan het werk
helpen van mensen met een
uitkering zou, als een deeltijdfunctie
daarbij helpt, zo'n toeslag het
overwegen waard zijn. Zo is de
discussie gisteren gelopen, al ben ik
daar niet bij geweest. Het gaat in de
kern om de vraag: verlagen wij het
minimumloon of de uitkeringen om
mensen aan een baan te helpen? Die
vraag beantwoorden wij nog altijd
met "nee".

De heer Van Hoof (WD): Dan
begrijp ik eerlijk gezegd niet hoe de
opvatting van de heer Schoots in
verhouding staat tot datgene wat u
nu zegt. Het lijkt mij verstandig dat u
daar intern beraad over voert, want
er zit blijkbaar licht tussen. Voorals–
nog lijkt het mij op het punt van het,
ook door u gewenste, creëren van
werkgelegenheid verstandig om mij
vast te houden aan hetgeen de heer
Schoots heeft gezegd.

Staatssecretaris Wallage: Dat komt
omdat de heer Van Hoof in zijn
analyse geen onderscheid maakt
tussen prikkel en sanctie. Die haalt
hij geweldig door elkaar.

De voorzitter: Als ook de staatsse–
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cretaris zich met dit debat bemoeit,
moet ik haast concluderen dat het
tijd wordt dat de heer Schoots hier
komt om zelf mee te discussiëren.
Het is natuurlijk moeilijk praten met
iemand die er niet is.

D

Mevrouw Eisses-Timmerman
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Ik

dank de bewindslieden voor het
schriftelijke en mondelinge ant–
woord.

Wij zijn het ermee eens, dat
vergroting van arbeidsparticipatie als
belangrijke doelstelling wordt gezien
voor het sociale-zekerheidsstelsel en
dat arbeid wordt gezien als de beste
sociale zekerheid.

Wij zijn het eens met de staatsse–
cretaris, dat fraudebestrijding nodig
blijft. Ze is onzes inziens van belang
voor de mensen die een uitkering
nodig hebben en voor de mensen
die de premies moeten opbrengen.

Voorzitter! Wat de passende arbeid
betreft, blijkt uit de schriftelijke
antwoorden, dat er een aanscherping
zal plaatsvinden. Het is de bedoeiing
een en ander vast te leggen in een
algemene maatregel van bestuur.
Ook zullen de resultaten van een
lopend onderzoek daarbij worden
betrokken. Ik neem aan, dat de
algemene maatregel van bestuur aan
de Kamer wordt toegestuurd.

Het laatste punt betreft de WW. Ik
kom niet meer terug op hetgeen ik
eergisteren heb gezegd. Ik heb
genoteerd, dat aanvullende
maatregelen nu nodig zijn en dat er
geen voornemens zijn om verder–
gaande maatregelen binnen de WW
te treffen. Dekking van tegenvallers
wordt gezocht binnen de sociale
zekerheid. De staatssecretaris blijft
zich verbinden aan het bedrag dat
het gat moet vullen.

D

De heer Huibers (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik dank de minister
en de staatssecretaris voor hun
antwoorden, zowel schriftelijk als
tijdens het debat. Aangezien de
antwoorden op de meest punten
afdoende waren, kan ik mij beperken
tot één punt, namelijk de additionele
arbeid. Op dat punt was er nog enige
onduidelijkheid. Ik benadruk dat ik de
prioriteitsvolgorde die door beide
bewindslieden is aangeven, heel
nadrukkelijk onderschrijf. Het moet
eerst gaan om de reguliere arbeid,
het uitbreiden van het aantal banen.
Daarvoor zijn van belang het in de
hand houden van de loonkosten, de
collectieve lasten, investeren in de
economische structuur en flexibilise–
ring van de arbeidsmarkt. Daarna zijn
vormen van flexibele arbeid en
herverdeling van arbeid in de vorm
van maatwerk, toegespitst op de

individuele omstandigheden nuttig.
Pas dan komen de elementen die
betrekking hebben op de arbeids–
voorziening en de additionele arbeid.

Voorzitter! Ik ben erkentelijk voor
hetgeen de minister heeft gezegd
over de banenpools en de doorstro–
ming. Ik heb begrepen dat doorstro–
ming permanent van belang is.
Permanent moet worden gekeken, in
hoeverre doorstroming vanuit de
banenpools tot de mogelijkheden
behoort. Periodiek - na vier jaar -
moet worden bekeken hoe verder te
gaan. Kortom, dat element van
doorstroming is van belang. Het mag
geen valbijl zijn, noch in de richting
van de individuele banenpooler,
noch in de richting van de gemeen–
ten. Dat betekent dus, dat enigszins
gas wordt teruggenomen, om met de
woorden van de minister te spreken.
Ik denk, dat dit verstandig en goed
is. Ik hoop, dat de minister dat punt
nog eens uiteen wil zetten. Als het in
dit debat niet kan, kan het ook
schriftelijk. Wat betekent dit voor de
financiering van de banenpoolers na
vier jaar, de loonkostensubsidie,
enz.? De richting van de minister ter
zake van de signalen vanuit de
Kamer met betrekking tot de
doorstroming is ook de onze.

Voorzitter! Het tweede element
met betrekking tot de banenpools
betreft de uitbreiding. Ik heb namens
de CDA-fractie in de eerste termijn
gezegd dat uitbreiding niet de
voorkeur van de CDA-fractie heeft.
Wij hebben het dus niet per definitie
uitgesloten, maar het had niet onze
voorkeur. Niet omdat wij de
banenpool als instrument niet nuttig
zouden vinden, integendeel, het is
een nuttig instrument. Dat wil ik hier
benadrukken. De banenpool heeft
echter niet onze voorkeur, eenvou–
digweg vanwege de risico's die
daarbij aanwezig zijn, los gezien van
het vraagstuk van additionele arbeid
in zijn algemeenheid. Het betreft met
name de twee risico's die ook door
de minister zijn opgebracht. Een
verdere uitbreiding, als een soort
automatisme, zou wel eens de
neiging kunnen doen ontstaan dat
voor een op zich heel moeilijke
doelgroep in plaats van het
intensieve arbeidsmarkt–
instrumentarium toch naar de
banenpool gezocht wordt. Dat zou
een zeker risico, een zekere neiging
met zich kunnen brengen. Dat is een
risico dat wij onder ogen moeten
zien. Het tweede element, dat de
minister terecht heel sterk heeft
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benadrukt, is de relatie met het
Jeugdwerkgarantieplan, de uitbrei–
ding op dat punt en gevaar van
verdringing.

De heer Van Zijl (PvdA): Wil de heer
Huibers nu volhouden dat waar er nu
gemiddeld zeven a acht langdurig
werklozen in een banenpool zitten,
de problemen die u schetst zich
daadwerkelijk voordoen? Dat kunt u
toch niet menen?

De heer Huibers (CDA): Als het gaat
om het automatisme van een steeds
verdere uitbreiding - dat is waar ik in
eerste termijn voor gewaarschuwd
heb - dan doet zich dat risico zeker
voor. Ik zeg niet dat het nu in alle
gemeenten gebeurt. U zult de cijfers
zelf ook bekeken hebben. In de
meest gemeenten wordt het op een
goede manier ingevuld, maar dat
gebeurt zeker niet in alle gemeenten.
Een neiging om maar steeds uit te
breiden, zou het risico wel eens
kunnen doen vergroten. Dat is het
gevaar waar ik voor waarschuw.

De heer Van Zijl (PvdA): Ik begrijp
dat omdat u bang bent dat wij in
1996 weer willen gaan uitbreiden, u
voor 1994 geen uitbreiding wil
hebben.

De heer Huibers (CDA): Nee. Wij
hebben nu een pakket van 20.000
mensen in additionele arbeid via de
banenpools. Daarnaast hebben wij
nog een groot aantal andere vormen
van additioneel werk. Mijn stelling is
dat wij niet per definitie tegen
uitbreiding zijn - dat heb ik net nog
benadrukt - maar dat het automa–
tisme van steeds maar uitbreiden
een groot risico met zich brengt. Dat
is waar ik voor waarschuw.

De heer Van Zijl (PvdA): Misschien
wordt in het in deze tweede termijn
toch tijd om aan u te vragen of u nu
voor uitbreiding bent of niet per
definitie tegen. Wij zijn inmiddels in
een fase beland waarin wij hom of
kuit willen. Bent u bereid om, als er
een bescheiden uitbreiding gevraagd
wordt en wij eraan toevoegen dat wij
een verdere uitbreiding misschien
moeten overwegen in het licht van
de formatie en de nieuwe regering,
dit jaar er nog een keer uw handteke–
ning onder te zetten, ook op verzoek
van de gemeenten en omdat het
goed blijkt te werken?

De heer Huibers (CDA): Misschien

kan de heer Van Zijl ietwat geduldi–
ger zijn en afwachten hoe ik mijn
betoog afrond. Ik was aangekomen
bij de risico's die ik in eerste termijn
heb geschetst en bij het aanbrengen
van consistentie tussen datgene wat
ik in eerste termijn heb gezegd en de
conclusie die ik er in de tweede
termijn aan verbind. Als hij een en
ander aanhoort, dan denk ik dat hij
mijn stelling in deze tweede termijn
zal begrijpen. Ik zeg er echter
nadrukkelijk bij dat die conclusie
geen definitieve zal zijn.

De voorzitter: De heer Van Hoof wil
niet wachten. Ik geef hem het woord.

De heer Van Hoof (VVD): De heer
Huibers heeft over een automatisme
gesproken en het risico daarvan. Stel
nu dat er een amendement komt
voor te liggen of dat anderszins
duidelijk wordt dat er een uitbreiding
komt waar dat automatisme niet
inzit, wat is dan uw standpunt?

De heer Huibers (CDA): Als ook u
even geduld heeft, dan zal ik mijn
betoog op dit punt afronden en kunt
u uw eigen conclusies trekken.

Ik wees op het probleem en het
risico van een neiging van een
automatisme bij verdere uitbreiding.
Het tweede element is de relatie met
het Jeugdwerkgarantieplan, waar
ook de minister in eerste termijn wat
ons betreft terecht op heeft gewezen.
Er is op dat punt een risico van
verdringing. Het moet niet zo zijn dat
gemeenten eerst bij ons aankomen
met het probleem dat zij de sluitende
aanpak van het JWG niet rond
krijgen, dat zij een leegloop–
problematiek hebben en dat zij
daarop niet aangesproken mogen
worden omdat dat te lastig is, en dat
diezelfde gemeenten vervolgens met
de vraag terugkomen hoe wij de
banenpools gaan uitbreiden. Daar
wringt dus iets. Dat is kortom het
tweede gevaar, dat ook door de
minister is aangeduid.

Dit leidt bij mij tot de volgende
vraag aan de minister. Zou het nu
niet mogelijk zijn dat een eventuele
uitbreiding te relateren is aan het
beperken van die risico's? Dan doel
ik dus op het punt van het automa–
tisme, denk dus aan de criteria die
gelden bij de beslissing wanneer
iemand gerekend wordt tot de
doelgroep van de banenpool, samen
met en na een indicering vanuit het
RBA, en op een tweede element als
het gaat om het beperken van die

risico's, de sluitendheid van het
JWG. Mijn vraag aan de minister is
dus of het niet mogelijk zou zijn om
een eventuele uitbreiding van het
instrument van de banenpool - zo'n
uitbreiding wijzen wij niet op
voorhand af, maar wij zetten er wel
een paar vraagtekens bij - te
relateren aan het beperken en
tegengaan van de risico's die in onze
ogen aanwezig zijn. Dan zouden wij
de gemeenten die op een goede
manier omgaan met het instrument
van de banenpool, op dat punt
kunnen steunen.

De heer Van Zijl (PvdA): Dit is al een
fractie, maar nog niet zo vreselijk
veel helderder. Begrijp ik het goed
dat, als de minister een adequaat
antwoord geeft op uw vraag, u een
amendement wilt steunen dat ertoe
strekt, meer mensen in de banenpool
te krijgen?

De heer Huibers (CDA): Ik wacht
eerst het antwoord van de minister
af op mijn vraag of hij mogelijkhe–
den ziet om de uitbreiding op een
zodanige manier te doen dat je de
risico's beperkt. Ik ben erg benieuwd
naar het antwoord van de minister.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Ik ga even door met het
punt waarmee de heer Huibers is
geëindigd, namelijk de banenpools.
Hij maakt een inschatting van de
risico's. Gezien de vraag uit de
gemeenten om over te gaan tot
uitbreiding, kun je ook zeggen dat
wij de uitbreiding met 5000 plaatsen
voor dit jaar toestaan om tegemoet
te komen aan de dringende vraag uit
het veld en dat je tegelijkertijd de
vraag stelt of de risico's die door de
heer Huibers zijn geschetst, kunnen
worden meegenomen door de
commissie-Andriessen. De
commissie-Andriessen kan dan
bekijken hoe je het moet beoordelen,
hoe je de zaak een beetje in de hand
kunt houden, enz. Die vraag kan heel
goed beantwoord worden door die
commissie, terwijl je nu toch
probeert om een oplossing te bieden
voor de knellende vragen in de
gemeenten. Ik zie ook in dat de
JWG-plaatsen ingevuld moeten
worden, en dergelijke. Naar mijn
mening is op het ogenblik de
nijpende vraag naar meer banen–
poolplaatsen belangrijker dan het ter
plekke beantwoorden van de vraag
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over de risico's. De commissie–
Andriessen moet binnen een halfjaar
uitsluitsel geven over een en ander.

De heer Huibers (CDA): Ik begrijp
dat mevrouw Schimmel erkent dat
de risico's die ik schetste, er wel
degelijk zijn.

Mevrouw Schimmel (D66): Er is een
probleem bij het vervullen van
plaatsen, zowel in het Jeugdwerk–
garantieplan als in de banenpools.
Wij kennen alle risico's van
verdringing tussen de WSW, het
JVVG, de banenpools, de verschil–
lende inleenvergoedingen, enz. Er is
een serie moeilijkheden in de sfeer
van de additionele arbeid, maar ik
vraag mij af of wij die moeilijkheden
het criterium moeten laten zijn voor
het nu uitbreiden van het aantal
banenpoolplaatsen. Wij kunnen ook
zeggen dat wij de risico's laten
onderzoeken door de commissie–
Andriessen, waardoor wij daarvan
een heel helder beeld krijgen.

De heer Huibers (CDA): Als wij al
helderheid hebben over de nsico's -
ik erken dat de risico's in de ene
gemeente groter zijn dan in de
andere - kunnen wij met elkaar een
weg bewandelen waarin wij
tegemoet komen aan de behoefte, en
waarin wij de risico's erkennen. Wij
kunnen die zaken samen op laten
lopen. Daar hoeven wij toch geen
rapportage van een commissie voor
af te wachten, terwijl wij hier
tegelijkertijd een soort automatische
piloot in werking stellen?

Mevrouw Schimmel (D66): Het gaat
niet om een automatische piloot Je
kunt zeggen dat je voor 1994
voldoende redenen ziet om tot een
uitbreiding van het aantal banen–
poolplaatsen te komen. Tegelijkertijd
kun je de commissie-Andriessen, die
toch al allerlei zaken moet bekijken,
haar licht laten schijnen over de
risico's. Het is geen automatisme.
Het gaat erom wat wij nu nog
kunnen organiseren.

Voorzitter! Ik zal nog op een paar
punten commentaar geven.
Allereerst zeg ik iets over de
werktijdverkorting. Minister De Vries
blijkt minder terughoudend over de
werktijdverkorting te zijn dan uit de
Sociale nota zou blijken. In de
Sociale nota staat dat de regering er
weinig heil van verwacht. De
mimster is nu bereid, buitenlandse
voorbeelden te bekijken. In België

wordt iets ontwikkeld, maar in
Frankrijk is al iets aanvaard. Wij zijn
geïnteresseerd in de bruikbaarheid
voor Nederland van dergelijke
initiatieven. De minister zei dat hij
daarop gaat studeren. Wij zien de
bruikbaarheid voor Nederland graag
als criterium. Daarom dienen wij
hierover een motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat werktijdverkorting
op het niveau van de individuele
onderneming eventueel in combina–
tie met bedrijfstijdverlenging een
werkend perspectief kan bieden;

constaterende, dat in Frankrijk en
België ontwikkelingen gaande zijn,
op het gebied van werktijdverkorting,
waarbij de overheid in enigerlei
vorm stimulansen biedt;

verzoekt de regering op korte termijn
een notitie op te stellen over de
bruikbaarheid van dergelijke
buitenlandse voorbeelden voor de
Nederlandse werkgelegenheids–
situatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Schimmel
en Groenman. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (23400-XV).

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Ik wil voorts nog iets over
de 32-urige werkweek zeggen, waar
de heer Van Zijl een voorstel toe
heeft gedaan. Op zichzelf is het een
goede mogelijkheid om bij de
overheid op deze manier het werk
her te verdelen - daar komt het
vooral op neer - en meer mensen
aan het werk te helpen. Overigens is
de minister van Binnenlandse Zaken
bevoegd om in het overleg met de
bonden zelf die suggestie op tafel te
leggen. Het blijkt dat zij daar ook wel
positief over is. Het is natuurlijk
prettig voor haar, als zij daarbij enige
ondersteuning krijgt vanuit het
parlement.

Ik heb de heer Van Zijl nog wel
enige vragen te stellen op dit gebied.
Mijn eerste vraag zou deze zijn;
wellicht kan hij die in zijn eigen

termijn beantwoorden. Veronderstel
dat iemand van het landbouw–
departement, met een 38-urige
werkweek, wil overstappen naar het
departement van Sociale Zaken, en
dat hij graag zijn werk in diezelfde
werktijd wil blijven verrichten. Is er
dan in principe bij Sociale Zaken
alleen een vacature van 32 uur
aanwezig? Je zit dan toch met een
aantal vragen, als het om de precieze
uitwerking gaat. Zou het de
mobiliteit van ambtenaren tussen de
departementen bevorderen of juist
niet? Er zitten wat ons betreft wat
haken en ogen aan.

Ik zou ook nog een vraag willen
stellen over de werkgelegenheids–
effecten van zijn voorstel. Hij gaat uit
van ongeveer 10.000 vacatures per
jaar bij de overheid. Dat moet dan
met zijn plan, waarin iedereen 32 uur
gaat werken, 1000 extra mensen aan
het werk helpen. Nu is het mij niet
altijd duidelijk bij de overheids–
vacatures hoeveel van die vacatures
in werkelijkheid in een jaar worden
vervuld. Met name in verband met
de grote efficiency-operatie heb ik
sterk de indruk dat heel veel van die
vacatures onvervuld blijven, om
toekomstige inkrimpingsproblemen
te voorkomen. Misschien kan de heer
Van Zijl derhalve wat nader ingaan
op de werkgelegenheidsaspecten.
Dat zou ons beeld omtrent zijn
voorstellen wat scherper kunnen
maken.

Ten aanzien van deeltijdarbeid zijn
wij wat teleurgesteld in de wat
twijfelachtige houding van de
regering om nu een wettelijk recht te
organiseren. Over het belang van
deeltijdarbeid voor de werkgelegen–
heid en voor de herverdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid is
iedereen het eens. Maar wij zijn van
mening dat het niet zo geschikt is
om het over te laten aan het overleg
op bedrijfstak– en ondernemings–
niveau. Er ontstaan dan verschillen
in rechten; het wordt een onderdeel
van de onderhandelingen en
deeltijdwerkers hebben het nakijken.
Bovendien geeft de regering naar
onze mening met deze opstelling
geen serieuze inhoud aan haar eigen
verantwoordelijkheid om de
herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid te regelen;
vandaar dat wij ook een motie
indienen op dit gebied.
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Voorzitter

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gaan werken
in deeltijd of het omzetten van een
voltijdbaan in een deeltijdbaan, als
werkgelegenheidsinstrument, positief
beoordeeld en dus verder gestimu–
leerd moet worden;

van mening, dat afspraken tussen
sociale partners over het stimuleren
van deeltijdwerk, niet wegnemen dat
er nog steeds barrières en vooroor–
delen bestaan die ertoe leiden dat
wensen om in deeltijd te werken, ook
als dat organisatorisch verantwoord
zou kunnen, niet vervuld worden;

verzoekt de regering het recht op
deeltijdarbeid, met objectieve
uitzonderingsbepalingen, in de wet
vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Schimme!
en Groenman. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (23400-XV).

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Wat heeft mevrouw
Schimmel nu precies voor met deze
motie? Uit het debat tot nu toe heb
ik gemerkt dat die motie kansloos is.
De Partij van de Arbeid is er nu een
tijdje tegen. Het is niet uitgesloten
dat er op termijn een klimaat groeit
om wel tot het wettelijk recht op
deeltijdwerk te komen. En er ligt een
initiatiefwet van mij al een halfjaar
bij de Raad van State. Nu vraag ik
mij af wat de toegevoegde waarde
van een motie op dit punt is, als je
zeker weet dat die wordt afgewezen.
Laat ik daar maar gewoon even op
preluderen, want ik denk dat
mevrouw Schimmel wat dat betreft
mijn conclusie nu al kan delen.

Mevrouw Schimmel (D66): Volgens
mijn informatie is de stem–
verhouding ten aanzien van deze
motie, zoals u die schetst, nog in
zekere mate onzeker. De PvdA heeft
er tot nu blijk van gegeven altijd
voor het wettelijk regelen van het
recht op deeltijdarbeid te zijn. Wat
ons betreft is het toch ook van

belang om dat nu eens duidelijk tot
uitdrukking te brengen

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik heb gisteren met de heer Van Zijl
een korte interruptie gehad over het
wettelijk recht op deeltijdarbeid en
hem bekritiseerd, in die zin dat wij
daar even een jaartje of twee van
weglopen. Dat betreft de stand van
zaken in het debat op dit moment. Ik
ben het met u inhoudelijk volstrekt
eens over de noodzaak te komen tot
een wettelijk recht. Sterker, ik heb
dat vormgegeven via een
initiatiefwetsvoorstel dat nu een
halfjaar bij de Raad van State ligt. Ik
vraag mij dan in alle gemoede af wat
de toegevoegde waarde is van het
indienen van een op voorhand
kansloze motie.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik heb
ook aan het interruptiedebat
deelgenomen maar mij ging het om
de vraag of men voor een wettelijk
recht is of niet. Tot nu toe heeft de
Partij van de Arbeid voortdurend
laten merken dat ze voor het
wettelijk regelen van het recht op
deeltijdarbeid is. Ik vind dan ook dat
de Kamer kan verwachten dat ik
daarover een uitspraak voorleg.
Zoals tot nu toe is gebleken, is de
Kamer voor het wettelijk recht van
deeltijdarbeid en ik hoop dat dit uit
de stemverhouding zal blijken.

De heer Rosenmöüer (Groen Links):
Maar dan hoopt u dat die door de
Partij van de Arbeid wordt afgewe–
zen.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik hoop
absoluut niet dat die motie wordt
afgewezen maar dat zij op een zo
breed mogelijke steun in deze Kamer
kan rekenen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Nog één keer, voorzitter. Ik begrijp
het niet omdat we in de Kamer, de
schriftelijke behandeling van een
wetsvoorstel zodra het van de Raad
van State komt, zullen aanvangen.
Wij hebben dan volop de gelegen–
heid om dit te bespreken. De
minister heeft uitgebreid gesproken
over het stichtingsakkoord dat er nu
ligt. U en ik willen de kansen om die
deeltijdarbeid te realiseren zo dichtbij
mogelijk halen en dan lijkt het mij
eerlijk gezegd zinloos om nu die
motie in te dienen.

Mevrouw Schimmel (D66): Betekent

dit dat u ook uw wetsvoorstel vooruit
wilt schuiven totdat na twee of drie
jaar blijkt dat er een bredere steun is
in de Kamer voor het regelen van het
recht op deeltijdarbeid?

De voorzitter: Dat is een tegenvraag
en geen antwoord.

Mevrouw Schimmel (D66): Ik kan
die vraag ook stellenderwijs
formuleren. De heer Rosenmöller wil
dus zijn wetsvoorstel uitstellen totdat
er een zo breed mogelijk draagvlak
in deze Kamer is. Hij raadt mij dus
aan om mijn motie niet in te dienen.
Ik zal hem vervolgens moeten
aanraden, zijn wetsvoorstel ook de
komende vier jaar maar op te
houden.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Mijn partij is nu een paar keer
aangesproken en ik wil mevrouw
Schimmel dan ook de volgende
vraag stellen. Is zij met mij van
mening dat er een interessante
parallel is tussen het thema
pensioenplicht waar uw fractie voor
is en waar mijn fractie voorstander
van was? Daarvan hebben wij toch
ook gezegd dat wij eerst een paar
jaar zullen bezien of de sociale
partners de witte vlekken in
pensioenland kunnen oplossen en
dat daarna het thema van de
pensioenplicht weer op tafel komt?
Onze beide fracties hadden dat
oordeel. Hier zeggen we hetzelfde.
Wij zouden graag een wettelijk recht
op deeltijdwerk willen, maar we
wachten even af of de partners hun
afspraken nu eens echt nakomen en
of in al die CAO's het recht op
deeltijdarbeid wordt vastgelegd. Lukt
dat niet dan komen we daarop terug.
Dat heeft de minister ook gezegd.

Mevrouw Schimme! (D66): Maar als
wij het zo eens zijn met elkaar, dan
begrijp ik niet dat je op dit ogenblik
niet kunt zeggen dat we het nu
wettelijk gaan regelen. We hebben
het niet over witte vlekken maar over
de mogelijkheden van individuele
werknemers om hun werktijden op
een bepaalde manier te kunnen
indelen. Wij zijn allemaal overtuigd
van het belang dat dit gedaan wordt.
Er is een krachtige aanbeveling van
de Stichting van de arbeid. Dan kan
die krachtige aanbeveling op dit
ogenblik toch omgezet worden in
een wettelijk recht op deeltijdarbeid?

Dat brengt mij op het volgende
punt, voorzitter!
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Schimmel

De voorzitter: Hoeveel punten heeft
u nog?

Mevrouw Schimmel (D66): Nog één.
Voorzitter! Het gaat over de gelijke

behandeling van de rechtspositie van
deeltijders met voltijders. Dat is ook
nog steeds niet geregeld en wij
menen dat dit ook wettelijk moet
gebeuren. Wij menen dit om allerlei
redenen.
1. Van het vastleggen van dat
uitgangspunt kan in ieder gevai een
prikkel uitgaan naar partijen in het
arbeidsvoorwaardenoverleg.
2. Een wettelijke regeling biedt een
ruimere basis voor een beroep op de
rechter.
3. Door opname van het algemeen
uitgangspunt kan worden afgezien
van een uitputtende regeling in
verschillende afzonderlijke arbeids–
voorwaarden.

Ik wil dan ook graag op dit punt
de Kamer een motie voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ook door
sociale partners onderschreven
uitgangspunt van gelijke behandeling
van deeltijdwerkers ten opzichte van
voltijdwerkers in zijn praktische
uitvoering nog steeds te wensen
overlaat;

overwegende, dat deeltijdwerkers
duidelijkheid moeten hebben over
hun rechtspositie;

verzoekt de regering het algemeen
uitgangspunt van gelijke behandeling
van deeltijdwerkers ten opzichte van
voltijdwerkers in een algemene
kaderrichtlijn of wettelijke bepaling,
met een duidelijke beroepsmogelijk–
heid, vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Schim–
mel, Groenman en Rosenmöller.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (23400-XV).

D

De heer Van Zijl (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben gisteren over

veel onderwerpen gesproken, vooral
over de werkgelegenheid, en ik hecht
eraan te zeggen, dat duidelijk is
gebleken dat slechts een meervoudig
offensief ons kan helpen in de strijd
tegen die toenemende werkloosheid.
Het is een beetje een open deur
maar werkloosheid is geen natuur–
ramp. Je kunt er iets aan doen en er
blijkt iets tegen te doen te zijn. In de
afgelopen jaren is gebleken dat met
goed beleid, met het inhaken op de
internationale ontwikkelingen en op
de economische groei, het mogelijk
is om beter beleid te realiseren dan
de ons omringende landen en zelfs
beter beleid dan voorgaande
kabinetten. Maar het is nu wel zaak
om de volle winst vast te houden en
niet kwijt te raken. Dat zal niet
meevallen, gelet op de internationale
omstandigheden. Daarom vind ik dat
geen enkel instrument, geen klein en
geen groot, onbesproken moet
blijven of als gedachte op voorhand
terzijde moet worden geschoven, al
het kan bijdragen om meer mensen
aan het werk te helpen. Anders
gezegd, beleid om de koek groter te
maken is wellicht het belangrijkste,
maar het beleid om de koek een
beetje ordentelijk te verdelen is
daarmee niet zo veel minder
belangrijk. Wij zijn dus positief over
de enorme impuls aan overheidsin–
vesteringen en over het beleid
gericht op de loonkostenbeheersing,
over stimulansen, met name aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, om
juist daar waar het het meest
effectief zal zijn, meer mensen aan
de slag te helpen. Maar daarom
moet nog meer gedaan worden en
niets worden gelaten. Daarmee kom
ik op de twee thema's waar wij
gisteren over spraken, de vierdaagse
werkweek en de banenpool.

Bij korter werken in algemene zin
wordt gedacht aan een vierdaagse
werkweek, werken in een flexibele
vorm, op maat, op de maat van de
overheid, de overheid als aangepast
aan de omstandigheden in het
bedrijf. Dit is wat anders dan werken
in deeltijd. Want het recht op deeltijd
heeft betrekking op individuele
wensen van mensen, die vooral ook
worden ingegeven door het belang
dat men er zelf aan hecht, bijvoor–
beeld in verband met het verdelen
van de zorgtaken thuis. Het draagt
daarmee bij aan de werkgelegenheid,
maar dient vooral een individueel
belang, een individuele wens.

Maar dat korter werken in
algemene zin, zo'n vierdaagse

werkweek, kan bijdragen aan het
behoud van banen of kan zelfs wat
aan banengroei doen. De minister
noemde maar één bezwaar tegen
ons voorstel. Ik proef daar dan ook
een beetje uit dat hij op zichzelf de
gedachte van zo'n aanbod bij de
rijksoverheid, met in de regel echt
reële uitzonderingsmogelijkheden, in
die zin ook positief beoordeelt. De
minister noemde echter als bezwaar
dat de overheid dan wat minder
aantrekkelijk wordt voor alleenstaan–
den, éénoudergezinnen en all–
eenverdieners met de wat bescheide–
ner inkomens. Dat lijkt mij op zichzelf
juist, maar dat geldt natuurlijk voor
alle situaties waarbij wij niet uitgaan
van het mdividueel bepaalde
deeltijdwerk, maar van een algemeen
korter werken, overal waar men
afspraken maakt in CAO's. Ik noem
in dit verband de Volkswagen–
constructie. Ook in ons voorstel over
vier dagen werken speelt het
element dat de minister noemde.
Maar ik heb hem niet horen zeggen
dat zijn bezwaar op dit punt zo
overwegend is, dat het daarmee voor
bedrijven, bedrijfstakken, bedrijven in
problemen niet meer interessant zou
zijn. Zal de rijksoverheid bovendien
niet de komende jaren in zekere zin
geconfronteerd worden met
reorganisaties, mogelijkerwijs met
banenverlies, natuurlijk niet zo erg
als dat bij Volkswagen het geval
was? Een en ander betekent wel dat
daardoor alles in het werk gesteld
moet worden om zoveel mogelijk
banen bij die overheid te behouden.
In dat licht is het nadeel dat de
minister noemt en dat altijd geldt bij
alle afspraken over een vierdaagse
werkweek, minder belangrijk dan het
voordeel.

Wij erkennen dat inschikken in dit
verband ook een beetje "iets
inleveren" betekent. Dan praat je wel
over het belang van een beetje
verdelen met enig verlies aan
inkomen, hoewel dat natuurlijk niet
geldt voor mensen die nieuw komen.
Voor die mensen is meer sprake van
een keuze die men maakt. Ik geef toe
dat mensen die vijf dagen willen
werken, zo'n keuze misschien niet
zullen maken. Maar dat betekent toch
dat er per saldo sprake is van een
groot voordeel.

De heer Rosenmöller en mevrouw
Schimmel spraken over financiële
stimulansen voor het herverdelen
van werk, bijvoorbeeld door langer
werken onaantrekkelijker te maken
en korter werken wat aantrekkelijker.
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lets dergelijks staat ook in ons
verkiezingsprogramma. Ik heb van de
minister begrepen dat hij er wat
haken en ogen aan zag, maar dat hij
de komende maanden wil onderzoe–
ken of dergelijke prikkels technisch
mogelijk zijn en of ze zullen kunnen
bijdragen aan herverdeling van werk
in die zin dat ze ook leiden tot meer
banengroei. In die volgorde. Wij
zouden het toejuichen als zo'n soort
onderzoek zou plaatsvinden.

Minister De Vries: Met "financiële
prikkels" bedoelt u zeker dat een en
ander door fiscale of premie–
faciliteiten ondersteund zou kunnen
worden.

De heer Van Zijl (PvdA): Ja. Maar
dat is een ander deel van het verhaal
dan ons voorstel, met alle uitzonde–
ringen, om bij de rijksoverheid banen
aan te bieden.

Mevrouw Schimmel had veel
sympathie voor de gedachte van het
banenaanbod bij de rijksoverheid,
hoewel zij nog wat vragen had. Ik wil
daar niet flauw over doen - ik kan
die vragen immers beantwoorden -
maar ik zou haar het volgende willen
vragen. Zou het niet veel verstandi–
ger zijn om, als we met elkaar vinden
dat dit een interessante gedachte is
waar ongetwijfeld haken en ogen
aan zitten, maar waarvan zij zelf
vindt dat de Kamer de richting aan
kan geven waarin de minister van
Binnenlandse Zaken, als werkgever,
moet opereren, de exacte invulling
hier niet tot in detail aan te geven?
Nogmaals, ik kan wel antwoord
geven op de vragen van mevrouw
Schimmel. Zij vroeg hoe het zit met
ambtenaren die van Landbouw naar
Onderwijs willen en van Onderwijs
naar Sociale Zaken. Daar zijn twee
antwoorden op mogelijk. Het eerste
antwoord is dat uit de huidige
praktijk blijkt dat van de 10.000 tot
12.000 vacatures het oveigrote deel
instroomt van buiten, dus bestaat uit
mensen die nieuw op de arbeids–
markt komen en mensen die uit het
bedrijfsleven komen. Het is een
element dat in de praktijk voor dit
type vacatures, dus tussen de
schalen 3 en 10, niet of nauwelijks
speelt. Eerlijk gezegd zou ik mij
kunnen voorstellen - maar daar
zouden we over moeten doorpraten
- dat, als je de mobiliteit het
allerbelangrijkste arbeidsmarkt–
probleem binnen de rijksoverheid
vindt, daarvoor een uitzondering
wordt gemaakt. Je zou daarover

afspraken kunnen maken tussen
Binnenlandse Zaken en de werkne–
mers. Als je dat een minder
belangrijk punt vindt, omdat de baan
voor vier dagen wordt aangeboden
en de mogelijkheid bestaat om
daarop in te tekenen, doe je dat niet.
Ik heb daar nu geen harde opvatting
over; dit lijkt mij typisch iets wat aan
tafel tussen werknemers en
werkgevers kan worden besproken.
Ik geef wel aan dat er nu nauwelijks
sprake is van doorstroming tussen
de ministeries onderling. Ik heb er
behoefte aan, op dit punt de Kamer
om een uitspraak te vragen, zodat
mevrouw Schimmel kan zien wat zij
ermee wil.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

cverwegende, dat herverdeling van
werk een bijdrage kan leveren aan
het bestrijden van de werkloosheid;

overwegende, dat de vormgeving
hiervan bij voorkeur per CAO en op
maat moet worden ingevuld;

overwegende, dat de rijksoverheid
als werkgever een belangrijke
voorbeeldfunctie kan vervullen,

spreekt uit dat het wenselijk is dat de
rijksoverheid vacatures bij de
rijksoverheid in de regel voor
maximaal 32 uur per week aanbiedt,
waarbij een uitzondering kan worden
gemaakt indien de aard van de
functie of de situatie op de arbeids–
markt dat vergt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van Zijl
en Rosenmöller. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (23400-XV).

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Ik kom toe aan de discussie over de
banenpool. Ik heb begrepen dat de
minister, ook een beetje vanwege de
druk vanuit de Kamer, wat terug
heeft genomen van de vierjareneis.
Hij gaat ervan uit dat het niet de
bedoeling zal zijn dat mensen die in
de banenpool zitten en geen kant
meer uit kunnen, uit die banenpool
moeten. Wij zijn daar blij over. Over

doorstroming heb ik gezegd - iets
wat in de Kamer in overwegende
mate wordt gedeeld - dat een duwtje
in de rug waar mogelijk mag leiden
tot enige doorstroming. Ik denk
daarbij aan scholing, traject–
begeleiding en andere instrumenten
die we daarvoor hebben. We zetten
grote vraagtekens bij de geweldige
financiële prikkel die de minister
daaraan wil geven. Ik heb daar de
bezwaren van genoemd: de selectie
op doorstroompotentie en het gevaar
dat de ex-banenpooler na een paar
jaar weer op straat staat. De minister
heeft ons niet overtuigd van zijn
argumenten op dit punt. Wel zijn we
nog altijd zeer gemotiveerd voor de
uitbreiding. Het succes van de
banenpools is gebleken. Aan het
belang voor betrokkenen kan
niemand twijfelen. Ik noem verder
het belang voor de samenleving,
omdat werk wordt verricht wat
anders misschien blijft liggen. In feite
is de banenpool een veel groter
succes gebleken dan velen tevoren
hadden bedacht. Maar dat neemt
niet weg dat wij begrip hebben voor
de bezwaren en de problemen die de
minister noemt. Wij moeten
voortdurend alert zijn op het gevaar
van de verdringing. De VNG zegt dat
er nog ruimte is voor 10.000 tot
15.000 extra, zonder verdringing.
Misschien zegt men dat wel te snel,
dat weet ik niet. Daar moeten we
maar eens goed naar kijken. Het
probleem van de verdringing is zeker
een punt.

Een ander punt waar de minister
zeker recht van spreken heeft, is de
relatie tussen JWG en banenpool.
Die relatie is volgens hem niet
eenduidig, maar er is wel een
verband. Ik denk dat hij daarin gelijk
heeft. Tot nu toe blijkt het JWG, na
een moeilijke periode, gelukkig wel
weer op koers te raken, dat wil
zeggen dat men meer plaatsen invult
dan een tijdje terug, dat er meer
gemeenten zijn die aan hun taken
voldoen en dat er minder ontheffin–
gen worden verstrekt dan een tijdje
terug. Kortom, het loopt, zij het niet
overal even makkelijk. Ik heb er geen
misverstand over laten bestaan dat ik
er begrip voor heb, als de minister
een relatie wil leggen tussen de
gemeenten die hun JWG-taakstelling
wel goed verrichten en de gemeen–
ten die dat niet doen, al zou dat in de
uitvoering wellicht nog enige
problemen met zich brengen. Het
iijkt mij overigens niet zo bezwaarlijk
om de gemeenten die hun JWG–
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taakstelling echt laten zitten geen
uitkering op dat punt te geven, ook
al moet die op basis van het Fonds
sociale vernieuwing en de banenpool
eigenlijk wel worden verstrekt. Als
dat echter lastig is, dan moeten wij
daar nog maar eens goed naar
kijken. Ik ben er dus niet van
overtuigd, dat een uitbreiding van de
banenpool met 5000 mensen de
problemen die de minister schetst
dan zoveel groter zal maken.

Ik blijf daarom van mening, dat wij
naar een verdere uitbreiding moeten.
Ik ben van plan om op dit punt een
amendement in te dienen. Daarin
wordt ervan uitgegaan, dat er aan
het eind van 1994 5000 extra mensen
in de banenpool zitten. Dat betekent
dat wij voor dit jaar naar financiering
moeten zoeken voor de helft van die
5000. Structureel moeten wij op zoek
naar meer. Ik heb dekking gevonden
bij de post restituties, rente en
aflossingen. Daar zit meer in dan
ieder jaar weer wordt verwacht. Wij
kunnen nog wel bezien, of die
dekking voor 100% deugdelijk is. Feit
is wel dat de Kamer in meerderheid
minder gelukkig is met financiële
impuls voor de doorstroming. Daar
wordt overigens per jaar ook 35 mln.
per jaar beschikbaar voor gesteld.
Dat is precies het bedrag dat wij
nodig hebben om de uitbreiding van
de banenpool met 5000 mensen
structureel te maken. Kortom, er zijn
dekkingsmogelijkheden. Ik zal dit
amendement dus ook indienen.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
De dekking die de heer Van Zijl
noemt, lijkt adequaat te zijn, in ieder
geval op dit moment. Hij zegt wel
dat het om gelden gaat, waarvan tot
op dit moment steeds blijkt dat er
voldoende ruimte op dat punt is,
maar hoe hoog schat hij de kans in,
dat dit naar de toekomst toe ook zo
zal zijn? Welk problemen krijgen wij
dan?

De heer Van Zijl (PvdA): Stel dat
deze dekking op termijn niet
adequaat blijkt te zijn. Het aardige is
dat het bedrag dat de minister voor
ogen staat voor financiering van de
doorstroming, over twee, drie jaar
ook uitkomt op 35 mln. Dat bedrag
kan dan naadloos dienen voor
dekking van het bedrag dat benodigd
is voor de uitbreiding met 5000
mensen. Dat is dan structureel
geregeld.

Dan het element van de inkomens–
politiek, de huurtabel. De minister

heeft gezegd, dat hij dit ook een
sympathiek doel vindt. leder jaar
blijkt namelijk weer - ook in de
Kamer wordt dat een– en andermaal
door vele fracties gezegd - dat zich
een probleem voordoet voor
gezinnen met kinderen. ledereen
erkent dat probleem. Dat geldt ook
voor de minister. Ik proefde ook een
beetje dat de minister vond dat het
instrument met betrekking tot de
huursubsidie, juist omdat dit zo
specifiek toesnijdt naar die doel–
groep, heel adequaat en relatief
goedkoop zou kunnen zijn waar het
gaat om een oplossing van dat
probleem.

Voorzitter: Doelman-Pel

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Ik zeg dat wat voorzichtig, maar zo
verstond ik de minister half en half.
De minister had ook wat bezwaren,
maar die vond ik nogal dun. Het gaat
mij om één tabel erbij, wat overïgens
niets verandert aan de systematiek.
Wij hebben nu een eenpersoons– en
een meerpersoonstabel, maar het
worden dan een eenpersoons–, een
tweepersoons– en een meerpersoon–
stabel. Daar wordt het hele verhaal
toch niet onuitvoerbaar door! Het
enige dat daarnaac* verandert in de
derde tabel is het bedrag, want dat
wordt wat hoger. Wij moeten
inderdaad naar vereenvoudiging
streven, maar als hiermee een al
jarenlang bestaand knelpunt voor
gezinnen met kinderen aan de
onderkant kan worden opgelost, dan
lijkt mij het argument van de
minister iets te vlug gebruikt. Verder
heb ik er ook geen bezwaren tegen
gehoord.

Dat geldt wel voor de vermogens–
toets. Die zou moeilijk controleerbaar
zijn en veel perceptiekosten met zich
brengen. Op dat punt begrijp ik iets
anders dan weer niet. Wij hebben
allemaal de mond vol - de ene
fractie nog wat meer dan de andere
- over het zo zuinig mogelijk omgaan
met de middelen. Wij moeten
subsidies zo efficiënt mogelijk
toekennen en alleen maar daar waar
ze strikt noodzakelijk zijn. Dan vraag
ik mij af, of het rechtvaardig is en in
lijn met wat wij allemaal hebben
besproken de afgelopen jaren, om
mensen met ƒ 150.000 op de bank
gewoon huursubsidie te geven,
terwijl wij niets kunnen doen aan dat
knelpunt aan de onderkant, omdat
dat allemaal veel te ingewikkeld is.
Dan ben ik ervoor om die kwesties

aan elkaar vast te knopen en iets te
doen aan het oneigenlijke element
van het verstrekken van huursubsidie
waar het niet nodig is. Probeer dat
probleem aan de onderkant dus op
te lossen.

Dan nog iets over die vermogens–
toets. Ook nu wordt vastgesteld of
mensen een vermogen hebben. De
toets strekt tot een bedrag van
ƒ 150.000. Mensen die meer op de
bank hebben staan, krijgen dus geen
huursubsidie. Het enige dat wij
voorstellen, is om die grens wat te
verlagen en dan aan te sluiten op het
niveau waar ook al getoetst en
gecontroleerd moet worden. Dat zou
de bijstand kunnen zijn, maar het kan
ook de rentevrijstelling zijn. Die
dingen willen wij nader bezien. De
minister zal zijn collega van
Volkshuisvesting nog eens vragen
om de plussen en de minnen van
zo'n benadering op een rijtje te
zetten. Dan kunnen wij daar in het
voorjaar over van gedachten
wisselen. Om dat bescheiden aanbod
een duwtje in de rug te geven, wil ik
een motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit onderzoek en
het rapport van de commissie–
Doelman-Pel blijkt dat huishoudens
met lage inkomens relatief in een
slechte welvaartspositie verkeren
indien sprake is van de aanwezigheid
van kinderen;

overwegende, dat een splitsing van
de meerpersoonstabel in de
individuele huursubsidie in deze
situatie verbetering kan brengen;

verzoekt de regering vóór 1 maart
1994 de Kamer te informeren over de
technische modaliteiten van een
dergelijke wijziging en deze te
betrekken bij de door de regering
aangekondigde afweging over
mogelijke lastenverlichting in het
voorjaar van 1994,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden van Zijl en
Rosenmöller. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (23400-XV).
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Van Zijl

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Ik wil tot slot graag een dankwoord
richten tot de beide bewindslieden
voor de uitvoerige beantwoording
van de vragen. Ik hecht eraan om
tegen de minister te zeggen dat ik
drie keer met hem de begroting van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heb behandeld en dat dit voor mij
een buitengewoon plezierige
ervaring was.

Mevrouw Eisses-Timmerman
(CDA): Voorzitter! Ik constateer dat

de heer Van Zijl niets heeft gezegd
over de WW in deze ronde. Mag ik
hieruit concluderen dat hij het eens
is met de staatssecretaris, dat er nu
zonder voorwaarden maatregelen
getroffen worden in de WW?

De heer Van Zijl (PvdA): Wij kunnen
met elkaar vaststellen dat de
tegenvaller in de WW is veroorzaakt
door problemen van technische aard.
Hier moet dus een oplossing voor
gevonden worden. Wij hebben dit
een– en andermaal gezegd. In die zin
vraagt u dus naar de bekende weg.
Wij hebben gezegd dat de oplossing
gevonden moet worden in het totaal
van de sociale zekerheid, in de sfeer
van de plussen en de minnen. Deze
zijn nu al een beetje in kaart
gebracht en zullen dit over een
maand of twee, drie wellicht nog
beter zijn. De staatssecretaris heeft
gezegd wat hij nu voorstelt in de
WW. Hij heeft ook gezegd dat het
hierna voorlopig even afgelopen
moet zijn. Tegelijkertijd heeft hij
gezegd: wat wij nu voorstellen, is in
feite datgene wat wij in de zomer
voorstelden. Het zal in die zin ook de
consequenties en de effecten hebben
van wat wij in de zomer voorstelden,
alleen met een iets grotere budget–
taire opbrengst. Wij begrijpen deze
denkrichting, omdat zij spoort met
wat er in de zomer aan voorstellen
lag. Wij zullen de voorstellen echter
gaan beoordelen met elkaar en wij
zullen dan eens kijken hoever wij
hiermee komen. Wat ons betreft
krijgt de staatssecretaris voor deze
benadering van ons het groene licht.
Hij kan echter niet meer krijgen dan
een voorlopig groen licht, omdat wij
afgesproken hebben dat wij het
geheel zullen gaan bezien in het
kader van wat in het voorjaar blijkt.

Maar nu even iets anders. U dringt
voortdurend aan op snel, adequaat,
garanties, volledig in de WW. Maar
hoe zit het nu precies met de ANW?
Daar lag het allemaal een ietsepietsje

anders. De tegenvaller die wij daar
hadden, kwam niet door een
technisch probleem, maar door een
politiek probleem bij de CDA-fractie
in de Eerste Kamer. Dit veroorzaakte
in feite het grote gat voor de
komende jaren. En hoe zit het daar
met de snelheid? Hoe sne! moet het
daar allemaal? Heeft u consequent
concrete voorstellen om daar te
komen tot verbeteringen? Want daar
hoor ik u nu helemaal niet over
spreken.

Mevrouw Eisses-Tïmmerman
(CDA): Voorzitter! Ik herhaal mijn

vraag. De staatssecretaris heeft
gezegd dat hij straks de wetsvoor–
stellen naar de Kamer stuurt. Ik
neem aan dat de heer Van Zijl het
ermee eens is dat de ingrepen in de
WW nodig zijn.

De heer Van Zijl (PvdA): Ik zeg nu
precies wat ik gisteren gezegd heb,
namelijk dat de staatssecretaris voor
deze denkrichting, het oplossen van
een groot financieel probleem, wat
ons betreft het groene licht krijgt. Wij
plaatsen alles in het licht van de
minnen en plussen. Dat hierbij ook
de WW aan de orde is, begrijpen wij
volledig. Dat hierbij maatregelen
voorgesteld worden die in het
verlengde liggen van wat wij in de
zomer al bespraken, kan onze
voorzichtige instemming hebben. Wij
gaan natuurlijk alles wel eerst
beoordelen. Wij gaan hierover op
een gegeven moment een discussie
voeren in het licht van het hele
financiële plaatje van het voorjaar. Ik
heb dit gisteren gezegd en ik herhaal
het nu.

Mevrouw Eisses-Timmerman
(CDA): Voorzitter! De heer Van Zijl
heeft ook de ANW erbij gehaald. ik
wil hierbij nog opmerken dat wij
voor de voorstellen van een novelle
waren.

De heer Van Zijl (PvdA): Ik zei alleen
dat het gehannes in de Eerste Kamer
verantwoordelijk was voor de
vertraging waarmee wij hier te
maken hebben en dus voor de
financiële tegenvaller van 300 mln.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank de minister en de
staatssecretaris voor hun schriftelijke
en mondelinge antwoorden.

In eerste termijn heb ik gezegd dat
de bewindslieden er niet in geslaagd
zijn, een doorbraak te forceren op
het terrein van de werkloosheid. Ik
heb zelf het voorstel gedaan om te
komen tot een ADV-bonus/malus,
maar daar heeft de minister nog niet
op gereageerd. Hij heeft meer in zijn
algemeenheid gesproken over
financiële of fiscale prikkels of
instrumenten. Maar hij ging niet in
op het specifieke instrument dat bij
ons een rol speelt in de financiële
doorrekening van ons verkiezings–
programma; over dat instrument
heeft het CPB nu al gezegd dat het
netto 30.000 banen oplevert. Dat is
toch voorwaar niet niks; het zou op
zijn minst een reactie van deze
minister verdienen.

Over herverdeling heb ik gezegd
dat het een te beperkte aandacht had
in de alom geprezen nota Meer werk,
weer werk, daarin specifiek
toegespitst op deeltijdwerk. Er werd
echter niet ingegaan op arbeidsduur–
verkorting in de meer brede zin van
het woord. Ook in eerste termijn
hebben wij aangekondigd, de
minister daartoe uit te dagen. Dat is
op zichzelf ook wel gelukt: de
minister is uitgebreid op dat thema
ingegaan en omdat het spook van de
ADV vanuit het buitenland door
Europa aan het waaien is, heeft hij
gezegd dat hij de mogelijkheden die
zich onder andere in het buitenland
voordoen, zal bestuderen. De
weerslag die van deze studie zal
verschijnen, willen wij graag zien.
Wij zouden dat ook graag in een
breder perspectief willen schetsen,
omdat het er natuurlijk niet alleen
om gaat, te bekijken wat er in het
buitenland gebeurt. Daarom dien ik
graag de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat herverdeling van
arbeid een zinvolle bijdrage kan
leveren aan de oplossing van de
werkloosheidsproblematiek;

van mening, dat naast de zelfstan–
dige rol en verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers, ook de
overheid dit proces kan stimuleren;

verzoekt de regering aan te geven op
welke manieren zowel werkgevers
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Voorzitter

als werknemers al dan niet fiscaal
gestimuleerd kunnen worden tot
verdergaande herverdeling van
arbeid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Rosenmöl–
ler. Naar mij biijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (23400-XV).

Voorzitter: Lansink

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik ga nog even in op de
opmerkingen van mevrouw
Schimmel over het initiatiefwets–
voorstel inzake deeltijd en haar
desbetreffende motie. Zij vroeg mij
expliciet of ik het wetsvoorstel zou
aanhouden. Neen, dat doe ik niet. Ik
probeer voortdurend om hier en ook
buiten de Kamer te bewerkstelligen
dat er zo snel mogelijk een advies
van de Raad van State komt. Dat
duurt mij namelijk al te lang. Daarna
volgt natuurlijk de schriftelijke
behandeling in de Kamer en tegen
die tijd kunnen wij kijken hoe de
hazen lopen. Dan hebben wij alweer
een CAO-seizoen achter de rug, want
het is zeker maart of april voordat wij
het op zijn vroegst plenair zouden
kunnen behandelen. Ik hoop dat de
PvdA haar verkiezingsprogramma op
dit punt gestand doet en weer terug
zal zijn op de weg van het wettelijke
recht op deeltijdarbeid. Ik kan mij
ook voorstellen dat de WD, hoewel
nu even niet aanwezig, oren heeft
naar een wettelijk recht op deeltijdar–
beid. De heer Van Hoof heeft hier
gisteren iets over gezegd, maar hij
kan volgens mij toch niet tot in
lengte van dagen de stelling
hanteren dat op dit punt alles maar
overgelaten zou moeten worden aan
werkgevers en werknemers. Naar
mijn mening zou op dit punt een
onorthodoxe aanpak van de zijde van
de WD te verwachten zijn.

Voorzitter! Mijn voorlaatste
opmerking betreft de additionele
banen. Ik begreep van de heer Van
Zijl dat ter zake een amendement
ingediend zal worden; wij zullen dat
ondersteunen. Tegen de heer
Huibers zeg ik het volgende.
Allereerst is het belangrijk om vast te
stellen dat er hier niemand is die
spreekt van automatismen. Als hij
het aspect van de doorstroming zo
benadrukt, wordt het natuurlijk na de
concessie van de minister extra

belangrijk. Mensen kunnen hier
immers niet na vier jaar terugvallen
op een uitkering. De druk wordt dus
nog groter en daarmee wordt het
instrument anders van karakter dan
het oorspronkelijk was, zeker ook na
de concessie die de minister heeft
gedaan. Ik vraag hem, hierop in te
gaan.

Mijn laatste opmerking is gericht
aan de staatssecretaris. Ik ben het
nog steeds niet met hem eens dat er
geen sprake zou zijn van een
inconsistentie in het beleid als het
gaat om zeker weer de recent
aangepaste voorstellen met
betrekking tot de aanscherping in de
richting van de WW: de 39 uit 52 en
de vier uit vijf. Dat vind ik haaks
staan op het beleid van flexibilise–
ring, zeker daar waar dat gericht is
op de mogelijkheid om de markt–
sector, de particuliere sector of het
bedrijfsleven versneld te verlaten. Ik
vind dat de staatssecretaris zich hier
niet van af kan maken door uit te
leggen hoe de 39 uit 52 werkt. Ik
weet dat wel, en ik heb er geen
boodschap aan dat een krant dat
misschien niet weet. Het is naar mijn
idee wel degelijk een beleid waarvan
onderdelen haaks staan op elkaar. Of
nu of later wil ik het debat daarover
graag met de staatssecretaris
voortzetten.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank beide bewindslie–
den voor hun beantwoording. De
minister is zijn antwoord begonnen
met een terugblik, vooral op de
volume-ontwikkeling in de afgelopen
jaren. Hij heeft daarbij gepoogd wat
positieve elementen in de volume–
ontwikkeling te schetsen en die zijn
er zeker. ook als het daarbij om de
werkgelegenheids– en werkloosheids–
cijfers gaat. Daar staat echter
tegenover wat de minister eerder
heeft gezegd en dat moet het beeld
toch wel compleet houden: het
structurele niveau van de werkloos–
heid wordt steeds hoger. De cijfers
die vanmorgen door het CBS
beschikbaar zijn gesteld, geven aan
dat het totaal aantal uitkeringen
ingevolge werkloosheid vanaf
oktober vorig jaar tot oktober dit jaar
met 92.000 is gestegen. Dat had
inderdaad vrijwel geen betrekking op
de RWW, maar wel op de WW. Dat
bevestigt alleen maar dat wij zeker
niet tevreden mogen zijn.

De staatssecretaris heeft zijn
betoog afgesloten met de kernach–
tige zin: het is een kernopdracht om
mensen aan de slag te helpen. Ik
meen dat dit goed is weergegeven,
niet alleen bezien vanuit de positie
van de mensen zelf, maar ook bezien
vanuit de opdracht van de samenle–
ving om de handen uit de mouwen
te steken. Hij zei dit in het kader van
een discussie over inzet van
uitkeringsgelden voor de werkgele–
genheid. Een specifiek element wil ik
nog eens naar voren brengen: de
relatie tussen uitkeringsgelden en
investeringen. Wat is namelijk in
dezen de spiraalwerking? Er wordt
bezuinigd. Bezuinigingen leiden tot
ontslag. Ontslag leidt tot werkloos–
heid en tot uitkeringen. Daardoor
ontstaat een stijging van de
collectieve-lastendruk en vervolgens
dient er weer te worden bezuinigd.
Als wij iets kunnen doen om die
funeste spiraalwerking tegen te gaan,
is het goed om dat te doen.

In ander verband heb ik al eens
gevraagd of er niet meer mogelijkhe–
den zijn om ook in het kader van
overheidsinvesteringen uitkerings–
gelden ten nutte te maken. Ik heb die
opmerking gemaakt, als voorbeeld,
bij het debat over de Betuwelijn.
Natuurlijk kun je zo'n lijn niet op
deze manier realiseren, maar zijn er
geen elementen in zo'n groot
investeringsproject die je in het
kader van additionele arbeid kunt
realiseren met gebruikmaking van
uitvoeringsgelden? Er mag natuurlijk
geen verdringing plaatsvinden. Dat is
de algemene randvoorwaarde. Het
zijn echter grote projecten en kleine
onderdelen daarvan kunnen wellicht
in het kader van additioneel werk
worden uitgevoerd. Wil de minister
daarop reageren?

Dan ga ik in op de deeltijdbanen
bij de overheid. Ik wil mij graag
aansluiten bij hetgeen de minister
daarover heeft gezegd. In beginsel
moeten alle banen deeltijdbanen
kunnen zijn. Dat lijkt mij het goede
uitgangspunt. Als je dat voor nieuwe
banen echter als regel maakt, dan is
de voorzienbare consequentie dat die
banen in feite alleen nog maar voor
tweeverdieners beschikbaar zijn. Ik
heb niets tegen tweeverdieners,
maar het moet wel een vrije keuze
zijn van de betrokkenen zelf. Anders
moeten wij deze beperking van de
flexibiliteit op de arbeidsmarkt naar
mijn mening niet aanbrengen.

In mijn termijn heb ik opmerkin–
gen gemaakt over de deregulering
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Schutte

van de arbeidsmarkt. Op allerlei
terreinen komt wetgeving voor.
Daardoor worden wettelijke
regelingen beperkt. Prima. Kan in
bepaalde gemeenten niet worden
geëxperimenteerd vooruitlopend
daarop? Het schriftelijk antwoord van
de regering was dat je dan verschil–
lende concurrentieverhoudingen
krijgt. Dat is natuurlijk altijd het geval
als je gaat experimenteren. Ik meen
echter dat dit in mijn voorbeeld niet
zo'n probleem zal zijn, omdat dit
volgens mij gekoppeld zou moeten
zijn aan volledige deregulering. Maar
dat kost meer tijd. Mijn vraag luidt
dus in feite als volgt. Kan niet
vooruitlopend op volledige invoering
op bepaaide delen worden geëxperi–
menteerd, zodat wij daardoor sneller
concrete resultaten kunnen bereiken?

Ik had al een opmerking gemaakt
over de deregulering inzake de
uitzendbureaus. Ik vroeg of dat
consequenties zal hebben voor de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Daar
is een schriftelijk antwoord op
gekomen. De minister zegt daarin dat
het altijd een taak is van de
arbeidsvoorzieningsorganisaties om
de kansarmen te helpen. Zal het
steeds meer ruimte geven aan
commerciële bureaus niet het effect
hebben dat de arbeidsvoorzienings–
organisatie steeds meer bij uitslui–
ting de taak krijgt om te zorgen voor
de kansarmen? Dat was meer de
achtergrond van mijn vraag. Zal dat
er niet toe leiden dat men ertoe neigt
te zeggen dat gemeenten dat zelf
maar moeten doen omdat de
arbeidsvoorzieningsorganisatJe dat
kan doen? Dat spanningsveld heb ik
willen aangeven. Misschien kunnen
de bewindslieden daarop reageren.

In zijn algemeenheid kan ik
instemmen met het antwoord van de
minister op de vragen over
banenpools, ook ten aanzien van de
doorstroming. Een element had ik
eruit gepikt in mijn bijdrage, namelijk
dat je ziet dat binnen banenpools
mensen werkzaam zijn die potentiële
doorstromers zijn. De minister heeft
deze opmerking zelf gemaakt. Ik had
daaraan de vraag gekoppeld of niet
gekeken moet worden naar de
toelating tot de banenpool. Worden
misschien mensen die tot de
primaire doelgroep van de banen–
pool behoren te ruim toegelaten? Als
dat toelatingsbeleid te ruim is, is dat
wellicht mede een oplossmg voor de
problemen die wij op dit moment in
verband met de banenpools zien.

De heer Van Zijl (PvdA): Mijnheer
Schutte, bent u niet overtuigd van
het feit dat mensen gemiddeld zeven
jaar langdurig werkloos zijn geweest
voordat zij in de banenpool komen?
Het probleem dat u signaleert komt
in de praktijk toch eigenlijk niet voor?

De heer Schutte (GPV): Ik geef de
heer Van Zijl graag gelijk. Ik sluit
echter aan bij hetgeen de minister
zelf heeft opgemerkt, namelijk dat
een substantieel deel van de
banenpoolers potentiële doorstro–
mers zijn. Als het kennelijk duidelijk
is, dat zij potentiële doorstromers
zijn, dan vraag ik mij af of er geen
mensen in de banenpool zitten die
wellicht ook zonder de banenpool
dat doel hadden kunnen bereiken.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
en hun staf met name voor de vele
schriftelijke antwoorden. In de laatste
minuten die mij bij de totale
begrotingsbehandeling van dit jaar
resten, wil ik op een enkel antwoord
terugkomen.

Ik begin met een compliment aan
het adres van de minister voor de
wijze waarop hij gehoor heeft
gegeven aan ons verzoek, zich nader
te verdiepen in de positie van
sollicitanten met gewetensbezwaren
in de gezondheidszorg. Hij stuurde
ons maandag een brief daarover. Ik
had die brief bij de eerste termijn
van dit debat nog niet gelezen. Ik wil
dat compliment graag uitdelen. Ik
stel de inzet van de minister op dit
punt zeer op prijs. Ook al moet de
problematiek op het departement
sinds enkele jaren bekend zijn
geweest, toch tel ik de uitkomst die
er nu is. Deze is zonder meer
positief.

Wij hopen dat de initiatieven die
de minister inmiddels heeft genomen
hun vruchten afwerpen zodat
sollicitanten met gewetensbezwaren
tegen zaken als abortus provocatus
en euthanasie niet alleen en
uitsluitend op grond van die
overtuigmg uitgesloten worden
binnen de gezondheidszorg. Wij
noemden dat al jaren discriminatie.
Het is verheugend dat de minister
dat standpunt nu ook is toegedaan.
Ik zeg hem daarvoor nogmaals
hartelijk dank.

Voorzitter! Ik loop kort enkele
antwoorden door, na te hebben
geconstateerd dat de verhouding

tussen de staatssecretaris en de
minister niet zo slecht is als recent in
de media werd weergegeven, al
heeft de staatssecretaris dat
vanmorgen niet met zoveel woorden
ontkend. Ik neem aan dat ik uit de
woorden die hij in het begin van zijn
betoog wijdde aan de minister
impliciet mag afleiden dat de relatie
tussen hem en de minister goed is.
Het is verheugend dat te constateren.

Voorzitter! Ik wil nu iets zeggen
over het JWG. Om een sluitende
aanpak te kunnen realiseren, is
inschakeling van de marktsector
haast onvermijdelijk. De minister
heeft in zijn termijn terecht gewezen
op het risico van verdringing. Dat
punt was al langer bekend en mag
naar mijn oordeel niet van doorslag–
gevende betekenis zijn voor het al
dan niet uitsluiten van de markt–
sector. Ik wil niet aandringen op een
ministeriële regeling, waardoor de
openstelling formeel zou moeten
worden afgedwongen, vooral niet
omdat de RBA'S blijkbaar zelf al
overgaan tot inschakeling van de
marktsector. Ik heb begrepen uit de
schriftelijke antwoorden dat al 20 van
de 28 RBA's tot nu toe daartoe zijn
overgegaan. Kan de minister
aangeven waarom de overige 8
regio's daar nog van afzien? !s dat
onwil of moet ik daaruit concluderen
dat in die regio's ook een sluitende
aanpak kan worden gerealiseerd
zonder de marktsector? Ik krijg graag
duidelijkheid op dit punt.

De minister stelt voorts in de
schriftelijke antwoorden dat het
ziekteverzuim in het JWG gelet op de
jonge doelgroep relatief hoog is. Ik
heb er dan ook met instemming
kennis van genomen dat nader zal
worden bekeken op welke wijze
prikkels in het kader van het
terugdringen van het ziekteverzuim
ook binnen het JWG gestalte kunnen
krijgen. Op welke termijn kan de
Kamer daarover nadere en meer
gedetailleerde informatie tegemoet
zien, temeer als wij het JWG willen
uitbreiden?

Ik heb in het kader van de
werkloosheidsproblematiek aandacht
gevraagd voor het streven naar
kwantitatieve economische groei. De
RPF-fractie is daarvan geen
voorstander. Ik ga ervan uit dat
eveneens meer werkgelegenheid kan
worden gecreëerd als wij uitgaan
van kwalitatieve economische groei,
gebaseerd op een duurzame
ontwikkeling. Deelt de regering die
opvatting en is deze ook het
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uitgangspunt van het huidige
kabinetsbeleid?

Voorzitter! Het schriftelijke
antwoord op mijn vraag over de
uitbuiting van goedkope arbeids–
krachten in ontwikkelingslanden stelt
mij op zichzelf wel tevreden, maar de
praktijken die zich daar voordoen,
doen denken aan de tijden van de
slavernij en zij moeten met kracht
worden bestreden. Ik vraag de
bewindslieden of de Nederlandse
inspanningen in internationale fora
ook tot concrete resultaten hebben
geleid. Welke respons heeft
Nederland in dit opzicht gehad?

Alvorens af te ronden, wil ik
collega Van Zijl laten weten dat ik
weinig voel voor zijn idee om bij de
overheid, om het kort door de bocht
te formuleren, te starten met een
vierdaagse werkweek. Wel heb ik
sympathie voor zijn andere motie, de
motie op stuk nr. 22. Die gaat over
het verruimen van de mogelijkheden
voor financiële steun aan gezinnen
met kinderen en zoekt de dekking bij
de IHS.

Ik rond af met mijn herhaalde
oproep aan het kabinet om uit een
oogpunt van publieke gerechtigheid
al het mogelijke te doen om het
betaalde werk zo goed mogelijk te
verdelen over de huishoudens.

D

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik zeg dank voor hetgeen
ook in tweede termijn door de Kamer
naar voren is gebracht. Ik begin ook
in tweede termijn met mijn reactie
op het betoog van de heer Linscho–
ten, die ook in tweede termijn weer
als eerste het woord heeft gevoerd.
Hij begon met te zeggen dat het erop
lijkt dat de minister de wereld
consistent zo beschouwt dat alles
wat goed gaat, aan het kabinet is te
danken en dat alles wat slecht gaat,
te danken is aan het buitenland. Ik
denk dat wij allebei consistent zijn,
want als ik de heer Linschoten goed
beluisterde, is alles wat in dit land
goed gaat, te danken aan de
voorgaande kabinetten en alles wat
slecht gaat aan het huidige kabinet.

De heer Linschoten (WD): Wel
veel!

Minister De Vries: Ik wil graag
reageren op opmerkingen en
illustraties die de heer Linschoten
heeft gebruikt. Hij heeft gezegd dat
er inderdaad wel wat is gebeurd op

het terrein van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid, maar dat dit
allemaal veel te traag op gang is
gekomen. De WD wilde dat allemaal
veel eerder en het kabinet heeft
gewacht tot de zomer van 1991. Bij
dat verhaal past op z'n minst enige
nuancering, want al tijdens het
vorige kabinet is mede vanuit de
door de heer Linschoten beschreven
zorg een tripartiete werkgroep aan
de slag gegaan. Die heeft in het
najaar van 1989 adviezen uitge–
bracht. Dat was dus de methode die
het voorgaande kabinet op dat
moment adequaat vond. Later,
volgens mij in 1990, is een najaars–
akkoord tot stand gekomen en ook
toen kwam die zaak aan de orde.
Vervolgens heeft het kabinet begin
1991 een advies aan de SER
gevraagd, omdat wij er niet gerust
op waren dat die resultaten van de
tripartiete werkgroepen en dergelijke
toereikend zouden zijn. Het kabinet is
dus al eerder aan de slag gegaan en
wij hebben er eerder over gediscus–
sieerd. Ik ben het echter met de heer
Linschoten eens dat de maatregelen
die de grootste schok hebben
veroorzaakt, inderdaad pas na
anderhalf jaar zijn genomen.

De heer Linschoten heeft ook
gesproken over de ontwikkeling van
de werkgelegenheid. Hij heeft gezegd
dat het kabinet en ook deze minister
in dit verband als illustratie steeds de
periode 1985-1992 gebruiken.
Rekening houdend met enige
nawerking van het beleid van
voorgaande kabinetten, zouden de in
die periode bereikte resultaten
volgens de heer Linschoten vooral
op het conto van voorgaande
kabinetten moeten worden geschre–
ven. Ik denk dat daar inderdaad
sprake is van de situatie dat die
ontwikkeling in belangrijke mate
terug te voeren is op beleid in die
periode en op economische
ontwikkelingen in die periode. Als
men naar de economische internatio–
nale ontwikkeling kijkt, dan ziet men
dat de laatste jaren van het vorige
decennium jaren waren van
buitengewoon voorspoedige
economische groei. Dat wil ook wel
eens wat doen in het leven!

Ik kom te spreken over de
monocausaliteit. Ik doel op de relatie
tussen loonkosten en collectieve–
lastendruk en de vraag waar wij het
geld vandaan halen. De heer
Linschoten heeft gezegd dat hier
inderdaad de kern van de problema–
tiek ligt. Volgens hem maakt de WD

daarbij een duidelijke keuze. Zij
weten dat het pijn doet en dat het
offers kost, maar zij maken die keuze
en halen het geld bij de sociale
zekerheid. Zij denken dat dit echt tot
werk boven inkomen zal leiden. Zelfs
als zij het geld daarvoor moeten
vrijmaken door ingrepen in de
sociale zekerheid - bij mensen dus
die van zeer bescheiden inkomens
moeten leven, zolang zij in een
uitkeringssituatie zitten - vinden zij
dat in hun afweging verantwoord.
Het verlengde van de redenering
luidt immers dat daardoor grote
aantallen mensen in staat gesteld
zullen worden otn de uitkerings–
situatie te verruilen voor een baan.

Als men zo stellig en pertinent
deze afweging maakt, dan moet men
heel sterk overtuigd zijn van het
belang van de relatie tussen
verlichting van de collectieve–
lastendruk en de hoeveelheid banen
die dat zal scheppen. De heer
Linschoten kent op dit punt kennelijk
geen twijfels. Voor hem staat vast
dat verlaging van de collectieve–
lastendruk in het economische
proces als een automatisme zo zal
doorwerken dat er grote aantallen
banen zullen bijkomen. Ik weet niet
of die redenering wel houdbaar is. Ik
heb op dit punt een snelle blik op
wat cijfers geworpen. Ik heb met
name gekeken naar de periode vanaf
1985. Wat is er toen gebeurd met de
collectieve-lastendruk? In 1985
bedroeg de collectieve-lastendruk in
Nederland 53%, in 1986 53,4%, in
1987 55,4% en in 1988 55,3%. Als wij
naar de macrocijfers kijken, dan was
dit dus een periode van oplopende
collectieve-lastendruk. Wij zien toch
een verheugende ontwikkeling.
Tegelijkertijd was 1990 een jaar van
een forse daling van de collectieve–
lastendruk en een verdubbeling van
de loonstijging. Daar heb ik in mijn
eerste termijn aan herinnerd. In mijn
eerste termijn heb ik geprobeerd aan
te geven dat er meer aspecten en
meer factoren in het leven zijn die
een rol spelen dan deze ene factor.

De overheid gaat ervan uit dat een
verlichting van de collectieve–
lastendruk altijd beter is dan een
verzwaring, als het gaat om het
ondersteunen van een proces van
loonmatiging. De overheid moet ook
naar vermogen proberen om die
druk te verlichten. Dat ben ik met de
heer Linschoten eens. Er zijn echter
redenen om te twijfelen aan de
hardheid van de door hem
genoemde relatie. In de sociale
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zekerheid heeft de overheid de
afgelopen jaren forse en harde
keuzes gemaakt. Als de overheid nu
voor de zware afweging komt te
staan om daarbij opnieuw zeer grote
bedragen te gaan bezuinigen en je er
niet absoluut zeker van bent hoe, op
welke wijze en in welke aantallen
zich dat vertaalt in meer banen, dan
ben ik in dat opzicht heel nadrukke–
lijk voorstander van een genuan–
ceerde benadering.

De heer Linschoten (WD):
Zekerheden bestaan er in het leven
niet, ook niet in de relatie die wij nu
aan het bespreken zijn. Voor ons is
het ook geen optelsom van 1+1=2.
Wij zijn er wel van overtuigd - het
blijkt ook iedere keer uit de relatie
die de minister zelf legt in de Sociale
nota; wij treffen die ook aan in de
notities en de studies van het CPB -
dat die relatie een harde is. Twee
waarheden staan voor mij als een
paal boven water.
1. Er bestaat een relatie tussen de
ontwikkeling van collectieve lasten
en de ontwikkeling van loonkosten.
Historisch kan die relatie worden
aangegeven.
2. Er is een relatie tussen de
loonkosten, met name de loonkosten
per eenheid produkt, en de hoeveel–
heid werkgelegenheid.

Mijn stelling is dat de afgelopen
jaren die loonkosten per eenheid
produkt onder invloed van collec–
tieve lasten een zodanige ontwikke–
ling hebben doorgemaakt, dat wij op
het punt van de werkgelegenheid
minder hebben kunnen presteren
dan wij gewenst hadden.

Een tweede opmerking is...

De voorzitter: Geen sprake van. U
kunt een vraag stellen, maar u bent
hele beschouwingen aan het houden.
Ik wijs de leden erop dat wij vandaag
in een geweldige tijdnood raken.

De heer Linschoten (WD): Ik
maakte opmerkingen over wat de
WD in de sfeer van de sociale
zekerheid wil doen.

De voorzitter: Dan doet u dat maar
kort.

De heer Linschoten (WD): De
minister daagt mij uit om daarop te
reageren.

Ter zake van de sociale zekerheid
kun je, zoals wij doen kiezen voor
een basisstelsel. Ik wijs de minister
erop, dat een beleid van voortdurend

doormodderen in de sociale
zekerheid - een ingreepje hier, een
ingreepje daar, ontkoppeling hier,
wel of geen gedeeltelijke ontkoppe–
ling - in de afgelopen vijftien jaar
heeft geleid tot klappen. Het was
veel beter geweest, juist voor
degenen die afhankelijk zijn van de
sociale zekerheid, als in één keer een
fundamentele hervorming zou zijn
doorgevoerd. De WD pleit niet voor
het zo maar afpakken van de sociale
zekerheid, nee, zij kiest voor een
ander stelsel, waarbij de verdeling
van de verantwoordelijkheden
anders komt te liggen. Dat levert dan
inderdaad zoveel ruimte op, ook in
de richting van de collectieve lasten,
dat je een majeur positief
werkgelegenheidseffect kunt
verwachten.

Mmister De Vries: Ik heb enkele
cijfers gemeld over de ontwikkeling
van de collectieve-lastendruk in de
jaren 1985-1988. In die periode loopt
de collectieve-lastendruk op van 53%
tot bijna 55,5%. Dat was een periode
van gunstige werkgelegenheids–
ontwikkeling. Je kunt niet zeggen,
dat sprake is van een harde
historische relatie. Je kunt zelfs niet
spreken van een situatie, waarin
onder de voorgaande kabinetten
sprake was van een continu proces
van lastenverlichting. In dat verband
is het nuttig en leerzaam om te
kijken naar de collectieve-lastendruk
in 1993. Die is 53,7%. Vanuit de
historie kan niet worden gezegd, dat
macro sprake is van continue
lastenverzwaring. De heer Linschoten
ziet de lastenverlichting als een
noodzakelijke voorwaarde voor het
proces dat wij beiden willen, terwijl
ik het zie - en dat is het kernverschil
- als een ondersteunend element,
dat je als het verantwoord is, moet
inzetten.

De heer Linschoten (WD): Dan
daag ik de regering uit om aan te
geven, hoe wij de komende jaren
kunnen voldoen aan voldoende
werkgelegenheid, kijkende naar de
hoeveelheid mensen die de
arbeidsmarkt op komen. Als ik de
meest recente studie van het
Centraal planbureau tot mij neem en
ook kijk naar concept–
verkiezingsprogramma's, dan kom ik
inderdaad tot de conclusie dat wij er
met elkaar niet in zullen slagen om
aan de behoefte aan werkgelegen–
heid in de loop van de jaren
negentig te voldoen, als er in het

totale kader geen sprake is van een
majeure flankerende belasting–
verlichting. De overheid en de
sociale partners komen er dan niet
uit.

Minister De Vries: Ik wil die
discussie niet herhalen. De standpun–
ten zijn over en weer helder.

Ik wil nog iets over het basisstelsel
van de VVD zeggen. Het zou veel
ruimte vrijmaken. Ik neem aan, dat
de heer Linschoten daarbij uitgaat
van de veronderstelling, dat alles,
wat boven het basisniveau ligt, niet
op de wijze van de WAO als het ware
wordt gerepareerd. In dat geval
ontstaat er immers geen ruimte.

De heer Linschoten (VVD): ledereen
is volstrekt vrij om wel of niet te
repareren wat hij wil. Wij hopen wel
dat de volgende minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid dat soort
aanvullende afspraken niet algemeen
verbindend verklaart. Dan ontstaat
namelijk de ruimte die wij nodig
hebben en waarover ik het zojuist
had.

Minister De Vries: Er is althans één
punt waar de heer Linschoten en ik
het over eens zijn, getuige mijn
notitie over het algemeen verbin–
dend verklaren.

De heer Linschoten (WD): Dit gaat
mij wat te snel. De notitie is prachtig.
De analyse is behoorlijk. Het gaat de
VVD-fractie echter niet om verhalen
en notities, maar om maatregelen.
De minister zou van ons pas applaus
kunnen verwachten als hij alles wat
hij aan zijn opvolgers suggereert, zelf
had gedaan met betrekking tot de
bovenwettelijke afspraken die in het
kader van het WAO-gat waren
gemaakt. Dat had ik een politiek
flinke daad gevonden.

Minister De Vries: Ik heb de notitie
bij de Kamer gedeponeerd, in de
hoop en verwachting dat wij
daarover spoedig een beleidsdebat
kunnen voeren met de Kamer. Ik
hoop dat zo'n debat zal leiden tot
voldoende politieke steun voor het
voornemen. Ik heb aangekondigd dat
wij met de technische uitwerking van
een wetsontwerp in die zin al een
aanvang gemaakt hebben.

Voorzitter! Ik kom bij de banen–
pool, waarover door de heer Van
Hoof en anderen is gesproken. Ik heb
gemerkt dat er in de Kamer begrip
bestaat voor mijn zorgen. Er zijn
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risico's. Die betreffen de vraag welke
risico's uitbreiding kan hebben voor
het JWG, in welke mate uitbreiding
kan leiden tot verdringing en in
welke mate zich andere zorgen gaan
manifesteren, zoals ik in eerste
termijn heb toegelicht. In de tweede
plaats was er bij de Kamer begrip
voor het element van de doorstro–
ming. Dat element zou een extra
duwtje mogen krijgen, zij het dat het
last-resort-karakter overeind zou
moeten blijven - ik heb dat in eerste
termijn al toegezegd aan de Kamer -
en dat mensen die na vier jaar niet
kunnen doorstromen en die er de
voorkeur aan geven om in de
banenpool te blijven, die gelegen–
heid moeten hebben.

Dan is toch de vraag hoe wij
verder aankijken tegen de mogelijk–
heden van uitbreiding van banen–
pool. De heer Van Zijl heeft zijn
opvattingen daarover middels een
amendement aan de Kamer en
daarmee ook aan de regering
voorgelegd. Ik geef er graag een
reactie op. Ik houd dus mijn zorg op
dit punt. Dat betreft met name het
raakvlak met het JWG. Ik houd ook
zorg over grensvervaging in het
algemeen tussen reguliere en
additionele arbeid, naarmate wij de
additionele vormen van arbeid, zoals
banenpools, verder uitbreiden. Ik
houd ook zorg over de vraag of het
inderdaad lukt, mensen daarvoor
duurzaam gemotiveerd te houden Ik
houd verder zorg als het gaat om de
vraag of wij, naar de mate dat het
langer duurt, de druk kunnen
weerstaan die de Kamer en ik de
afgelopen jaren hebben zien
ontstaan om de mensen in de
banenpool toch wat meer te geven
dan het minimumloon en om ze
perspectief op een rechtspositie te
geven. Die druk zal groter worden
naarmate de banenpools groter
worden. Naar de mate waarin dat
gebeurt, zal het alternatief waaraan
wij altijd de voorkeur moeten geven,
namelijk het als het enigszins kan
toeleiden van de mensen naar een
reguliere baan, moeilijker te bereiken
zijn. Dan zal het dus moeilijker
worden, de mensen toe te leiden
naar een reguliere baan waaraan in
een aantal opzichten ook wat minder
aangename aspecten kleven. Ik houd
dus zorgen op dit punt.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Als de minister zo bang is dat met
name in de sfeer van de beloning de
eisen steeds hoger zullen worden -

die druk voelen wij ook; in die zin is
het wel een reëel punt - en dat die
eisen ook gehonoreerd zullen gaan
worden, hoeveel perspectief ziet hij
dan zelf, daar waar het betreft zijn
streven om meer banen op
minimumloonniveau te realiseren?
Aan de ene kant zegt hij dat er meer
banen op het laagste loonniveau
gerealiseerd moeten worden, maar
tegelijkertijd zegt hij dat hij zo bang
is dat in de banenpool het loon–
niveau niet in de hand zal kunneri
worden gehouden. Dat lijkt mij niet
helemaal consistent.

Minister De Vries: Ik denk dat het
dit wel is, voorzitter. Wat ik namelijk
bepaald niet als ideaal voor ogen
heb, is dat mensen, als zij beginnen
met een baan op het minimumloon–
niveau, daar altijd zullen blijven
hangen. Ik hoop juist dat wij mensen
kunnen motiveren om aan de slag te
gaan in een baan op dat inkomens–
niveau en dat dan zal blijken, zoals
dit in de praktijk meestal het geval is,
dat het als het ware aanloopbanen,
ingroeibanen zijn, waaruit betrokke–
nen na betrekkelijk korte tijd
doorstromen naar beter betaalde
functies. Dat perspectief is nu juist
het perspectief dat in de banenpool
ontbreekt.

De heer Van Zijl (PvdA): Juist als wij
ons wat dat betreft sterk houden en
de banenpool, althans wat de
beloning betreft, op het laagste, op
het minimumloonniveau houden,
zullen diegenen die kunnen
doorstromen, ook het makkelijkste
doorstromen, vanwege de prikkel
waarvan u zelf altijd zegt dat u
daarvan uitgaat.

Minister De Vries: Ja, maar ik twijfel
aan de houdbaarheid van dat model,
zeker naarmate wij het groter en
permanenter maken. Op dat punt
zullen wij elkaar waarschijnlijk niet
geheel overtuigen.

Ik heb vastgesteld, voorzitter, dat
ook de prioriteitsvolgorde ten
aanzien van de inzet van instrumen–
ten kamerbreed wordt ondersteund.
Eerst alles uit de kast halen om
mensen naar een reguliere baan toe
te leiden en vervolgens kijken of het
met het JWG goed gaat, de
doorstroming in de banenpool
bevorderen en kijken of er een
gesprek mogelijk en wenselijk is over
uitbreiding van de banenpools. Dat
lijkt mij de goede volgorde van
redeneren. De vraag is dan of het

verstandig is om op dit moment als
Kamer steun te geven aan een
amendement, waarin - zoals ik het
interpreteer - wordt vastgelegd dat
er in 1994 weer een groei gereali–
seerd kan worden van 5000, waarbij
ervan uitgegaan is dat het gemiddeld
2500 zal zijn, met aan het eind van
het jaar 5000 erbij.

Dit betekent, voorzitter, dat de
uitbreiding van de banenpools
feitelijk doorloopt in het ritme van de
afgelopen jaren. Dan kun je wel
zeggen dat er geen sprake is van een
automatisme, maar zeker in relatie
met de geest van het verhaal van de
heer Van Zijl zou op z'n minst de
indruk kunnen ontstaan dat, als het
aan de heer Van Zijl ligt, een
voortgaande groei in dat ritme ook
de komende jaren in het verschiet
ligt.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
De minister doet mij nu een beetje
onrecht. Ik dacht dat ik in mijn
verhaal, in eerste termijn al enigszins
en in tweede termijn nog wat meer,
duidelijk heb gemaakt dat ik begrip
heb - als je verder gaat uitbreiden -
voor het probleem van de verdrin–
ging en de relatie met het JWG, en
dat ik het heel verstandig zou vinden
om daar, ten aanzien van deze
uitbreiding, nog eens goed naar te
kijken. Wij weten allemaal dat straks
het opstellen van een nieuw
regeerakkoord en de vorming van
een nieuw kabinet een goed moment
is om vast te stellen of wij verder
gaan of niet. Ik heb begrip voor die
problemen geuit en dit aantal van
5000 betekent niet een jaarlijkse
continuering, tot sintjuttemis, met
ieder jaar 5000 erbij.

Minister De Vries: Ik ben erkentelijk
voor die toelichting, voorzitter. Blijft
over dat het in ieder geval in 1994 in
het oude ritme doorloopt. Wat ik een
groot probleem daarbij vind, is dat
als dit amendement zo zou worden
aanvaard, het kabinet in een gesprek
met gemeenten over de vraag hoe
het zit met die randvoorwaarden,
met de indicatiestelling en met de
realisatie van de taakstelling van het
JWG als het ware vanaf het begin
aan het verkeerde eind van het touw
zit, omdat de "buit" voor de
gemeenten, in de sfeer van de extra
banen en de banenpool, al binnen is.
Wij zouden dan moeten vragen of
men bereid is om in de sfeer van die
andere aspecten toch vooral de zaak
goed op orde te houden.
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Wat ik mij zou kunnen voorstellen,
voorzitter, is dat wij van de kant van
het kabinet, ook gelet op de behoefte
zoals die hier in de Kamer leeft, naar
de gemeenten zouden gaan,
zeggende: laten wij nu eens een
stevig gesprek van onze kan met de
gemeenten hebben. Laten wij de
zorg en de risico's die breed in de
Kamer besproken zijn en die ook in
de Kamer leven, onder de aandacht
van die gemeenten brengen. Laten
wij in een serieus gesprek tegen de
gemeenten zeggen dat wij graag
willen weten wat de perspectieven
en de mogelijkheden zijn om het
JWG, ook met de groei van de
doelgroep in de komende jaren,
inderdaad op een sluitende en goede
manier te realiseren; dat wij een
beroep zullen doen op de RBA's en
de CBA's om alles uit de kast te
halen voor zover er in de marktsector
mogelijkheden zijn en er in het kader
van de eerste en derde fase van het
activerend arbeidsmarktbeleid voor
jongeren mogelijkheden zijn om die
instroom bij het JWG niet groter te
doen zijn dan nodig is. Maar laten
wij in de eerste plaats proberen, met
elkaar een commitment te krijgen ten
aanzien van het JWG. Laten wij
vervolgens aandacht besteden aan
de risico's die bij de indicering
kunnen optreden. De heer Schutte
heeft daar ook op gewezen. Ik denk
dat die risico's beheersbaar zijn
wanneer wij ervoor zorgen dat de
indicatiestelling tot stand komt in
goed overleg tussen de
arbeidsvoorzieningsorganisatie en de
gemeenten. Laten wij eventueel
spreken over de aanscherping van
bepaalde criteria die de heer Huibers
aangeduid heeft. In een dergelijk
gesprek, voorzitter, zou ik niet wilien
uitsluiten dat er door het kabinet
bereidheid wordt getoond om tot
een beperkte uitbreiding van de
banenpools te komen. Ik moet u
daarbij zeggen dat ik 5000 aan de
zeer forse kant vind. Ik denk eerder
aan de helft daarvan om duidelijk te
maken dat een voortzetting van het
groeiritme van de afgelopen jaren
bepaald geen automatisme is. Het
zou evenwel een punt van bespre–
king kunnen zijn met de gemeenten.

Voorzitter! Met die benadering
zouden wij recht doen aan wat er in
de Kamer leeft aan wensen en
verlangens, waarbij wij een goed
gesprek met gemeenten zouden
kunnen hebben en waarbij er uitzicht
op bestaat dat alle partijen uiteinde–

lijk op een redelijke manier aan hun
trekken komen.

Ik heb ook problemen met de
dekking van het amendement. Ik
begrijp dat het gaat om een post
ontvangsten die ontstaan zijn
doordat in voorgaande jaren een te
hoge bevoorschotting heeft
plaatsgevonden, vooral bij de WSW,
de WWV en de AKW. In de begroting
zijn daarvoor bedragen geraamd van
ruim 5 mln. in 1993 en 1994. In de
Najaarsnota is eenmalig 50 mln.
extra ingeboekt op basis van een
restitutie bevoorschotting AKW. Er is
geen enkele garantie dat een
dergelijke meevaller ook in de
komende jaren weer optreedt.
Natuurlijk kun je iets niet helemaal
uitsluiten maar waarschijnlijkheden
of zekerheden zijn er niet. Indien zich
in de komende jaren een dergelijke
meerontvangst zou voordoen, dan
heet dat bovendien in de terminolo–
gie van het kabinet een meevaller. En
meevallers mogen nooit gebruikt
worden voor beleidsintensiveringen.

Kortom, voorzitter, de dekking die
de heer Van Zijl aandraagt moet door
mij als ondeugdelijk worden
gekarakteriseerd.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Er zal ongetwijfeld een relatie zijn
tussen de warme belangstelling van
de minister voor de uitbreiding van
de banenpool en zijn twijfel over de
dekking. Dat is ook niet onbegrijpe–
lijk.

Minister De Vries: Nee, dat staat
volstrekt los van elkaar, voorzitter! Je
kunt best tegen een idee zijn en toch
de dekking solide vinden.

De heer Van Zijl (PvdA): Dat is
allemaal denkbaar maar wat ik
suggereer is ook niet uitgesloten in
de politiek. Ik loop nog wel niet zo
lang rond maar ik vermoed dat een
klein beetje. U heeft echter ook van
ons begrepen dat die structurele
dekking, misschien niet die eerste
twee jaar, gevonden kan worden
gevonden. Vandaar dat wij zeggen
dat in de incidentele sfeer wel
gebruik gemaakt kan worden van
deze meevallers, die er overigens al
een paar jaar achter elkaar blijken te
zijn geweest, omdat de Kamer op
termijn toch niet zoveel voelt voor
die forse financiële impuls van uw
doorstroommodel. Wij zijn wel voor
het stimuleren van de doorstroming
in termen van "een duwtje in de
rug", een beetje scholen en een

beetje trajectbegeleiding maar wij
voelen niet veel voor uw forse
loonkostensubsidie. Daar heeft u
toch 35 mln. voor op de lat staan.

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb de Kamer niet zo
verstaan dat zij onder alle omstan–
digheden tegen die doorstroom–
subsidie is. Ik denk dat de Kamer het
op zichzelf een redelijke gedachte
vindt dat, voor zover dat instrument
kan werken en door alle betrokkenen
in zo'n situatie als stimulerend wordt
ervaren, dat instrument ook
gehanteerd kan worden. Maar stelt u
zich nu eens voor - het is niet
onlogisch om dat te veronderstellen
- dat dat instrument niet zo intensief
benut zal worden als wij gedacht
hebben. Dan kan daar in de toekomst
een zekere onderuitputting bij
optreden. Maar zelfs dan hebben wij
het hier alleen al als het gaat om de
startgelden over het volle bedrag van
35 mln. Dat bedrag komt overigens
in het kader van het model dat wij
hebben geïntroduceerd pas over
enkele jaren beschikbaar. Over 1994
en 1995 gaat het nog over zeer
bescheiden bedragen. Zelfs als van
die 35 mln. maar de helft nodig zou
zijn, hebben wij nog maar de helft
van de dekking voor dit amende–
ment.

Kortom, over die dekking kan ik in
redelijkheid toch niet al te veel
positiefs zeggen. Ik hoop dan ook dat
de Kamer alsnog bereid zou zijn de
regering de ruimte te geven voor de
benadering die ik zojuist schetste.
Laat het kabinet een serieus gesprek
beginnen met in de eerste plaats de
grote gemeenten en daarnaast de
VNG, waarin geprobeerd moet
worden tot een afspraak te komen.
Een element van deze afspraak kan
zijn een beperkte uitbreiding van de
banenpools. Tegelijkertijd zullen wij
daarbij proberen ook wat meer
zekerheden te krijgen ten aanzien
van die beide andere punten.

De heer Huibers (CDA): Op welke
termijn denkt de minister de Kamer
te informeren over een eventueel
gesprek en de resultaten daarvan?

Minister De Vries: Ik denk dat dat
gesprek al heel gauw kan plaatsvin–
den. Ik weet niet of dat nog voor de
kerst kan, maar anders in ieder geval
zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar.
Vervolgens zal de Kamer over de
resultaten van het gesprek worden
geïnformeerd.
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Mevrouw Schimmel heeft
gevraagd of wij ten aanzien van de
risico's en zorgen misschien ook een
zekere rol zouden kunnen toekennen
aan de commissie-Andriessen en of
wij deze commissie zouden kunnen
vragen ook eens haar opvatting te
geven over de betekenis die in de
toekomst voor de door haar te
behandelen problematiek zou kunnen
worden toegekend aan de mogelijk–
heden van additionele arbeid. Ik wil
die vraag graag doorgeven.

Mevrouw Schimmel heeft een
motie ingediend die betrekking heeft
op de ontwikkelingen in Frankrijk en
België, waarover wij ook in eerste
termijn hebben gesproken. Zij vraagt
de regering op korte termijn een
notitie op te stellen over de
bruikbaarheid van dergelijke
buitenlandse voorbeelden voor de
Nederlandse werkgelegenheids–
situatie. Ik heb in mijn eerste termijn
al gezegd dat wij de ontwikkelingen
op dat terrein met grote belangstel–
ling volgen. Ik heb begrip voor het
feit dat ook de Kamer daar grote
belangstelling voor heeft. Ik
waardeer dat zelfs. Het lijkt mij dus
prima om de Kamer een notitie te
sturen over het karakter van die
maatregelen en over de pro's en
contra's die daaraan verbonden zijn.
Ik begrijp dat mevrouw Schimmel
een dergelijke notitie ook wel op
betrekkelijk korte termijn zou willen
hebben. Er zal nog betrekkelijk
weinig op grond van de ervaringen
te zeggen zijn over de effectiviteit
van dat soort instrumenten. Maar op
zichzelf kan een discussie over de
vormgeving en de aard van de
instrumenten toch wel zinvol zijn.
Een dergelijke notitie wil ik op
zichzelf dus graag toezeggen. Dan
moet mevrouw Schimmel maar zien
of zij het desondanks zinvol vindt om
haar motie te handhaven.

De volgende motie van mevrouw
Schimmel gaat over het wettelijk
recht op deeltijdarbeid. In eerste
termijn hebben we daarover
uitvoerig gediscussieerd, dus het zal
haar niet verrassen dat ik deze motie
ontraad.

Ik kom toe aan de motie over de
gelijke behandeling van deeltijdwer–
kers. De SER staat als het ware op
het punt om daarover een advies uit
te brengen, een advies waarvan we
verwachten dat het deze week wordt
afgerond, zodat we het op zeer korte
termijn zullen ontvangen. Het is dan
niet meer dan redelijk dat de
regering eerst kijkt naar het

SER-advies en naar aanleiding
daarvan een kabinetsreactie geeft,
wat betekent dat ik in deze fase een
motie als deze meen te moeten
ontraden. Maar ook dat zal haar niet
verrassen.

De heer Van Zijl heeft gesproken
over de vierdaagse werkweek. Ik
spits dat toe op de vierdaagse
werkweek bij de overheid. De heer
Van Zijl zei dat hij, goed naar mij
luisterend, eigenlijk maar één
bezwaar van mijn kant heeft
gehoord. Ik zou hem misschien
moeten aanmoedigen, ietsje beter te
luisteren, want ik heb nog wat meer
aspecten naar voren gebracht, ook in
mijn eerste termijn. Om te beginnen
twijfel ik aan de wijsheid om
onderscheid te maken tussen
bestaande banen en vacatures. Over
dat algemene uitgangspunt, waarbij
de overheid meen ik vooroploopt, of
in ieder geval een goed voorbeeld
geeft door te zeggen dat bij haar een
verzoek om in deeltijd te mogen
werken, wordt ingewilligd, tenzij er
bezwaren vanuit de organisatie zijn,
heb ik vanmorgen gezegd dat het mij
goed lijkt om dat ook uit te dragen
als het gaat om vacatures. Maar ik
heb grote aarzeiingen om bij
vacatures een stap verder te gaan
dan bij bestaande banen. Mevrouw
Schimmel heeft op dat punt,
overigens terecht, op een paar
complicaties gewezen. De heer Van
Zijl weet, vanuit zijn ervaring bij
Landbouw, dat het gebruikelijk is bij
de overheid dat, als er vacatures
ontstaan, die eerst intern openge–
steld worden. Dan komt de vraag
aan de orde of, als vacatures intern
worden opengesteld, daar ook die
voorwaarde aan moet worden
verbonden, en niet op het moment
waarop ze extern worden openge–
steld. Dat zijn van die kleine dingen,
die in de praktijk een groter gewicht
kunnen krijgen. Wij zijn het erover
eens, want de heer Van Zijl zegt dat
het natuurlijk niet altijd in deeltijd
kan; er zijn situaties denkbaar, waarin
vanuit het belang van de organisatie
gezien het alleen maar een full-time
baan kan zijn. Je kunt dan misschien
enig taxatieverschil hebben over de
vraag hoe frequent dat zal voorko–
men, maar een belangrijk bezwaar
van mij was inderdaad dat a l l –
eenverdieners, alleenstaanden en
éénoudergezinnen vaak meer moeite
zullen hebben om met een deeltijd–
baan genoegen te nemen dan
tweeverdieners.

In de praktijk zie je ook heel veel
dat deeltijdbanen samengaan met
tweeverdienerssituaties. Daar heb ik
niets op tegen; ik zou er alleen wat
moeite mee hebben als het voor die
andere categorieën in de toekomst
zo wordt dat men de overheid niet
meer ziet als een aantrekkelijke
werkgever, omdat je daar altijd
achterin de rij staat als sollicitant.
Dat blijf ik een bezwaar vinden. De
heer Van Zijl kan dan zeggen dat die
problemen zich altijd voordoen als
het gaat om vierdaagse werkweken.
Ik heb daar vanmorgen wat
voorbeelden van genoemd, waaruit
ook bleek dat daar waar het in
Nederland gelukt is, dus bij Scania
en dat soort bedrijven, tijdelijk met
vierdaagse werkweken te gaan
werken, dat niet gepaard is gegaan
met eeh evenredige looninlevering.
In de periode dat men daar korter
werkt, krijgt men toch het volledige
loon, onder de afspraak dat, als men
straks weer langer gaat werken, men
gedurende een bepaalde periode ook
genoegen zal nemen met een
gelijkblijvend inkomen. Dat aspect
wordt wel degelijk door veel mensen
als een knelpunt ervaren. Zeker voor
mensen met wat lagere, bescheiden
inkomens betekent het nogal wat, als
ze met vier vijfde van hun normale
inkomen naar huis gaan. Wat betreft
de door de heer Van Zijl op dit punt
ingediende motie op stuk nr. 21: ik
heb mijn redenering daartegen
gegeven. De consequentie daarvan is
dat ik de aanneming van die motie
ontraad.

Dan de motie van de heer
Rosenmöller op stuk nr. 23 over een
probleem dat ook de heer Van Zijl
heeft aangeduid. Het gaat om de
vraag, of dit soort ontwikkelingen in
de richting van minder werken op de
een of andere manier fiscaal of via
premievrijstellingen kan worden
ondersteund. In reactie op de motie
van mevrouw Schimmel heb ik
zojuist toegezegd, dat ik de Kamer zo
spoedig mogelijk een notitie zal
sturen met informatie over de
buitenlandse ontwikkelingen op dit
punt. Ik zal dan ook voorbeelden
noemen. Tegen die achtergrond vind
ik het op zijn minst voorbarig om nu
al uit te spreken, dat bepaalde
vormen van herverdeling van arbeid
fiscaal gestimuleerd moeten worden.
Dat zeg ik niet, omdat ik niet
sympathiek tegenover dit soort
regelingen sta. Juist bij dit soort
voorstellen tilt men echter vaak wat
licht aan het feit, dat de maatregelen
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op dit punt de belasting– en
premiegrondslag, waarover dan nog
wel wordt geheven, almaar smaller
maken. Dat vertaalt zich in tarief–
verhogingen. Of het nu gaat om de
wet-Vermeend/Moor, of om dit
voorstel of om andere voorstellen, of
om de verhoging van het
arbeidskostenforfait, waar ik groot
voorstander van ben: ik word dan
binnen het kabinet en elders heel
nadrukkelijk aangesproken op de
gevolgen van het almaar verder gaan
met het versmallen van die
belasting– en premiegrondslag,
omdat die zich vertaalt in hogere
tarieven en grotere wiggen. Daar
waren wij namelijk met zijn allen zo
tegen!

Op dit rnoment ontraad ik dus de
aanneming van deze motie. Dat
betekent niet dat een dergeiijk
instrument niet meer aan de orde
kan komen in het kader van de
aangekondigde notitie. Als op basis
daarvan zou worden gesteld, dat
sprake is van interessante mogelijk–
heden en dat die zouden moeten
worden gerealiseerd, omdat die
aantoonbaar dermate grote
besparingen opleveren, bijvoorbeeld
in de sfeer van dezelfde sociale
zekerheid, dat het gevreesde effect
van een opwaartse druk op de
premies zich niet voordoet, dan
kunnen wij daarover praten. Op dit
moment kan ik er echter geen
positief oordeel over geven.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Ik heb misschien een
oplossing. In het dictum wordt alleen
maar gevraagd, of de regering kan
aangeven op welke manieren zo iets
zou kunnen, Het gaat dus alleen om
maar om het in beeld brengen van
die fiscale stimulans, gericht op
werkgevers en werknemers. Ik ben al
een heel eind, nu de minister positief
reageert op het verzoek van
mevrouw Schimmel om een notitie
te schrijven over de herverdeling van
arbeid in het algemeen, ook gericht
op de buitenlandse ontwikkelingen,
als hij daarin aan mijn aspect ook
aandacht besteed. Ik heb dat
verbonden aan een concreet
voorstel, dat over die ADV-bonus/
malus. Ik heb dat eergisteren
uitgewerkt. Het levert 30.000 banen
op volgens het CPB.

Minister De Vries: Voorzitter! Je
kunt moties natuurlijk altijd
verschillend lezen. Als er in een
dictum staat dat aan de regering

gevraagd wordt aan te geven op
welke manier iets kan, kan dit zo
gelezen worden dat het uitgaat van
de veronderstelling dat het dus ook
moet gebeuren. Als dit niet de
achterliggende gedachte was van de
heer Rosenmöller, maar als hij mij
vraagt of ik in de notitie die aan
mevrouw Schimme! is toegezegd,
ook dit soort instrumenten aan de
orde wil stellen en hier een oordeel
over wil geven, dan wil ik deze
toezegging graag doen. Ik maak
hiermee dan misschien in één klap
twee moties overbodig.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik weet niet wat mevrouw Schimmel
met haar motie doet, maar de
interpretatie die ik aan mijn motie
geef is de volgende. Ik wil inderdaad
graag dat we een onderscheid
maken tussen enerzijds het in beeld
brengen van de manieren en
anderzijds het beslismoment om een
of meer van die manieren te
gebruiken. Ik denk dat de minister en
ik het dan met elkaar eens zijn.

Minister De Vries: Voorzitter! Ik kom
dan bij de motie van de heer Van Zijl
over de huursubsidie. Strikt
genomen vraagt deze motie niet
meer aan de regering dan om "vóór
1 maart 1994 de Kamer te informe–
ren over de technische modaliteiten
van een dergelijke wijziging en deze
te betrekken bij de door de regering
aangekondigde afweging over
mogelijke lastenverlichting in het
voorjaar van 1994".

Strikt genomen gaat het dus om
niet meer dan een technisch verzoek,
maar het is een politieke motie. Dit
betekent dus dat een positieve
reactie hierop zou kunnen worden
geduid als een houding van het
kabinet, die op z'n minst uitzicht
biedt op een positieve stellingname.
Ik heb in eerste termijn op dit punt
zoveel aarzelmgen naar voren
gebracht, met name ook na
consultatie van mijn collega van
Volkshuisvesting, dat ik vrees dat er
een verkeerde verwachting zou
worden opgeroepen, wanneer deze
motie door de Kamer aanvaard zou
worden. Ik acht het buitengewoon
onwaarschijnlijk dat het kabinet,
respectievelijk collega Heerma, op
een positieve wijze bereid zou zijn,
op deze suggestie in te steken. Om
deze reden, voorzitter, acht ik het
geen wijsheid als deze motie door de
Kamer wordt aanvaard.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Het is op zichzelf een aardige
denkroute om het instrument van de
huursubsidie langs twee kanten te
benaderen, namelijk hier en daar de
regeling enigszins aanscherpen daar
waar misschien onterecht subsidie
gegeven wordt en aan de andere
kant wat verlichting brengen daar
waar we allemaal een groot
probleem onderkennen. Als de
minister dan bij voorbaat zegt dat
zelfs het onderzoeken ervan de
mensen al zozeer het gevoel geeft
dat er geweldig mooie dingen staan
te gebeuren, dat hij het niet eens
bekijkt, dan vind ik dat heel jammer.

Minister De Vries: Voorzitter! De
heer Van Zijl gaat nu net een stapje
verder dan ik in eerste termijn heb
gedaan. Ik heb in eerste termijn de
bezwaren naar voren gebracht, de
uitvoeringstechnische aspecten, de
complicaties met de tabellen, maar
ook het feit dat je bij 900.000 mensen
op een heel wat preciezere manier
moet kunnen nagaan hoe het met de
vermogenspositie zit, als je de grens
zover naar beneden brengt.

Ik heb tegelijkertijd in eerste
termijn gezegd dat ik best bereid ben
om nog eens een serieus gesprek
met collega Heerma te hebben over
dit onderwerp. Ik ben ook best bereid
om dit in tweede termijn te herhalen.
Ik heb er echter bij gezegd, gelet op
de reacties die ik gekregen heb:
verwacht er niet te veel van. Ik denk
dat, als de Kamer een motie
aanneemt op dit punt, dit dan
inderdaad leidt tot een hoger profiel
van verwachtingen dan ik gerecht–
vaardigd vind.

De heer Van Zijl (PvdA): Het
ontraden van de motie leidt tot een
profiel, waarin het beeld zal zijn:
laten we er maar niet aan beginnen,
het wordt toch niets!

Minister De Vries: Ik zou het dan
ook verstandiger van u hebben
gevonden als u de motie niet had
ingediend en genoegen had
genomen met de toezegging die ik
gedaan had. U dwingt mij nu dus tot
een stellingname over een politieke
uitspraak die wellicht door de Kamer
wordt gedaan, terwijl ik er de
voorkeur aan zou hebben gegeven
om te zeggen: laat me dat gesprek
rustig voeren, maar verwacht er niet
te veel van. U kunt het onderwerp
dan natuurlijk best in het voorjaar
weer aan de orde stellen, als u dat
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wilt, maar ik vind een politieke
motie, een politieke uitspraak
hierover van de Kamer op dit
moment niet verstandig.

Voorzitter! De heer Schutte heeft
een opmerking gemaakt over de
vraag of het niet mogelijk is, in de
toekomst uitkeringsgelden in te
zetten bij grote investeringsprojecten
van de overheid. Op dit punt komen
ook van andere kanten wel sugges–
ties. Ik denk dat het inderdaad de
moeite waard is om bij grote
mvestermgsprojecten en aanbeste–
dingen ook eens te kijken in welke
mate het mogelijk is om werklozen
daarbij in te schakelen. Misschien
loop ik al wat te lang mee in de
politiek, maar ik moest even
terugdenken aan de jaren tachtig,
toen wij hebben geprobeerd, dit op
wat grotere schaal te doen met
"terugploegprojecten". Het is bekend
dat deze projecten achteraf geëva–
lueerd zijn en dat die evaluatie tot
niet zulke positieve resultaten heeft
geleid. Wij zouden voor onszelf en
bij de overheidsopdrachtgevers wel
de aanbeveling kunnen overbrengen
om bij grote projecten die worden
uitgevoerd, serieus te bekijken of er
mogelijkheden zijn. Dat is een
opstelling die ik gaarne in het
kabinet zal bepleiten

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Dat was ook mijn bedoeling. Ik heb
bewust gewezen op de risico's die
wij niet moeten lopen: wij moeten
wel lering trekken uit het verleden,
maar dan niet tegelijkertijd zeggen
dat er daarom dus niets meer
mogelijk is.

Minister De Vries: Prima.
De heer Schutte heeft een

opmerking gemaakt over de
dereguleringsvoorstellen op het
terrein van de arbeidsmarkt en wat
dit eventueel betekent voor de
positie van de arbeidsvoorzienings–
organisatie. Op zichzelf vind ik het
geen ramp, ik zou haast zeggen het
tegendeel, wanneer een fors deel
van de vacaturemarkt bediend wordt
door commerciële bemiddelings–
bureaus, waaronder uitzendbureaus.
Het was een wezenlijk element bij de
tripartisering van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie dat
deze geen monopoliepositie zou
nastreven, maar meer een regie–
functie zou krijgen. Daar waar de
markt het goed kan, is het ook niet
noodzakelijk om publieke middelen
in te zetten. De publieke

arbeidsvoorzieningsorganisatie is er
vooral om de mensen die een
kwetsbare positie hebben op de
arbeidsmarkt, een extra steun te
geven en om op plaatsen waar
fricties op de arbeidsmarkt zijn, dus
bij moeilijk vervulbare vacatures, een
betere koppeling tussen vraag en
aanbod tot stand te brengen. Ik
begrijp goed dat er, wanneer de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zich
uitsluitend zou concentreren op dat
deel van de arbeidsmarkt, misschien
geen sterke positie ten opzichte van
de werkgevers ontstaat. Ik ben dan
ook van mening dat het altijd goed is
wanneer de arbeidsvoorzienings–
organisatie volgens een slip-stream–
benadering toch ook probeert, een
behoorlijk deel op de vacaturemarkt
behoudt voor overige functies. Dat
zou ik echter niet als leidraad van het
beleid willen kiezen, want de
arbeidsvoorzieningsorganisatie moet
haar positie waarmaken door de
kwaliteit van de dienstverlening.

De heer Schutte vroeg zich af of
niet het risico bestaat dat het geheel
naar de gemeenten verschuift als het
te veel de kant uitgaat van een
bemiddelingsfunctie voor de
kansarmen en kwetsbaren op de
arbeidsmarkt. Naar mijn mening
moeten wij in het oog houden dat de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zowel
te maken heeft met uitkeringsgerech–
tigde werklozen die thans nog onder
de hoede van de bedrijfsverenigin–
gen verkeren als met de langdurig
werklozen die bij de gemeenten
zitten. De arbeidsvoorzienings–
organisatie moet een goede
samenwerkingsrelatie tot stand
brengen naar beide kanten toe.
Wellicht wordt het in de toekomst
anders, maar op dit moment houd ik
het hier nog maar even op.

De heer Leerling heeft nog een
vraag gesteld over de acht RBA's die
nog niet meedoen aan het JWG. Wat
daarvan precies de reden is, kan ik
op dit moment niet melden. Als de
heer Leerling dat goedvindt,
beantwoord ik die vraag schriftelijk.

D

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik kan het kort houden. Ik had de
vragen van de heer Linschoten willen
beantwoorden, maar blijkbaar was
hij meer in zijn eigen vragen
geïnteresseerd dan in mijn antwoord.

Zijn opmerking was best de
moeite van het beantwoorden waard.
Hij stelde dat dit kabinet zo weinig

heeft gedaan aan de verbetering van
de uitvoering van de sociale
zekerheid. Nu gaan wij straks
rustiger dagen tegemoet. Misschien
wil de heer Linschoten die onder
andere gebruiken voor het in alle
eerlijkheid beantwoorden van de
volgende vraag.

Wat heeft acht jaar centrum-rechts
kabinet op dit terrein feitelijk tot
stand gebracht? De uitvoerings–
organisatie zendt op dit moment
signalen uit over de hoeveelheid
veranderingen waarvoor men gesteld
is: veranderingen inzake de Ziektewet
en de arbeidsomstandigheden en het
nieuwe keuringsbegrip inzake de
arbeidsongeschiktheid. Ik vermeld
voorts de indringende reorganisatie–
vraagstukken die een rol spelen, met
alle sociale vragen vandien. Daar kan
altijd kntiek op zijn, maar ik vind het
beeld van stil water dat werd
geschetst, absoluut in strijd met de
feiten.

De heer Linschoten (WD): Hoe
komt de staatssecretaris erbij dat die
wereld in beweging is? Ja, waarach–
tig wel, ook op manieren die wij het
liefst niet zouden zien. Het was
echter geen kwestie van stilzitten.
Mijn betoog kwam erop neer dat de
belangrijke bewegingen de afgelopen
jaren door het kabinet zijn tegenge–
werkt. Het heeft veel geïnvesteerd
om vernieuwing tegen te houden. Nu
weet ik wel dat deze staatssecretaris,
die kortgeleden op deze post is
gekomen, misschien niet de meest
juiste persoon is voor een aantal
opmerkingen. Ik heb het voorbeeld
genoemd van de onafhankelijke
toezichtkamer in het kader van de
sociale verzekering. De voorganger
van de staatssecretaris heeft het
grootste deel van haar ambtsperiode
geïnvesteerd in het tegenhouden van
dat soort vernieuwingen. Daar heb ik
het over gehad en dat houd ik ook
overeind.

Staatssecretaris Wallage Maar met
een beetje goede wil ronden wij deze
kabinetsperiode af met een nieuwe
Organisatiewet sociale verzekering. Ik
stel maar fijntjes vast, dat dit in deze
kabinetsperiode is gebeurd en niet m
een vorige.

Voorzitter! Mevrouw Eisses heeft
mij gevraagd of het mogelijk is de
algemene maatregel van bestuur
over het begrip "passende arbeid"
aan deze Kamer voor te leggen. Dat
zal ik doen, zodat de Kamer daarover
een oordeel kan geven.
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Ik treed nu niet in het pittige
debatje tussen de regeringspartijen
over de WW, maar ik wil hierover
wel een opmerking maken. Ik hoop
dat het evenwicht dat het kabinet in
zijn benadering heeft trachten te
vinden, beide regeringspartijen aan
zal spreken. Als ik goed luister, hoor
ik dat wij de concrete voorstellen de
komende weken gewoon zakelijk met
elkaar kunnen bespreken. Ik heb er
alle vertrouwen in dat wij dan tot
een goede afronding kunnen komen.

De heer Rosenmöller heeft
gesproken over de effecten van de
flexibiliteit. Ik meen dat je een
onderscheid moet maken. De kritiek
op de duur van een arbeidsverband
is terecht. Wij gaan er immers van
uit dat de band die je met het
arbeidsproces moet hebben, van
langere duur moet zijn. Bij de aard
van het verband is de relatie veel
minder eenduidig dan de heer
Rosenmöller beweerde. De drempel
die daarbij wordt opgeworpen,
maakt het immers nog steeds
mogelijk om met een beperkt aantal
uren per dag of per week toch in
aanmerking te komen voor een
werkloosheidsuitkering. Ik hoop dat
ik daarmee het geschil iets preciezer
heb omschreven.

De (algemene) beraadslaging wordt
gesloten.

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

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 15.53 uur
tot 16.00 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de brieven inzake vernieu–
wing Algemene bijstandswet
(22545, nrs. 14 en 15).

(Zie vergadering van 15 december
1993.)

De beraadslaging wordt hervat.

D

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik zou willen beginnen met de Kamer
mee te nemen naar het moment
waarop minister Klompé in deze
Kamer de bijstandswet verdedigde.
Ik citeer minister Klompé: Ik wilde
een wet maken, mijnheer de

voorzitter, waarop iedere burger een
beroep kon doen met opgeheven
hoofd en waardoor hij niet in een
atmosfeer zou worden geplaatst die
in strijd zou zijn met zijn vrijheid en
met de waardigheid van zijn
menselijke persoon. Dit zijn mijn
uitgangspunten geweest. Einde
citaat.

Voorzitter! Ik denk dat wij vandaag
voor de opgave staan of wij het
erfgoed van Marga Klompé veilig
kunnen stellen in een samenleving
waarin rond de Algemene bijstands–
wet groot cynisme is komen te
heersen. Ik heb na mijn aantreden,
kijkend naar de vraagstukken rond de
bijstandswet voor mijzelf de
conclusie getrokken dat de discussie
in deze Kamer, maar vooral de
discussie in de samenleving over de
bijstandswet van een zodanig aard
was en dat de omvang van de fraude
en de twijfel aan de doelmatigheid
van de wet zo groot waren, dat ik
niet kon volstaan met technische
wijzigingsvoorstellen op onderdelen
van de bijstandswet, maar dat ik
ernaar moest streven met de
uitvoerder van de bijstandswet, dat
zijn de Nederlandse gemeenten, over
het geheel van die bijstandswet tot
afspraken te komen.

Enkele maanden later, begin
september, is toen het akkoord met
de VNG gesloten. Wij wisten toen
dat zowel deze Kamer als de
commissie-Van der Zwan nog met
adviezen zouden moeten komen. Ik
heb, nadat die rapporten uitgebracht
zijn, uiterst intensief met de VNG
nader overleg gevoerd over de vraag
welke elementen van die rapporten
wij kunnen en willen inpassen in de
gemaakte afspraken. Tegen de heer
Van Hoof zeg ik dat dit in een
buitengewoon hoog tempo
gebeurde. Het was ook een
intensieve poging om weer
bestuurlijk draagvlak te vinden voor
herijking en herinrichting van die
Algemene bijstandswet.

Als ik vandaag dus op basis van
de beleidsbrief van het kabinet die
integrale poging tot kwaliteits–
verbetering van de bijstandswet hier
verdedig, dan kan ik dat doen omdat
zowel door mijn medewerkers als
door de VNG en haar medewerkers
buitengewoon veel energie en tijd is
gestopt in dat overleg. Ik ben hen
daarvoor zeer erkentelijk.

Voorzitter! De beleidsbrief over de
bijstandswet en de indringende nota
van wijziging die het kabinet zeer
snel in het volgend jaar om advies

naar de Raad van State zal sturen,
kenmerken zich door integraliteit. Het
gaat niet alleen om aanpassing van
de regelgeving. Het gaat ook niet
alleen om een nieuwe rol voor de
gemeenten betreffende het maatwerk
of om een sterke intensieve inzet
rond de fraudebestrijding. Het gaat
zeker ook over besparingen, over
nieuwe bestuurlijke verhoudingen en
over noodzakelijke wijzigingen in de
uitvoering. Op die wijze, zo stel ik
vast, is gisteren over de beleidsbrief
gesproken. Hoewel natuurlijk de
normensystematiek daarbinnen een
buitengewoon belangrijk onderwerp
is, hecht ik eraan, de beleidsbrief in
zijn volle breedte met de Kamer te
kunnen bespreken.

Uitgangspunt van het kabinet is
daarbij geweest - ik stel vast dat vele
fracties in deze Kamer dat uitgangs–
punt hebben onderschreven - dat
ons beleid moet zijn gericht op de
kwaliteitsverbetering van de
uitvoering van de bijstandswet en
niet op het verlagen van uitkerings–
niveaus. Dat uitgangspunt is
buitengewoon belangrijk omdat het
sociaal minimum voor degene die er
echt van moet leven in dit land geen
vetpot is. Ik stel dus vast dat de
overgrote meerderheid van deze
Kamer dat uitgangspunt van het
kabinet nadrukkelijk heeft onder–
schreven.

Het gaat er wat mij betreft politiek
en bestuurlijk om de fraude scherper
aan te pakken zodat de bonafide
uitkeringsgerechtigde beter wordt
beschermd. Het gaat erom het debat
over de druk op de hoogte van de
uitkeringen weg te nemen door te
laten zien dat wij in staat zijn, orde
op zaken te stellen in de bijstands–
wet. Dat is de reden voor het totale
pakket aan maatregelen dat ik hier
vandaag verdedig.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Leerling heeft erop gewezen dat veel
van het kwaliteitsverlies in de
bijstandswet naar het oordeel van de
commissie-Van der Zwan te wijten is
aan de uitvoering en niet zozeer aan
de wet zelf en dat ook zonder
wetswijziging veel zou zijn te
bereiken. Hij heeft gevraagd naar het
oordeel van het kabinet over die
benadering. De constatering van de
commissie dat de gebrekkige
uitvoering niet in de eerste plaats
door de wettelijke regels als zodanig
wordt veroorzaakt, neemt niet weg
dat de kwaliteit van de uitvoering
ook kan worden verbeterd met
daarop gerichte wijzigingen in de
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regelgeving. Bovendien wijst de
commissie zelf op de te ingewikkelde
en te gedifferentieerde regelgeving.
Ook daarin ziet de commissie een
van de oorzaken van het vastlopen
van het systeem.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom toe
aan een aantal opmerkingen over de
financiële context van het geheel. Ik
heb al gezegd dat het de inzet van
het kabinet is om juist de normen en
het bestaansminimum in stand te
houden en te garanderen, maar om
de uitvoering drastisch te verbeteren.
Met die verbeterde uitvoering is het
naar onze opvatting mogelijk om
besparingen te bereiken. Het is dus
niet zo dat wij hebben gezegd dat wij
een aantal besparingen willen en dat
wij daarom een aantal veranderingen
in de bijstandswet aanbrengen. Het
is echter ook niet verboden om
besparingen in te boeken als je tot
een grotere doelmatigheid, een
betere fraudebestrijdmg en een
systeem van werken komt dat ook
een adequatere en passender
bijstandsverlening tot stand brengt.

Ik merk allereerst op dat ik als
absoluut cruciaal beschouw dat
straks voor een deel van het
bijstandsbudget budget–
verantwoordelijkheid voor de
Nederlandse gemeenten zal
ontstaan. Als je uit je eigen budget
toeslagen moet verschaffen, leidt dit
natuurlijk niet alleen binnen de
sociale dienst, maar ook binnen het
college van burgemeester en
wethouders tot een ander type
discussie en betrokkenheid dan
wanneer je weet dat besluiten
binnen de dienst voor 90% op
declaratiebasis naar Den Haag
kunnen worden gestuurd. Met
andere woorden: de omslag die nu
over de volle breedte van de
bijstandswet wordt gemaakt door
een deel van het budget als
budgetverantwoordelijkheid naar de
gemeenten over te hevelen, is in
mijn ogen cruciaal. Het introduceren
van een gemeentelijk toeslagen–
beleid en het budgetteren van dat
budget is geheel nieuw. Gemeenten
hebben er in dit opzicht geen enkele
ervaring mee. Dat geldt wel voor
andere beleidsterreinen, maar
bepaald niet voor de bijstandswet.

Ik meen dat daarbij moet worden
vermeden dat het Rijk een deel van
zijn problemen decentraliseert naar
de gemeenten, onder het motto: red
je daar maar mee. Dat was in het
gesprek met de VNG ook absoluut
cruciaal. Goed naar elkaar luisterend,

hebben wij dus gekeken hoe wij dat
principiële punt van eigen budget–
verantwoordelijkheid konden
verenigen met een passende aanpak
in de overgangsfase, waardoor met
dat systeem ervaring kon worden
opgedaan. Dat heeft ertoe geleid dat
er een overgangsfase van drie jaar is
gecreëerd waarin de verhouding van
90/10 gedurende die drie jaar in
stand blijft. Daar zitten een aantal
lastige vragen aan vast die ook in
deze Kamer zijn gesteld en die ik nu
zal beantwoorden.

In de overgangsperiode kunnen de
gemeenten hun kosten dus voor 90%
bij Sociale Zaken declareren. Het
spreekt vanzelf dat Rijk en gemeen–
ten er belang bij hebben dat
gedurende die drie jaar ook wordt
toegewerkt naar het feit dat op enig
moment een echte budgetterïng tot
stand komt. Wie die drie jaar
beschouwt in de zin van "wij lopen
eerst gewoon drie jaar door en over
drie jaar kijken wij wel weer hoe het
met het budget gaat", vergist zich
dus pijniijk. Dat budget moet
gedurende die drie jaar in onderhan–
deling met de VNG immers tot
precisering en besluitvorming
worden gebracht. Daarom hebben
wij tegen elkaar gezegd en afgespro–
ken dat de financiële gang van zaken
gedurende de drie jaar in kaart zal
worden gebracht en dat wij
halfjaarlijks met elkaar zullen spreken
over de ontwikkeling van het budget.

Dan kom ik toe aan vragen over
de betrokkenheid van de VNG bij het
realiseren van de besparing. Er mag
geen misverstand over bestaan: als
een kabinet besluiten neemt over de
eigen begroting, is het kabinet
natuurlijk gehouden aan taakstelling
of afspraken. Het gaat in de
allereerste plaats om wat het Rijk
zich voorneemt. De VNG had dus
kunnen zeggen: het is uw bezuini–
ging en u bekijkt het maar. Ik wijs er
dus op dat er, terwijl dit bij besparin–
gen heel vaak het geval is, in dit
geval een andersoortig gesprek met
de VNG is ontstaan. De VNG heeft
gezegd dat, als de nieuwe bijstands–
wet inderdaad een aantal kenmerken
vertoont die zij van groot belang
vindt en als er een nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling komt,
zij zich dan medeverantwoordelijk
acht om de 380 mln. besparingen te
realiseren en zij niet zal zeggen dat
de regering over drie jaar maar eens
over het budget moeten komen
praten en dat wij het ondertussen
maar moeten bekijken.

Het spreekt vanzelf dat dit een
inspanningsverplichting is in de zin
dat men daarover geen garanties kan
geven. Dat is ook nooit de positie
van de VNG. Ik wil echter niet graag
dat deze bereidheid van het bestuur
van de VNG, goed gecheckt in de
achterban en passend binnen het
akkoord, hier zou worden afgedaan
als "maar" een inspannings–
verplichting. Als de Kamer de
onderhandelingen had kunnen
bijwonen, dan zou zij beseffen dat de
bereidheid van de VNG om de
inspanningsverplichting aan te gaan
niet zomaar is gegeven.

Wij hebben als kabinet - de Kamer
heeft dat ook in mijn beleidsbrief
aangetroffen - gezegd dat wij een en
ander in de komende jaren samen
met de VNG gaan bekijken, maar dat
als mocht blijken dat wij de
taakstelling op de door ons beoogde
wijze niet halen, er dan nog altijd de
meerjarenraming is waaraan het
kabinet zichzelf gebonden heeft. Dat
betekent dus dat als het niet lukt
langs de lijnen die wij hier hebben
uitgezet, er door het kabinet andere
alternatieven moeten worden
afgewogen. Ik ga ervan uit dat alle
partijen er belang bij hebben dat de
aspecten van het klassiek volume–
beleid dat wij hier voeren -
herinrichting van de bijstandswet, de
ruis uit de bijstand, de fraude
bestrijden, scherper aan de poort -
de kans moeten krijgen om de
komende jaren tot wasdom te
komen. Ik vond het alleen, naar de
Kamer toe, niet correct om het bij de
inspanningsverplichting van de VNG
te laten. Het kabinet blijft verant–
woordelijk voor het realiseren van
deze bedragen. Als dat in de
werkwijze met de VNG er niet
uitkomt, dan heeft het kabinet
zichzelf gebonden om over alterna–
tieve maatregelen na te denken. Daar
zullen dan dus ook voorstellen voor
moeten worden gedaan.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Er ligt dus een directe relatie tussen
de door u veelgeprezen inspannings–
verplichting van de VNG - 380 mln.
in een overgangsperiode waarin zij
nog steeds 90% kunnen declareren
bij het Rijk - en de gemeentelijke
beleidsvrijheid die gaat ontstaan?

Staatssecretaris Wallage: Er is een
totaalakkoord. De VNG heeft in een
weging van het akkoord gezegd dat,
als de uitvoering daarvan plaatsvindt
zoals het in het akkoord staat, zij
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bereid is om in een uiterste poging
mee te doen om die besparing te
realiseren. Wij hebben toen gezegd
ervan uit te gaan dat wij vandaag in
de Kamer en straks, bij de behande–
ling van de wet, ons uiterste best
zullen doen om de scharnieren van
het akkoord ook in de wet te laten
komen.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat betekent dus dat de VNG het
verantwoord vond, na consultatie
van de achterban, om de
inspanningsverplichting van 380 mln.
in de richting van het kabinet op tafel
te leggen, wetende dat daar een
bepaalde mate van beleidsvrijheid
voor terugkomt?

Staatssecretaris Wallage: Uiteraard.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Dat stelt dus op zich hoge eisen aan
de interpretatie van de VNG over de
vraag hoe die beleidsvrijheid vorm
krijgt?

Staatssecretaris Wallage: Ja. Ik kom
daar straks vast nog op terug.

De heer Schoots, mevrouw
Bijleveld en ook de heer Rosenmöller
hebben over de hardheid van de
inspanningsverplichting gesproken.
Ik heb daar zojuist iets over gezegd.
Het proces dat binnen de VNG heeft
plaatsgevonden, was een heel
grondig proces van consultatie en
daarna besiuitvorming van het
hoofdbestuur van de VNG. Daarna
heeft onder andere de FNV indivi–
duele gemeenten gepolst over hun
opvattingen. Dat is het goed recht
van de FNV. Ik vond het ook een
aardig en interessant onderzoek. De
Kamer mag echter van mij aanne–
men dat ik te maken heb met de
VNG en uitsluitend met de VNG en
niet met opvattingen van individuele
gemeenten. Overigens, in datzeifde
onderzoek staat dat een overgrote
meerderheid van de geënquêteerde
wethouders graag wilde dat het
akkoord in werking zou treden en
zou worden uitgevoerd. Dat is ook
interessant.

Door de heer Schoots en mevrouw
Bijleveld is gevraagd hoe die
besparingen worden gerealiseerd.
Wij hebben, zoals uit de beleidsbrief
blijkt, het genoemde bedrag
beschouwd als een saldo van
besparingen als gevolg van een lager
bedrag aan door het Rijk te
vergoeden normuitkeringen en aan
kosten in verband met het aan de

gemeenten toe te rekenen toeslagen–
budget. Op het geheel van de
plannen van de beleidsbrief gaan wij
ervan uit dat daarmee een besparing
van deze omvang kan worden
gerealiseerd. Dat netto besparings–
bedrag zal met name via een
stringenter toeslagenbeleid en aan
de toegangspoort worden gereali–
seerd. Als men de verschillende
maatregelen in hun budgettaire
mogelijkheden weegt, dan verwach–
ten wij het meest van het feit dat je
aan het begin van de route aanzien–
lijk scherper selecteert. Ik denk dat
tal van andere onderdelen van de
wet bijdragen aan die mogelijkheden
tot selectie aan de poort.

De heer Leerling heeft gevraagd of
er niet veel meer bezuinigingen
mogelijk zijn in de sfeer van een
scherpere controle en passende
arbeid. Dat is voor iemand die altijd
klem zit met zijn budgetten een
verleidelijke vraag. Als gemeenten
zelf nadenken - ik wijs op de stad
G'oningen - over de mogelijkheid
van fraudebestrijding en als je de
bedragen die daaruit komen,
landelijk zou extrapoleren, zou je
absoluut boven de taakstellingen in
de meerjarenramingen uitkomen.
Daarop is, eerlijk gezegd, mijn hoop
gebaseerd. Op het moment, dat wij
op deze wijze met elkaar aan het
werk gaan, is het mogelijk niet alleen
deze taakstelling langs volume–
maatregelen te realiseren, maar is
het geleidelijkaan ook mogelijk een
aantal andere afwegingen binnen de
bijstandswet te maken, omdat er
bijvoorbeeld op het terrein van de
fraude een compleet ander klimaat in
het land is komen te heersen en de
diensten op een geheel andere wijze
daarmee zijn omgegaan.

Voorzitter! Er is gesproken over de
relatie tussen die overgangsfase en
de financiële situatie. De heer
Schoots en mevrouw Bijleveld
spraken over de verfijningsregeling
en de structuur van het Gemeente–
fonds. Ik beschouw die overgangs–
fase niet alleen als de fase, waarin al
een flinke aanzet moet worden
gegeven in het realiseren van
besparingen, maar vooral als een
fase - de normensystematiek treedt
het eerst in werking - waarin
ervaring wordt opgedaan met de
nieuwe methode van werken. Daarbij
is het van groot belang, dat de VNG
tegen ons heeft gezegd: wij zijn
bereid om dat beginsel van
budgetfinanciering voor een deel van
het budget te accepteren, maar Rijk,

denk er goed om: in het debat over
de verdeling en de vaststelling van
het budget moet rekening worden
gehouden met de ervaring, die in de
komende jaren zal worden opge–
daan. Dat kun je zien als een soort
deur op een kier om bij de afspraak
weg te stappen. Ik heb het aldus
gezien, dat de VNG zegt: wij krijgen
een lastige vereveningsproblematiek.
Laat ons die jaren gebruiken om heel
secuur gezamenlijk na te gaan hoe
de uitgavenontwikkeling loopt. Ter
waarschuwing van de individuele
gemeenten merk ik nog het volgende
op. Wie denkt dat het budget over
drie jaar logisch wordt afgeleid van
het budget, dat men het laatste jaar
onder de declaratiesystematiek heeft
gehad, vergist zich pijnlijk. Gemeen–
ten die denken: het is nog drie jaar
lang 90% rekening Rijk, wat kan het
schelen (ik vat het nu wel heel
huiselijk samen) komen van een zeer
koude kermis thuis. Het budget
wordt vastgesteld, rekening houdend
met de te realiseren besparingen en
met vereveningsafspraken die wij
met de VNG moeten gaan maken. De
overgangsfase is niet bedoeld om je
tijdelijk als het ware rijk te rekenen.
Ze is bedoeld om je in te stellen op
het feit, dat je over drie jaar voor een
deel van de uitgaven gebudgetteerd
wordt. Zo zullen ook de werkwijze
vanuit ons departement en de
contacten met de VNG vorm krijgen.

De heer Van der Vlies (SGP): Wij
zullen over die verevenings–
problematiek ongetwijfeld nog
komen te spreken. Zijn er vanaf nu
ook nog open parameters in het
geheel? Wij hebben in het kader van
de begrotingsbehandeling gesproken
over de asielzoekersproblematiek.
Ongetwijfeld zullen mensen in dat
kader op de bijstandswet zijn
aangewezen. Dat zijn ontwikkelingen
die nu nog niet te traceren zijn. Dat
bedoel ik met een open parameter.

Staatssecretaris Wallage: Absoluut.
Als wij ze niet bedenken, dan zal de
VNG die zeker bedenken. Er is een
exogene ontwikkeling. Ik noem de
ontwikkeling van de werkloosheid en
de problematiek van de asielzoekers
met de effecten op de budget–
ontwikkeling. Het technische
vraagstuk is: hoe isoleer je de
ingeboekte besparingen van de min
of meer autonome budget–
ontwikkeling? Met dat lastige
technische vraagstuk moet goed met
de VNG worden gesproken. Je kunt
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het ook omdraaien. Naar de mate,
waarin de gemeenten zich nu
instellen op de toekomstige
budgettering, naar die mate wordt de
overgangsfase minder schoksgewijs.
Het feit, dat wij direct na de
inwerkingtreding van de wet gaan
beginnen met het nieuwe normen–
stelsel, helpt ook om alles in te
stellen op het feit, dat een deel van
de kosten straks gebudgetteerd zal
zijn.

Mevrouw Bijleveld heeft gevraagd
of wij de Raad voor de gemeente–
financiën advies willen vragen over
de 80/20-problematiek. Dat ligt niet in
ons voornemen. De 80/20-
verhouding is op enig moment een
overweging van het kabinet geweest,
waarmee wij de onderhandelingen
zijn ingegaan. Op een gegeven
moment heeft de minister-president
een doorbraak tot stand gebracht.
Toen is in het gesprek met de VNG
gezegd dat wij de 80/20-verhouding
niet doen, maar dat wij dan over het
geheel van de Algemene bijstands–
wet willen praten en dat wij dan ook
willen bekijken of wij een doorbraak
kunnen bereiken in het geheel van
de bestuurlijke verhoudingen. Het
akkoord dat tot stand is gekomen,
bevatte wel degelijk een grotere
financiële verantwoordelijkheid voor
de gemeenten, zij het voor het
toeslagenbudget. Dat akkoord is tot
stand gekomen nadat het kabinet
zich bereid heeft verklaard, niet over
te gaan tot de 80/20-verhouding over
het geheel van het budget. Ik vind
het daarom niet correct, na afloop
van de onderhandelingen dat
vraagstuk weer geïsoleerd bij de
Raad voor de gemeentefinanciën
neer te leggen.

Ik kom straks uiteraard te spreken
over, zoals het genoemd wordt, de
discretionaire ruimte van de
gemeente om met dit budget beleid
te voeren bij de normensystematiek.

Voorzitter! Ik beschouw de aanpak
van de fraude als een van de
sleutelvraagstukken voor de
komende jaren. In mijn eerste
woorden zei ik al dat wij dat eigenlijk
doen ter bescherming van de
bonafide uitkeringsgerechtigde. Er is
niks belabberder dan het feit dat
mensen die hun formulieren
fatsoenlijk invullen en die vertellen
wat hun leefvorm is en welke steun
zij van anderen ontvangen, ook het
etiket van potentieel fraudeur
opgedrukt krijgen omdat er anderen
zijn die zich nièt aan de regels
houden. De omslag die wij nu

maken, met een scherpe aanzet
richting fraudebestrijding, moet wat
rnij betreft altijd in het teken staan
van het weer tot stand brengen van
vertrouwen. Als mensen het nodig
hebben, moeten zij, zoals Marga
Klompé zei, altijd met opgeheven
hoofd een uitkering kunnen vragen.
Daar hoort bij - dit zit veel sterker in
het akkoord dan in eerdere plannen
van het kabinet - dat alle uitkerings–
gerechtigden het evenwicht van
rechten en plichten mee vorm zullen
moeten geven. De gemeenschap
moet het doen, door te verstrekken
en door zich te houden aan normen
en verankeringen. Betrokkenen
moeten het ook doen, door een
uiterste poging te blijven doen om
niet van de uitkering afhankelijk te
zijn. Voor de een is dat makkelijker
dan voor de ander. Als ik praat over
rechten en plichten en over het feit
dat mensen zich moeten inspannen,
wil ik ook vandaag niet doen alsof
dat voor iedereen in dezelfde mate
kan gelden. Er zijn mensen op de
bijstand aangewezen die er echt niet
uit kunnen komen, hoezeer zij zich
ook inspannen. Als ik straks nog iets
zeg over rechten en plichten, wil ik
daarom ook vermijden dat het als
het ware een zelfde inspannings–
verplichting op ieder individu legt. Er
zijn per slot van rekening mensen in
de bijstand terechtgekomen omdat
zij op geen enkele manier in de
samenleving zelf in hun levensonder–
houd kunnen voorzien.

Mevrouw Bijleveld en de heer
Schoots hebben vragen gesteld over
de kwestie van het terugvorderen
van inkomsten en goederen van
mensen die zich niet correct hebben
gedragen in relatie tot de Algemene
bijstandswet. De PvdA vindt die
executoriale titel tot terugvordering
een te zwaar middel, begrijp ik. Het
CDA is positief vanwege de
slagvaardigheid. Dat is een dilemma
waar ik mij wel vaker in bevind, als
ik het zo hoor! In de eerste plaats
moeten wij ervoor zorgen dat er een
handhaafbare bijstandswet is. Dat is
onze opdracht nu en in de komende
maanden. Daar begint wat mij betreft
het debat. Je moet in de wet zelf niet
uitlokken tot fraude. Andersom
geformuleerd, je moet de wet
zodanig proberen vorm te geven dat
je daarin fraude al ontmoedigt. Ik
vind ook - wat dat betreft sta ik
dichtbij mevrouw Bijleveld - dat de
overheid in de wijze waarop zij
vervolgens op fraude reageert, moet
laten zien dat het menens is. Daarom

vind ik dat het lik-op-stuk-karakter,
dat zich nu op onderdelen uitkristalli–
seert, goed te verdedigen is. Ik zal
het heel simpel houden; wie zich aan
de regels houdt, heeft niets te
vrezen. Het zijn degenen die willens
en wetens de regels ontduiken die
geleidelijkaan een overheid
tegenover zich moeten vinden die
streng is. Ik vind het niet moeilijk -
dat zal de Kamer straks merken - om
een wettelijke verankering van het
minimuminkomen te garanderen en
om te laten zien dat de overheid zich
aan de afspraken moet houden. Daar
hoort echter ook bij dat de overheid
de mensen die willens en wetens de
boel flessen, behandelt en benadert
met alle instrumenten die de
overheid daarvoor ter beschikking
heeft. Dat kan ook het terugvorderen
zijn; dat'kan ook zijn dat men weet,
dat men in financieel opzicht
buitengewoon grote problemen
krijgt, als wij er achter komen dat de
boel geflest is.

Op dit moment is een knelpunt dat
de gemeente, om zo'n titel te krijgen
tot terugvordering van goederen,
nog een aparte terugvorderings–
procedure moet starten bij de
kantonrechter, waarbij de betrokkene
rustig kan afwachten. Dit leidt tot
veel kansloze procedures, die vaak
alleen worden gevoerd om te
vertragen. Ik vind dat in zo'n situatie,
als de overheid in haar recht staat -
dat laatste moet natuurlijk wel
kunnen worden beoordeeld - de
procedure zelf zo mag worden
ingericht, dat de betrokkene heel snel
merkt dat het menens is.

Het kabinet wil inefficiënte,
dubbele procedures vermijden, maar
met toekenning van voldoende
rechtsbeschermingsmogelijkheden
voor de betrokkene. Als deze zich wil
verzetten tegen een directe tenuit–
voerlegging, heeft hij ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht de
mogelijkheid om bij de president van
de rechtbank een verzoek om een
voorlopige voorziening, waaronder
een verzoek tot schorsing, in te
dienen. Een verschil met de huidige
situatie is, dat de betrokkene zelf
actie moet ondernemen om executie
te voorkomen. Om misverstanden te
voorkomen - rond dit dossier zijn de
afgelopen week al zoveel misverstan–
den geweest! - wijs ik er voor de
niet-juristen op, dat het woord
"executie" hier is bedoeld in de zin
van uitvoering van een besluit. Het
gebruik van een gerechtelijke
procedure met het uitsluitende doel
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om te vertragen, zal hiermee
aanzienlijk kunnen worden terugge–
drongen.

Dan is de vraag gesteld in deze
Kamer - ik kan mij de actualiteits–
waarde daarvan goed voorstellen -
of nu ook werkelijk bestands–
vergelijkingen kunnen plaatsvinden.
Ik herinner u aan mijn kleine charge
rond de studiefinanciering van een
paar maanden geleden Ik merkte tot
mijn verbijstering dat, hoewel het
technisch wel mogelijk was om te
controleren in Groningen of een
student die bijstand kreeg, ook een
studiefinanciering kreeg, het
overgrote deel van de gemeenten dit
niet deed. Dat kan dus niet. Ik heb
daar niet alleen toen actie op
ondernomen naar de gemeenten,
maar ik zal dit ook blijven doen De
gemeenten die niet gevraagd hebben
in Groningen hoe het met hun
student-bijstandsgerechtigden staat,
meld ik nu alvast - ik weet namelijk
precies welke dat zijn straks, want
wij kunnen die dubbelcheck ook van
de andere kant uitvoeren - dat zij
van het Rijk zullen horen.

De situatie op de Antillen, zoals
die een dezer dagen aan de orde is
geweest, heeft mij binnen 24 uur
ertoe gebracht om de betrokken
verantwoordelijken op de Antillen te
vragen toestemming te verlenen
voor een bestandsvergelijking.
ledereen die op verschillende
plaatsen probeert verschillende
uitkeringen voor zichzelf met elkaar
te koppelen, terwijl men daar geen
recht op heeft, vindt een actieve
overheid tegenover zich. In dit geval
zullen wij snel proberen tot een
totale bestandsvergelijking te komen
op de Antillen, zodat het niet
mogelijk kan zijn dat je zowel daar,
als hier een bijstandsuitkering hebt.

Voorzitter! Daarmee wil ik niet
zeggen dat het vraagstuk van
bestandskoppeling geen privacy–
aspecten kent. Ik wil ook niet zeggen
dat het makkelijk is, want het is vaak
qua techniek vrij ingewikkeld om het
te doen.

Mevrouw Bijleveld-Schouten (CDA)
: Voorzitter! Op het punt van de
Antillianen zou ik de staatssecretaris
op het volgende willen wijzen. Ik ben
blij dat hij daar snel actie op heeft
ondernomen en ik steun ook de lijn
om tot gegevensuitwisseling te
komen. Er is echter ook een
probleem dat meer op het terrein
van Binnenlandse Zaken ligt, te
weten de inschrijving in het

bevolkingsregister. Op de Antillen is
er geen "uitschrijfkaart", zodat men
zich hier heel gemakkelijk kan laten
inschrijven in het bevolkingsregister,
terwijl men ook daar ingeschreven
blijft staan. Neemt de staatssecretaris
die relatie naar Binnenlandse Zaken
ook heel nadrukkelijk mee in zijn
onderzoek, kijkend naar de GBA–
administratie die opgezet is?

Staatssecretaris Wallage Wij
hebtaen daar geleidelijkaan - ik kom
er in het vervolg van mijn betoog
nog even op terug - een behoorlijk
gecoördineerde aanpak rond de
fraudebestrijding tot stand gebracht,
met de regiegroep onder leiding van
een van de procureurs-generaal. Ik
zal zeker de verschillende aspecten
die daar een rol spelen, grondig
laten bezien. Mij ging het er nu even
om, op heel korte termijn ook naar
de betrokkenen op de Antillen
duidelijk te maken dat wij daar een
normale bestandsvergelijking willen
hebben.

Voorzitter! Ik wilde nog iets
zeggen over de complexiteit van het
bij elkaar brengen van de bestanden.
Ik heb, zoals u weet, mijn
aanwijzingsbevoegdheid ten opzichte
van de Sociale verzekeringsraad
moeten gebruiken, om een verwijs–
index tot stand te brengen en om
een goed op elkaar afstemmen van
de computerbestanden bij de
bedrijfsverenigingen mogelijk te
maken. Het zal nu per 1 januari
technisch operationeel zijn en
worden gevuld door alle bedrijfsver–
enigingen. Maar wij kunnen niet alle
gemeenten in één keer daarop
aansluiten; dat is een capaciteits–
vraagstuk. Wij zullen wel proberen
dit de komende maanden, stap voor
stap, tot stand te brengen. Ik ben al
lang blij dat de basis voor die
operatie nu tenminste gelegd is. Ik
ben er dus geen voorstander van om
bij wet, van bovenaf, als het ware
centraal te verordonneren wat er
allemaal plaats moet vinden. Het
gaat er juist om dat je met alle
betrokkenen gezamenlijk tot een
werkwijze komt waarbij de deskundi–
gen werkelijk om de tafel zitten en de
bestanden fysiek aan elkaar kunnen
koppelen. Het is minder een kwestie
van een directief, hoewel ik niet
aarzel als dat nodig is, maar echt een
kwestie van het tot stand komen van
die verbanden. Wanneer wij volgend
jaar waarschijnlijk nog eens apart
spreken over de fraudebestrijding

dan is het goed om daar wat dieper
op in te gaan.

Ik begrijp dat de CDA-fractie
ontevreden is over het feit dat het
wetsvoorstel inzake administratieve
sancties nog niet voor advies aan de
Raad van State is voorgelegd. Ik
moet een iets preciezer antwoord
geven op de vraag hoe dat zit. Over
het wetsvoorstel is op 16 juli 1993
advies gevraagd aan de Raad voor
de gemeentefinanciën en de SVR. De
Raad voor de gemeentefinanciën
bracht op 29 september advies uit en
de SVR op 4 november. Hoewel uit
deze adviezen geen fundamentele
bezwaren tegen het voorstel naar
voren zijn gekomen, geven de
adviezen op een aantal punten wel
aanleiding tot onderzoek en enkele
aanpassingen, vooral op de
toelichtingen. Immers, met die
adviezen moet rekening gehouden
worden. Op 2 november 1993 is bij
de Tweede Kamer een wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene wet
inzake de rijksbelastingen en de
Invorderingswet ingediend. Ook
daarop moet afstemming plaatsvin–
den. Óp 25 mei 1993 heeft de
minister van Justitie de Commissie
toetsing wetgevingsvraagstukken
gevraagd om advies uit te brengen.
Dat advies is op 2 december binnen
gekomen. Wij zullen nu met grote
spoed bevorderen dat het wetsvoor–
stel bij de Raad van State wordt
mgevoerd. U krijgt nu een klein kijkje
in de keuken, dat wil zeggen ik toon
u de gerechten die eerst moeten
worden opgegeten voordat ik aan
het hoofdgerecht toekom.

Voorzitter! Ik kom nu dichter bij
het vraagstuk van de normen door in
te gaan op de opmerkingen die zijn
gemaakt over het partnerbegrip en
de gezamenlijke huishouding. Dat is
een vrij cruciaal begrip omdat op een
onderdeel van de leefvormfraude
geprobeerd moet worden, een zo
goed mogelijk antwoord te formule–
ren. Uitgangspunt is, waar feitelijk
sprake is van een gezamenlijke
huishouding, moet die ook als
zodanig kunnen worden aangemerkt.
Bij de beoordeling of er sprake is van
een gezamenlijke huishouding, zijn
de gezamenlijke huisvesting en de
wederzijdse zorg bepalend. De
huidige definitie is: "er is gezamen–
lijke huishouding wanneer twee, niet
met elkaar gehuwde personen
gezamenlijk voorzien in huisvesting
en elkaar verzorgen, financieel of
anderszins". De uitzondering is de
bloedverwant in de eerste of de
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tweede graad die samenwonen. Als
de relatie niet duurzaam is, is dat
een apart punt. Wij kennen inmiddels
vele normdifferentiaties. De huidige
situatie leidt ertoe dat de partner–
fraude een aantrekkelijke vorm van
fraude is. Ik geloof dat daar geen
misverstand over is. Welke aanscher–
pingen, opgenomen in de nota van
wijziging, stel ik voor om in de
nieuwe wet neer te leggen? In de
eerste plaats is dat de nieuwe
normensystematiek waarover ik
straks zal spreken: vermindering van
het financiële voordee! uit de
partnerfraude. We spreken immers
over twee keer 50%. In de tweede
plaats is dat een verzwaring van de
aantoonlast bij de bijstands–
aanvragen, die in het wetsvoorstel
zal worden neergelegd. In de derde
plaats is dat de aanpassing van het
begrip "gezamenlijke huishouding".
Daarin worden de begrippen
duurzaamheid en bloedverwanten
geschrapt en is er een aanscherping
van het criterium "gezamenlijke
huisvesting" tot hoofdverblijf in
dezelfde woning; het vastleggen van
concrete situaties waarin zonder
meer gezamenlijke huishouding
wordt verondersteld. De opsomming
die ik u geef, geeft precies aan waar
het in de afgelopen jaren heel
gemakkelijk uit de rails is gelopen. Ik
geloof dat niemand er bezwaar tegen
kan hebben, dat we meteen
aannemen dat er een gezamenlijke
huishouding is als: a. ex-partners of
–echtgenoten weer gaan samenwo–
nen; b. men een kind heeft erkend of
geadopteerd; c. er een samenlevings–
contract is opgesteld; d. men zich
bijvoorbeeld voor individuele
huursubsidie of voor de belastingen
als partners heeft laten registreren.
In dergelijke situaties moet van
tevoren vaststaan dat men mag
uitgaan van het feit dat er een
gezamenlijke huishouding is.

Voor de resterende situaties moet
de gemeente de leefsituatie toetsen
aan de criteria: 1. hoofdverblijf in
dezelfde woning; 2. wederzijdse
verzorging. Onder dit laatste wordt
verstaan: financiële verstrengeling of
anderszins in elkaars verzorging
voorzien.

Mevrouw Bijleveld, mevrouw
Scheltema en de heer Leerling
vragen waarom het kabinet kiest
voor toepassing van "anderszins in
elkaars verzorging voorzien", terwijl
bijvoorbeeld de VNG en Divosa daar
stelling tegen nemen. En de heer Van
Hoof vraagt waarom het kabinet die

criteria in de wet wil opnemen,
terwijl de gemeenten ze in een
verordening wil opnemen. Ik wijs
erop dat op belangrijke onderdelen
over de partnerproblematiek wel
overeenstemming met de gemeenten
bestaat. Het standpunt van de VNG
en Divosa is dat het criterium
"anderszins in elkaars verzorging
voorzien" niet in de wet moet
worden opgenomen. De VNG is van
oordeel dat de beoordeling daarvan
de discretionaire bevoegdheid van
de gemeente moet zijn. Divosa
meent dat het niet reëel door de
gemeente is te beoordelen. De
gemeente moet er bij bijstands–
aanvragen van uitgaan dat bij
gezamenlijke huisvesting bij
voorbaat sprake is van een partner,
tenzij de betrokkenen aantonen dat
geen sprake is van wederzijdse zorg.
Dat is de benadering van de VNG.

Hier heeft het kabinet dus een
genuanceerdere stellingname
gekozen. Onze opvatting is dat het
voeren van een gezamenlijke
huishouding nooit alleen financieel
van aard is. Beide componenten
komen in de bestaansdefinitie van
soortgelijke wetgeving voor. Alleen
het criterium "financiële
verstrengeling" hanteren, verhoogt
naar ons oordeel juist de fraude–
gevoeligheid. Dit criterium is
namelijk eenvoudig te omzeilen,
omdat men op papier goed kan
fingeren dat er geen financiële
banden zijn. Toch kan er sprake zijn
van een gezamenlijke huishouding,
omdat men niet alleen maar
financiële zorg voor elkaar heeft.

Het kabinet acht een wettelijke
definiëring van wederzijdse zorg
noodzakelijk vanuit een oogpunt van
de rechtswaarborgen van de cliënt.
Om het huiselijk te zeggen: de VNG
vraagt hier dus ruimte die naar onze
opvatting vanuit een oogpunt van de
rechtsbescherming van de cliënt een
beetje te veel is. Wij moeten dat bij
de wetsbehandeling maar grondiger
met elkaar bespreken, maar ik heb
deze streep getrokken, omdat ik
bezorgd was voor het feit dat al te
automatisch dingen mochten worden
aangenomen. Hierover heeft het
kabinet inderdaad geen overeen–
stemming met de VNG bereikt.

De VNG legt de aantoonlast voor
de volle 100% bij de cliént. Dat lijkt
mooi, maar het kabinet legt de
aantoonlast zonder meer bij de
client, maar wil die niet voor
onmogelijke situaties plaatsen. Het
gaat immers om de allerlaatste

voorziening waarop men een beroep
kan doen. Door het ontbreken van
wettelijke normering verdwijnt de
relatie met de kosten van het
bestaan. Het ontbreken van wettelijke
normering maakt ook toezicht
onmogelijk. Aannemelijk is dat om
die reden de VNG wel erkent dat ook
de niet-financiële zorg onderdeel
uitmaakt van het gegeven als er
sprake is van een gezamenlijke
huishouding. Ik verwijs hiervoor naar
pagina 6 van de brief van de VNG.

De Divosa-reactie doet vrezen dat
gemeenten van de aanpak van een
groot aantal feitelijke partnersituaties
zullen afzien, als de wettelijke
omschrijving niet volledig is. Dat is
een reden te meer voor het
kabinetsstandpunt om vast te
houden aan die wettelijke omschrij–
ving. Vanuit de positie van de
wetgever is het pure noodzaak om in
de wet neer te leggen welke criteria
worden gehanteerd om als partner te
worden aangewezen. Daarover moet
de wet volstrekte duidelijkheid
geven.

Ik moet wel vaststellen dat de
VNG van dit punt gelukkig geen
breekpunt heeft gemaakt. Men heeft
het verschil in opvatting in een brief
aan de Kamer neergelegd. Ik licht de
opvatting van het kabinet toe. Wij
kunnen daar vandaag verder over
spreken en bij de wetsbehandeling
kunnen wij dan als wetgever en
medewetgever onze conclusie
trekken. Er is uiteraard niets op tegen
als de gemeenten op basis van de
wettelijke omschrijving bij verorde–
ning regelen hoe zij de beoordeling
in de praktijk aanpakken. Daar blijft
wel degelijk een eigen verantwoorde–
lijkheid van de gemeenten.

De heer Van Hoof (WD): Even voor
het goede begrip. Kiest de staatsse–
cretaris dus voor het alternatief dat
in de brief van de VNG staat
genoemd, waarvan de VNG zegt dat
het namens de VNG en Divosa is
geformuleerd? Dat laatste kan ik
natuurlijk niet controleren, maar ik
zal aannemen dat het waar is, omdat
het in die brief staat. Wat de
staatssecretaris zoëven zei, lijkt
namelijk zoveel op het in de brief
van de VNG genoemde alternatief.

Staatssecretaris Wallage: Nee. Wij
willen het wettelijke kader scheppen,
wij willen het in de wet vastleggen
en vervolgens de aanpak, de wijze
van werken, overlaten aan de
gemeenten, eventueel binnen de
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gemeentelijke ordening. De VNG
vraagt om het niet in de wet vast te
leggen en de vormgeving en de
toepassing van de criteria tot de
discretionaire bevoegdheid van de
gemeente te rekenen. Dat gaat mij
één stap te ver.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
De commissie-Doelman-Pel heeft
aanbevolen om naast het criterium
van anderszins in elkaars verzorging
voorzien, ook de andere ontwikkelin–
gen op het punt van jurisprudentie in
de wet vast te leggen. In de stukken
die ons nu bereikt hebben, heb ik
daarover nog niets gelezen. Vindt de
staatssecretaris dit te ingewikkeld om
te toetsen? Kan hij iets meer zeggen
over het vastleggen van alles wat in
de jurisprudentie ontwikkeld is?

Staatssecretaris Wallage: Als u
straks de wettekst ziet, zult u zien dat
we bij de wijze van vormgeving goed
rekening hebben gehouden met die
ontwikkeling. Die toets moet maar
plaatsvinden als we de wettekst voor
onze neus hebben.

De heer Van Hoof (WD): Ik wil nog
één keer om een toelichting vragen,
hoewel ik niet denk dat er een
verschil van mening is. In de tekst
van de VNG staat dat haar alternatief
zou luiden dat in de wet wordt
opgenomen dat de gemeenten in
hun verordening moeten aangeven,
op welke wijze de beoordeling van
criteria enzovoorts via de omge–
keerde bewijslast wordt geregeld. Is
dat wat anders dan wat u wilt?

Staatssecretaris Wallage: Ja. Mijn
opvatting is dat wij zelf in de wet
moeten regelen, welke definities wij
hanteren en welke grondslag dit deel
van het beleid moet hebben. !n dit
geval moeten wij de ruimte geven
aan de gemeenten om in hun
verordening de manier waarop ze
dat uitwerken, toepassen en ermee
werken, vorm te geven.

Ik was toe aan het lastige
vraagstuk van de bloedverwanten,
die op dit moment een uitzondering
zijn, waarbij er vanuit de Kamer voor
is gepleit om dat zo te laten.
Nogmaals, dat is een lastig
vraagstuk. Emotioneel kun je het je
goed voorstellen, zeker als je het
voorbeeld van de heer Schoots en
mevrouw Bijleveld daarvoor
gebruikt, maar - ik vind het lastig om
dit te beargumenteren - daarbij
sluipt toch iets binnen wat mij niet

zakelijk genoeg is. Ook bloedverwan–
ten kunnen onder één dak wonen en
daarnaast feitelijk een gezamenlijke
huishouding vormen. De aard van de
relatie speelt immers geen rol. Dat
geldt ook voor anderen, ook voor de
niet-bloedverwanten. Indien zij
economisch gezien in dezelfde
omstandigheden verkeren als andere
samenwonenden waartussen geen
bloedverwantschap bestaat, is er
naar mijn opvatting als zodanig geen
reden om een andere benaderïng te
kiezen. Het gaat er immers om dat er
een individu aanwezig kan zijn, dat
een eigen inkomstenbron heeft of
iets bijdraagt aan de gezamenlijke
huishouding. De aard van de
affectieve, emotionele relaties tussen
die individuen vind ik hierbij niet van
betekenis. Daarom hebben wij een
strikt uitgangspunt gekozen.

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Ik vroeg mij af of u er nog
meer over wilde zeggen. Ter
verduidelijking het volgende. Ik ben
het met u eens dat mensen gelijk
moeten worden behandeld als
woningdeler. In het voorbeeld dat ik
heb genoemd, zal een moeder als
woningdeler een bijstandsuitkering
moeten krijgen, ofte wel die 50%.
Maar het kan toch niet zo zijn dat er
een onderhoudsplicht ten opzichte
van hun moeder gaat ontstaan voor
soms jonge kinderen - collega
Schoots noemde enkele voorbeelden
- die inwonend zijn en een inkomen
hebben. In het verleden is er altijd
voor gekozen om dat als uitzonde–
ring te zien. Welke argumentatie
heeft u daarvoor? Ik doel op een
onderhoudsplicht van kinderen voor
hun ouders,

Staatssecretaris Wallage: Het gaat
om de feitelijke situatie, namelijk of
het inkomen of de uitkermg die een
jongvolwassene meebrengt, wordt
verstrengeld met de uitkering die
bijvoorbeeld de moeder aanvraagt.
In die situatie is de vraag of het om
een moeder-kindrelatie gaat of om
een willekeurige tweede of derde,
voor de feitelijke situatie van
financiële verstrengeling niet aan de
orde. Nu weet ik wel dat dit allemaal
heel kil en clean klinkt - ik stel voor
dat we daarover bij de behandeling
nog eens goed spreken - maar ter
geruststelling wil ik zeggen dat het
niet zo is dat we in onze budgettaire
benadering ook voor deze scherpe
lijn een apart bedrag hebben
ingeboekt. Ik beschouw het als een

zakelijke discussie met de Kamer
over de vraag of het redelijk is om,
als er betrekkingen van familiaire
aard zijn, te abstraheren van het feit
dat in die betrekking ook een
financiële verstrengeling aanwezig
kan zijn. Sommige uitkeringen die
kinderen krijgen, liggen op een
zodanig niveau dat ze wel degelijk
betekenis hebben voor het geheel
van de huishouding. In dat opzicht
ben ik ervoor - vandaar dat ik het
voorstel - om daar een strikt
zakelijke benadering bij te hanteren.

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Ik kan me ook wel andere

voorzieningen voorstellen, waarvoor
ineens een onderhoudsplicht van
kinderen voor ouders ontstaat.

Staatssecretaris Wallage Het gaat
niet om het begrip
"onderhoudsplicht".

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): De feitelijke implicatie van

wat u aangeeft, is dat zo'n plicht toch
ontstaat. Als een kind een inkomen
heeft en bij de moeder inwoont,
ontstaat een onderhoudsplicht, want
dan vervalt de uitkering in de
redenering van de staatssecretaris.
Wil hij dat dan ook doortrekken naar
andere voorzieningen? Ik ben het
daar overigens niet mee eens, maar
daar praten wij bij de behandeling
van het wetsvoorstel nog wel over.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Wij zijn hierin terechtgekomen,
doordat wij probeerden om de
gezamenlijke huishouding of het in
elkaars verzorging voorzien zuiver te
definiëren. Het gaat dus niet zozeer
om de vraag, of de een de plicht
heeft om voor de ander te zorgen.
Het gaat erom of feitelijk sprake is
van een financiële verstrengeling.
Die situatie kan zich ook voordoen
tussen bloedverwanten. In dat
opzicht vind ik het consequent om de
kwestie voor te stellen op de manier,
zoals ik het ook doe. Ik weet
overigens heel goed hoe die dingen
emotioneel liggen. Ik wil daar dan
ook grondig met de Kamer over
spreken, als wij het wetsvoorstel
behandelen. Voorshands ga ik ervan
uit, dat het kabinet hier een correcte
feitelijke argumentatie heeft
neergelegd. Ik hoor het antwoord
van de Kamer daarop wel weer.

Dan de normensystematiek. Ik stel
vast dat daarover een langdurig en
publiek debat is gevoerd. Ik hoop dat
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wij vandaag één ambitie gezamenlijk
hebben, namelijk het geven van
volstrekte duidelijkheid aan de
betrokkenen over de inzet en de
intenties die wij daarbij hebben. Daar
hebben de mensen recht op. Los van
al dat politieke gedoe wijd ik dat
debat en de scherpte daarin ook aan
het feit, dat wij geen van allen
ervaring hebben met de vrij
fundamentele wijziging die hier
optreedt. Naast landelijke normen
moet het gemeentelijke beleid op dit
punt namelijk vorm krijgen. Met
andere woorden, een deel van het
debat heeft te maken met een zekere
gewenning, van ons allemaal en in
ieder geval van degenen die het
debat van buiten volgen, aan het feit
dat wij naar een heel nieuw systeem
moeten.

Ik kom eerst bij de vraag waar wij
staan. De huidige normen–
systematiek is uiterst complex. Wij
hebben op dit moment 23 verschil–
lende soorten normen. De systema–
tiek is evident fraudegevoelig en
buitengewoon moeilijk uitvoerbaar.
De verfijning in de landelijke
regelgeving, waarvan het de
bedoeling was om zo goed mogelijk
recht te doen aan allerlei sub–
categorieën en om een beetje
goedkoper uit te zijn - het laatste is
ook heel vaak een reden voor
verfijning geweest, ook in andere
sectoren van het overheidsbeleid -
heeft zich in zekere zin tegen zichzelf
gekeerd. Ik herinner mij uit mijn
onderwijsperiode het Londo-stelsel.
Daarmee is geprobeerd, met een
gedetailleerd landelijk normenstelsel,
om zo precies mogelijk op de lokale
situatie in te schieten. De consequen–
tie was dat het eigenlijk nauwelijks
meer uitvoerbaar was.

De commissie-Van der Zwan en
het onderzoek van de Kamer wijzen
op een noodzakelijke ingrijpende
herziening van de uitkerings–
systematiek. Als wij de kwaliteit
daarvan willen verbeteren, als wij de
ruis uit het systeem willen halen,
maar als wij het uitkeringsniveau niet
willen aanpassen, dan luistert het
allemaal heel nauw. Wij willen
namelijk rekening blijven houden
met de verschillen in bestaanskosten.
Voor het debat is elke keer één vraag
cruciaal: verandert er straks wat ten
opzichte van de bestaande bijstands–
wet? Het viel mij op, luisterend naar
sommige sprekers gisteren, dat op
dat punt een aantal essentiële
kenmerken van de bestaande
bijstandswet een beetje op de

achtergrond geraakte. Ik wijs
bijvoorbeeld op het
individualiseringsbeginsel in de
bijstandswet. De normering in de
bijstandswet is altijd in samenhang
gezien met de noodzaak om per
individu uit te gaan van die
noodzakelijke kosten van het
bestaan. Met andere woorden, de
normering treedt niet in de plaats
van de beoordeling van de indivi–
duele situatie. Dat was zo en dat
blijft zo.

Het kabinet en velen in de Kamer
willen waarborgen voor wie echt is
aangewezen op de bijstand. De
uitgangspunten voor het pakket zien
er dan als volgt uit: een aanzienlijke
vereenvoudiging van de landelijke
regelgeving, een vergroting van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid,
zonder het karakter van de bijstand
als vangnet aan te tasten, het laten
vervallen van fraudegevoelige
differentiaties, met name de vele
onderscheidingen naar de woon–
situatie, en de aantrekkelijkheid van
partnerfraude verminderen. Dat
betekent dat de landelijke normering
tot drie basisnormen wordt beperkt:
50% voor een alleenstaande, 70%
voor een alleenstaande ouder en
100% voor een paar. De gemeente
krijgt de verantwoordelijkheid door
middel van een toeslag de 50%- en
70%-norm aan te vullen tot de
feitelijk minimale kosten van het
bestaan. Echtparen 100%, echte
alleenstaanden - dat wil zeggen:
alleen de woning en de kosten in
geen enkel opzicht met een ander
delend - 50% plus de volle 20%,
"echte" alleenstaande ouders 70%
plus 20%, andere alleenstaanden
50% plus een eventuele toeslag
tussen 0% en 20%.

Voorzitter! Dit is het uitgangspunt,
het kader. Vervolgens moet de
toeslagverdeling nader worden
uitgewerkt. Dat is ook in het debat
gebleken. Ik reageer hiermee ook op
de vraag van de heer Schoots, die
nog eens heel precies de verschil–
lende fases van bijstandsverlening
langsliep.

Wij kennen straks dus landelijk
geregelde uitkeringen en gemeente–
lijk beleid, waaronder een verplich–
ting voor de gemeente. Ik kom hier
dadelijk op terug. Bij de landelijk
geregelde uitkeringen, 50% voor
alleenstaanden, 70% voor alleen–
staande ouders, 100% voor
echtparen en samenwonenden -
geldt uitsluitend een onderscheid
naar leefvorm en geen verdere

differentiatie. De 50%- en de
70%-norm veronderstellen dat de
betrokkene de kosten volledig met
een ander deelt en dus alle
schaalvoordelen heeft van partners.
De achtergrond: vereenvoudiging,
bestrijding van fraude met leef–
vormen en woonsituatie en de
grotere verantwoordelijkheid voor de
gemeente.

Dan komt het gemeentelijke
beleid. Een toeslag voor alleenstaan–
den en alleenstaande ouders. Dit is
een aanvulling op de 50%- en
70%-norm, maximaai 20%, dus tot de
huidige 70%- en 90%-norm. Hier
moet een expliciete rechtsgrond voor
zijn. Toeslag als de betrokkene
hogere bestaanskosten heeft dan
waarin de landelijke norm voorziet.
De landelijke norm gaat uit van het
volledig delen van kosten met een
ander. De rechtsgrond is dus
concreet, zeg ik tegen mevrouw
Bijleveld: hogere bestaanskosten
doordat de betrokkene de kosten niet
of niet geheel met een ander kan
delen of in meerdere of mindere
mate de schaalnadelen heeft van het
voeren van een eigen huishouding.
Met het oog op de rechtszekerheid
dienen de gemeenten deze toeslag
categoraal te regelen. Dit betekent
dat zij aangeven in welke situatie en
op grond van welke criteria welke
toeslag wordt verstrekt. Alleen op
deze manier kan iedereen uit de
gemeentelijke verordening aflezen
wat zijn bijstandsrechten zijn.
Gemeentelijk beleid in een openbaar
debat vaststellen, zoals dat ook met
landelijke regels gebeurt, dus in een
gemeentelijke verordening die door
de gemeenleraad wordt vastgesteld.
Geen categorale verhogingen boven
het maximum van 20%. De huidige
normen zijn immers voldoende voor
de algemeen noodzakelijke bestaans–
kosten. Alleen in individuele
situaties, waarmee ik aansluit bij de
opmerking van mevrouw Bijleveld,
kan de bijstand worden verhoogd.
Hiervoor is dan de bijzondere
bijstand.

Nu de instructienorm voor
alleenstaanden. Alleenstaanden en
alleenstaande ouders die alleen
wonen, verkeren in een positie dat zij
de kosten niet met een ander kunnen
delen. Vanuit de verantwoordelijk–
heid van de landelijke wetgever is
het dus gerechtvaardigd om de
gemeenten de opdracht te geven
voor hen de toeslag op het maximale
bedrag van 20% vast te stellen. Dit
komt in de verordening te staan. Met
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andere woorden: er is in de wet een
opdracht voor de gemeente
verankerd om bij verordening in deze
specifieke situatie ervoor te zorgen,
dat de betrokkenen deze 20% ook
krijgen. Uiteraard beoordeelt de
gemeente of de betrokkene
inderdaad alleen woont. Hier is dus
geen verschil met de beoordeling
vanuit landelijke normen.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom
hiermee aan het vraagstuk van de
verlaging die hierbij ook een
belangrijke rol speelt.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voordat u hiertoe overgaat, wil ik
graag nog een vraag stellen. Is de
conclusie gerechtvaardigd dat de
feitelijk alleenstaande en de feitelijk
alleenstaande ouder die alleen
woont, altijd een normuitkering krijgt
van 70% respectievelijk 90%?

Staatssecretaris Wallage: Die
conclusie is niet gerechtvaardigd. Ik
kom namelijk over de uitzonderingen
te spreken. Hier moeten wij het ook
even over hebben, voordat u
conclusies kunt trekken. Het leven is
echt complex en hier helemaal, want
het is niet alleen een kwestie van een
norm, maar evenals nu, ook van
uitzonderingen op de norm. Wij
moeten die secuur met elkaar
bespreken. Je praat dan namelijk niet
over de vraag of iemand meer nodig
heeft dan de landelijke norm, wat
met bijzondere bijstand moet worden
opgelost. Maar nu praten wij over de
situatie waarin mensen met minder
toe kunnen. In bijzondere situaties is
de landelijke basisnorm of de
instructienorm hoger dan de
uitkering, of biedt de rechtsgrond
voor de toeslag geen mogelijkheid
om de bijstand af te stemmen op
verschillende bestaanskosten. De
huidige, landelijke regelgeving
voorziet in lagere uitkeringen die
bestaan. Ik noem ze op.
1. Echtparen die kosten kunnen
delen, bijvoorbeeld met een
inwonend, verdienend kind. Hierbij is
wel sprake van dezelfde rechtsgrond
als bij de toeslag, ware het niet dat
voor echtparen geen toeslag geldt
waarmee de gemeente dat schaal–
voordeel kan verdisconteren. Deze
lagere uitkering hebben wij nu
landelijk geregeld.
2. Schoolverlaters die lagere
bestaanskosten hebben, niet omdat
zij de kosten al dan niet met een
ander kunnen delen, maar omdat zij
lagere bestaanskosten hebben,

gezien hun vroegere inkomens–
situatie, namelijk de Wet studie–
financiering. Ook daarvoor hebben
wij nu landelijk een afwijking van de
norm geregeld.
3. Krakers die lagere woonkosten
hebben, niet omdat zij die kunnen
delen, maar omdat aan de woning
geen woonkosten zijn verbonden.
4. Alleenstaanden van 21 en 22 jaar,
die nu een lagere norm hebben om
tot een goede afstemming met het
netto minimumjeugdloon te komen.

Wat het kabinet wil, is dat er geen
verlaging van de normen in de
bijstand plaatsvindt, maar ook geen
verhoging. Dit betekent dus dat wij
ons de volgende vraag moeten
stellen. Als de gemeente straks
gebudgetteerd wordt wat de normen
betreft, kan zij dan net zo sober met
uitkeringsgelden omgaan als dat nu
gebeurt op basis van landelijke
normen? Voor deze groepen, dus de
groepen die wij nu in de landelijke
systematiek ook toestaan om onder
de norm te gaan zitten, moet er een
expliciete rechtsgrond komen voor
de bevoegdheid voor verlaging van
de landelijke norm, dus ook van de
instructienorm van 20%. Hiermee
beantwoord ik de vraag van de heer
Rosenmöller.

Voor de rechtszekerheid dienen de
gemeenten ook deze verlagingen in
een verordening te regelen. Het zijn
immers situaties die voorzien en
geregeld kunnen worden en die nu
landelijk geregeld zijn. De mogelijk–
heden om voor bepaalde groepen de
uitkering te verlagen, worden in het
voorstel van het kabinet beperkt tot
deze groepen. Dit is geheel in
overeenstemming met het uitgangs–
punt dat wij geen verlaging willen
van normen, maar dat mensen ook
niet meer hoeven te krijgen dan zij
op grond van het huidige beleid
krijgen. Vanuit dit uitgangspunt gaan
wij dus de wettelijke grondslag
maken, zodat de gemeente dezelfde
neerwaartse bijstelling van de norm
kan toepassen die wij op dit moment
op grond van landelijke normen
hanteren.

Ik zie dat de heer Rosenmöller wil
interrumperen, maar het is makkelij–
ker als hij mij even mijn verhaal laat
afmaken. Ik bedoel daarmee niet
makkelijker voor mij, maar voor het
debat.

Ik sprak over uitzonderingen voor
groepen, maar ik moet nu aansluiten
bij de opmerking over individuen die
onder andere door mevrouw
Bijleveld is gemaakt. Het

individualiseringsbeginsel dat nu een
van de dragende beginselen van de
bijstandswet is, blijft dat ook. Dat is
en blijft een wezenskenmerk van de
bijstand. Het is de enige garantie dat
de bijstand aansluit op de feitelijke
behoefte van de betrokkene.
Hetzelfde beginsel is dus ook de
basis voor afwijkingen naar boven
als de betrokkene meer nodig heeft
dan categoraal is geregeld.

Ik zal de vraag waaraan de
gemeenten nu gebonden zijn en
waar nu de vrijheid van de gemeente
ligt, op nog weer een andere manier
beantwoorden. In het voorstel van
het kabinet hebben de gemeenten de
rechtsplicht om de landelijke norm
met een toeslag te verhogen als de
betrokkene hogere bestaanskosten
heeft. Bij deze verhoging mag de
gemeente uitsluitend rekening
houden met relevante overwegingen,
dat wil zeggen: hogere bestaans–
kosten omdat de betrokkene
bepaalde kosten niet met een ander
kan delen, zoals de landelijke norm
veronderstelt. Voor de alleenwo–
nende krijgt de gemeente de
instructie om de toeslag op 20% te
stellen. Gemeenten hebben de
bevoegdheid om de uitkering hoger
vast te stellen dan het maximum,
maar uitsluitend op individuele
gronden. Gemeenten krijgen de
bevoegdheid om de landelijke norm
of toeslag ook lager vast te stellen,
maar deze bevoegdheid is beperkt
tot vier groepen, namelijk echtparen
die hun kosten kunnen delen met
een inwonende andere, krakers,
schoolverlaters en 21- en 22-jarige
alleenstaanden. Daarnaast kan het,
net als nu, uitsluitend op individuele
gronden. In het huurvoorbeeld van
de heer Rosenmöller verandert er
dus niets ten opzichte van de
afweging van de gemeente als het
gaat om een individuele toepassing
van de bijstandswet.

Wat is de vrijheid van de
gemeente? De rechtsgrond voor de
toeslag staat verschillende invullin–
gen toe. Dat moeten wij niet
verdoezelen. Dat is nadrukkelijk de
bedoeling. De gemeenten zijn niet
gehouden om met alle mogelijke
verschillen rekening te houden. Dat
heeft de landelijke wetgever immers
ook niet gedaan. De invulling is dan
ook een eigen beleidskeuze die
afhankelijk is van de behoefte aan
nadere differentiaties en van de
uitvoerings– en de handhavings–
mogelijkheden die plaatselijk
bestaan. De gemeente is hierbij
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gebonden aan de rechtsgrond, aan
het maximum en aan de instructie–
norm. De gemeente mag deze
randvoorwaarden overschrijden,
maar uitsluitend op grond van
individuele omstandigheden, zoals
ook op dit moment bij de individuele
toepassing van de bijstandswet naar
de feitelijke situatie van de betrok–
kene kan worden gekeken.

De gemeente heeft de bevoegd–
heid om de bijstandsnorm of de
toeslag lager vast te stellen op grond
van specifieke bevoegdheden.
Daartoe is de gemeente niet
verplicht. Als de gemeente bij de
toeslag bijvoorbeeld geen rekening
houdt met inwonende verdienende
kinderen, dan ligt het voor de hand
dat zij ook geen gebruik maakt van
de bevoegdheden om voor echtpa–
ren de norm te verlagen. Als de
gemeente nauwelijks jeugdwerk–
loosheid kent, zal zij geen behoefte
hebben aan een differentiatie naar
schoolverlaters. Wij gaan er alleen
van uit, dat dit eigen afwegings–
verantwoordelijkheden van gemeen–
ten zijn. De gemeente mag ook in
andere situaties de norm of toeslag
lager vaststellen, maar dan uitslui–
tend op grond van individuele
omstandigheden.

Wat betekent dit nu concreet voor
een alleenwonende? Bij de vaststel–
ling van de landelijke norm toetst de
gemeente de leefvorm van de
betrokkene. Als de gemeente
vaststelt dat de aanvrager een
alleenstaande is, geldt een landelijke
norm van 50%. Bij de vaststelling
van de toeslag beoordeelt de
gemeente de woonsituatie. Als de
gemeente vaststelt dat de betrokkene
alleen woont, geldt een toeslag van
20%. Er kunnen individueel bepaalde
omstandigheden zijn waardoor deze
20% lager wordt vastgesteld. De wet
noemt vervolgens een limitatief
aantal expliciete bevoegdheden. Dat
is het rijtje dat ik net aangaf. Daaruit
blijkt waarvan groepsgewijs mag
worden afgeweken. Zijn die
omstandigheden er, dan krijgt de
gemeente dus de bevoegdheid de
toeslag lager vast te stellen onder de
voorwaarden dat de gemeente die in
een verordening heeft vastgelegd.

Daarnaast kunnen zich
uitzonderingssituaties voordoen die
aanleiding kunnen geven om op
grond van de individualiserings–
bevoegdheid de toeslag lager vast te
stellen binnen de Algemene
bijstandswet, net als nu. Ik gaf het al
aan.

Dan ga ik in op het voorbeeld van
de heer Rosenmöller, waarin de
bijstandsontvanger bijzonder lage
woonkosten heeft. Die zijn bijvoor–
beeld ƒ 75 per maand. Het kan
daarbij om lage kosten gaan of om
een lage huur, die is bijvoorbeeld
een tegenprestatie is. Dat gebeurt. Ik
noem de huismeester, de klusjes–
man, etc. Dan is er sprake van
inkomen in natura. Als dat niet zo is,
moet de gemeente zich de vraag
stellen of de bijstandsontvanger
hierdoor inderdaad lagere kosten van
bestaan heeft. Zijn er naast de lagere
huur misschien andere kosten,
bijvoorbeeld kosten van reparatie of
onderhoud, waardoor de betrokkene
toch geen lagere kosten heeft? Met
andere woorden: net als nu wordt
nagegaan hoe de betrokkene er
feitelijk voorstaat. Vervolgens moet
de gemeente bezien of de lage
kosten een rechtvaardiging zijn om
de bijstand lager vast te stellen. Het
is de eigen verantwoordelijkheid van
de bijstandsontvanger om de
uitkering te besteden zoals hem dat
goeddunkt. De vrijheid moet worden
gerespecteerd. De een woont wat
goedkoper, de ander geeft weinig uit
aan vervoer. Ook het
individualiseringsbeginsel mag aan
die bestedingsvrijheid geen afbreuk
doen. De gemeente moet zich
afvragen hoe zij in een andere
situatie zou handelen als de
betrokkene lagere woonkosten heeft,
bijvoorbeeld bij een echtpaar. Ook
binnen het kader van de
individualiseringsbevoegdheid is de
gemeente gehouden consequent te
zijn.

Wat ik de Kamer nu vertel, is in
feite de uitvoeringspraktijk van de
bestaande Algemene bijstandswet.
Kortom: gebruik maken van de
individualiseringsbevoegdheid vergt
van de gemeenten een goede
motivering. Wettelijke maatstaven
kunnen nooit zomaar terzijde worden
geschoven. Het gaat om een
beredeneerde beslissing: waarom
kunnen de geldende regels in een
betrokken geval niet van toepassing
zijn?

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De staatssecretaris zegt dat het
verhaal dat hij nu houdt, overeen–
komt met de uitvoeringspraktijk van
dit moment. Het is echter de
uitvoeringstheorie. Op zichzelf heeft
de staatssecretaris gelijk: de
Algemene bijstandswet is gebaseerd
op de individualiseringsgedachte en

op de noodzaak om maatwerk te
leveren. Dat gebeurt niet, omdat dit
in de huidige situatie niet uitvoerbaar
is. In een stad als Den Haag met
32.000 uitkeringsgerechtigden in de
bijstand kan dat ook niet.

De vraag doet zich dan voor welke
mogelijkheden een gemeente heeft
om de toeslag lager vast te stellen
dan 20% bij een alleenstaande of een
alleenstaande ouder in een situatie
dat naar het oordeel van de
gemeente de feitelijke minimale
bestaanskosten van deze persoon
lager liggen dan die 70%. Met die
alleenstaande of alleenstaande ouder
is verder niets aan de hand. In de
huidige situatie krijgt die persoon
volgens de norm 70%.

Staatssecretaris Wallage: Dan geef
ik hierop eerst antwoord en daarna
reageer ik op de eerste opmerking
over de theorie en de praktijk.

Het antwoord is dat de gemeente
groepsgewijze geen lagere uitkerin–
gen mag geven dan waarvoor zij bij
wet de bevoegdheid krijgt. Zij krijgt
als het aan het kabinet ligt slechts de
bevoegdheid voor bepaalde groepen
lager te gaan en wel voor dezelfde
groepen die nu ook een lagere
uitkering ontvangen. Daarnaast heeft
de gemeente - ik kom nu op de
theorie en de praktijk - net als nu de
bevoegdheid om in individuele
situaties, uitgaande van de reële
kosten van het bestaan, af te wijken
van de norm mits goed gemotiveerd
en onder de zojuist genoemde
randvoorwaarden.

De inleidende opmerking van de
heer Rosenmöller is natuurlijk de
interessantste. Hij erkent namelijk dat
het individualiseringsbeginsel in de
bijstandswet geleidelijkaan om
praktische redenen of om welke
reden dan ook is uitgegroeid tot de
situatie waarbij wat als norm
landelijk is gesteld bijna als
automatisme ter beschikking komt.
Als ik iets hoop voor de komende
jaren dan is het dat de nieuwe
systematiek in de bijstandswet
gemeenten uitdaagt en in zekere zin
verplicht om van dat automatisme af
te zien. In dat opzicht vind ik het van
het grootste belang dat wij systema–
tisch te werk gaan. Er zijn of
groepsgewijze uitzonderingen,
waarover wij, omdat het om het
sociaal minimum gaat in de Kamer
beslissen, of er is hopelijk geleidelijk–
aan een meer op het individu
afgestemde bijstandsverlening.
Daarbij gaat het om eisen van
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zorgvuldigheid, van behoorlijk
bestuur en van rechtszekerheid voor
de betrokkene.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Dit is een essentieel punt.
Het is het kernthema van de
discussie. Wat de staatssecretaris
zegt over maatwerk en individualise–
ring is misschien uitvoerbaar in een
achteraf dorp ergens in het land. In
een grote stad als Den Haag is dat
toch onuitvoerbaar? De directeur van
de sociale dienst van Den Haag heeft
gisteren in de Volkskrant gezegd dat
er 32.000 mensen in de bijstand
zitten. De staatssecretaris spreekt
over de noodzaak of de mogelijkheid
of de uitdaging voor de gemeenten
om maatwerk te leveren in de
individuele situatie. Daarop moet de
toeslag worden afgestemd van
maximaal 20%. Dat zal toch binnen
de kortste keren leiden tot een soort
veldslag bij de gemeenten waarbij
iedereen allerlei argumenten zal
aandragen om in aanmerking te
komen voor de hoogste toeslag? Dat
is toch onuitvoerbaar?

Staatssecretaris Wallage: Eerlijk
gezegd, kan ik met deze argumenta–
tie niet uit de voeten. Als de heer
Rosenmöller gelijk zou hebben dan
zou ook de bijzonder bijstand in dit
land, die puur individueel is, niet
kunnen bestaan. De heer Rosenmöl–
ler zegt het nu wel zachtjes maar hij
mag dat ook hardop doen, namelijk
dat de bijzondere bijstand bijna niet
uitvoerbaar is. Het is van tweeën
een. Als wij met elkaar de komende
maanden een wet maken, moeten
daarin de basisbeginselen opnieuw,
scherp en duidelijk worden neerge–
zet. Wij zetten dan alles op alles om
dat juridisch zo te doen dat er goed
mee gewerkt kan worden. Je moet
dan wel beginnen met het scherp
formuleren van je uitgangspunt. De
heer Rosenmöller geeft correct aan
dat ook voor de bijstands–
gerechtigden de norm is gaan leven,
bijna ongeacht de feitelijke situatie.
Wat echt nodig is, is dat de
normstelling overeind blijft. Dat is de
ene kant van de medaille. Je moet
ervoor zorgen dat je het sociaal
minimum in de Kamer definieert en
nergens anders.

Tegelijkertijd moet je het
individualiseringsbeginsel in de
bijstandswet nieuw leven inblazen,
vooral door bestuurlijke maatregelen.
Het feit dat de gemeente verantwoor–
delijk wordt voor een deel van het

budget zal de vraag of wij de
bijstandswet echt individueel
toepassen, ook nieuw leven inblazen.
De heer Rosenmöller moet de boel
dus niet omkeren door te zeggen dat
het zo moeilijk is een bijstandsuitke–
ring toe te snijden op de mdividuele
leefomstandigheid, dat wij er nu
maar van uitgaan dat de norm onder
alle omstandigheden voor iedereen
precies hetzelfde moet uitwerken. Ik
zeg dat niet tegen de heer Rosenmöl–
ler persoonüjk, maar op die manier is
naar mijn mening de verloedering
voor een deel begonnen.

De heer Rosenmöller (Groeri Links):
Als de staatssecretaris meent dat ik
mij schuldig maak aan die verloede–
ring mag hij die opmerking tot mij
persoonlijk richten. Dat interesseert
mij eerlijk gezegd niet erg.

Ik bepleit het volgende. De criteria
die de staatssecretaris hanteert om
in aanmerking te komen voor de
basisnorm van 50%, 70% of van
100°o voor samenwonenden en
echtparen, kun je simpelweg van
toepassing verklaren op de toeslag.
Je zit dan weer heel snel op die
systematiek van 70%, 90% of 100%.
Er moet, afhankelijk van iemands
leefvorm, dus onderscheid worden
gemaakt; je mag daar nadrukkelijk
controle op uitoefenen en je mag
degene die een uitkering aanvraagt,
vragen om zijn aanvraag met
bewijzen te ondersteunen. Daarover
hebben wij geen meningsverschil.
Als wij de toeslag echter dermate
mdividueel gaan bepalen, afhankelijk
van de feitelijke minimale kosten van
bestaan, krijgen wij inderdaad een
oeverloze discussie over wat nu de
maximale toeslag in de individuele
situatie zal zijn, terwijl die toeslag
straks door de VNG via een
modelverordening heel snel zal
worden recht getrokken.

Staatssecretaris Wallage: U schakelt
nu heel snel over naar een ander,
ook heel belangrijk onderwerp,
namelijk de vraag hoe de gemeente
met betrekking tot de toeslag–
verlening zal optreden. Daaraan
vooraf ging de nog principiëlere
vraag die wij daarvoor bespraken. Ik
wil best iets over die toeslag–
verlening zeggen. Een van de
hefbomen van het nieuwe voorstel is
dat je in dezelfde mate recht hebt op
een lagere norm als de mate waarin
je met een ander je kosten deelt. Met
andere woorden: dan kom je dichter
bij de 50% uit. Het overgrote deel

van de leefvormfraude concentreert
zich daar waar men suggereert dat
men er helemaal alleen voor staat en
dus 70% claimt, terwijl men in feite
de kosten met een ander deelt. Ik
vind het dus terecht dat het beleid
van de gemeenten zich straks zal
concentreren op de situaties waar op
een legale en goede manier wat te
"verdienen" is, namelijk door tegen
mensen te zeggen: jij woont met
anderen in een huis, jij deelt ook
kosten met een ander en dus is jouw
aanspraak op een uitkering van 70%
geen reële aanspraak. Ik zou het fijn
vinden als de heer Rosenmöller zich
in dit debat zou uitspreken voor de
hoofdrichting dat je pas recht hebt
op 70% als je er echt alleen voor
staat en dat degenen die nu 70%
hebben, maar feitelijk een deel van
hun kosten met een ander delen,
terecht teruggaan in de richting van
50%.

De voorzitter: De heer Rosenmöller
heeft al aardig wat interruptiebeurten
gehad en anderen willen ook iets
zeggen over dit thema. Als het een
kernpunt van het debat is - dat is het
natuurlijk - kan men daar in tweede
termijn op terugkomen.

De heer Van der Vlies (SGP): Het is
opvallend dat de staatssecretaris
twee verschillende begrippen
gebruikt. Ten aanzien van catego–
rieën en mensen die zonder meer
aan de vereisten voldoen, gebruikt
hij voor de gemeenten het woord
"rechtsplicht". Voor de afwijkmgen
die de gemeenten in eigen beleids–
vrijheid kunnen toepassen, gebruikt
hij het woord "bevoegdheid". Zo heb
ik het in ieder geval begrepen. Dat
zou betekenen dat de gemeenten die
eigen beleidsruimte inderdaad
kunnen gebruiken om de bevoegd–
heid niet te hanteren. Dat zou hun
eigen vrije keuze kunnen zijn.

Staatssecretaris Wallage: Ik zal ter
verduidelijking een toelichting geven.
Op dit moment geven wij landelijk
uitkeringen beneden de norm. In
diezelfde situatie krijgt de gemeente
straks ook de bevoegdheid om dat te
doen. Zij hoeven het niet te doen,
maar als zij het niet doen, bestaat de
kans dat zij in de problemen komen
met het uitkomen met hun budget.
Dit is een mogelijkheid voor de
gemeenten die van groot belang is
om de boel sluitend te krijgen en het
is dus zeer aannemelijk dat de
gemeenten, net als het Rijk, in die
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specifieke omstandigheden dat
beleid, bij verordening te regelen en
zichtbaar voor die groep, zullen
voeren. Dat is inderdaad een
mogelijkheid voor de gemeenten en
dat is van een andere orde dan het
onder die specifieke omstandigheden
verplichten van de gemeenten om de
echte alieenstaanden die toeslag van
20% te geven. Dat zijn twee, in
juridisch opzicht verschillende
situaties. Daarnaast moet er nog een
onderscheid zijn tussen landelijke
normen en de instructienorm voor
die speciale groep.

De heer Van der Vlies (SGP): Dan
stel ik vast dat ik de staatssecretaris
goed heb begrepen, ook op het punt
van het hanteren van die begrippen.
Ik was echter bezig en ik werd als het
ware in mijn interruptie geïnterrum–
peerd door de staatssecretaris.

Staatssecretaris Wallage: Pardon.

De heer Van der Vlies (SGP): Het
geeft niet; het zorgt alleen maar voor
verheldering. Begrijp ik het nu echter
goed dat de staatssecretaris in zijn
beschouwing dichter bij de visie van
de CDA-fractie staat dan bij die van
de PvdA-fractie, hoe spijtig dat in
verband met zijn verwantschap met
deze fractie ook zou zijn? Dat moet
nu toch worden opgehelderd. Wij
kunnen het hele betoog in alle
zorgvuldigheid houden en dat moet
ook gebeuren. Daar ben ik het
volstrekt mee eens en daar kan ik mij
in vinden, maar dan moet helder
worden gezegd dat dit toch meer
aansluit bij het gisteravond
gehouden verhaal van de CDA-fractie
dan b.ij dat van de PvdA-fractie.

Staatssecretaris Wallage: Ik vind dit
een aardige vraag, maar ik denk dat
de heer Van der Vlies een beetje
slachtoffer is van een beeldvorming
waar velen een bcetje last van
hebben gehad, namelijk dat de
verschillen van opvatting tussen de
beide regeringspartijen in de
afgelopen weken sterk zijn uitver–
groot. Goed luisterend naar de
regeringspartijen gisteren, is mijn
conclusie de volgende. De constate–
ring dat het voor de ene regerings–
partij een feit is dat degene die er
echt alleen voor staat een wettelijk
verankerd recht heeft op een toeslag
van 20%, wordt niet bestreden door
de andere regeringspartij. Als het
gaat om het feit dat er uitzonderin–
gen kunnen zijn, mits dat maar

wettelijk onderbouwd is en niet met
willekeur gepaard gaat, dan is dat
voor de ene regeringspartij net zo
bespreekbaar als voor de andere
regeringspartij. Ik heb dus - daarom
sta ik hier ook redelijk ontspannen -
als het om de essentiële onderdelen
van deze materie gaat, het gevoel
dat de beide regeringspartijen,
misschien al verkennend en
discussiërend de afgelopen
maanden, elkaar zo dicht zijn
genaderd dat het aan het begin van
het nieuwe jaar niet zo ingewikkeld
zal zijn om dit lastige wetgevings–
project tot een goed einde te
brengen.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
begrijp de behoedzaamheid van de
staatssecretaris, maar de moeilijk–
heid is dat de coaiitiepartners het
ontstane beeld hier nog niet in alle
opzichten hebben kunnen wegne–
men. Die worsteling hebben wij hier
gisteravond met elkaar meegemaakt.
Daar was u bij.

Staatssecretaris Wallage: Misschien
vindt de heer Van der Vlies het goed
dat ik gewoon mijn eigen rol vervul.
Mijn eigen rol is dat ik een kabinets–
standpunt toelicht waarvoor wij de
instemming van deze Kamer hopen
te krijgen, in ieder geval van de
beide regeringspartijen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik probeer te begrijpen wat de
staatssecretaris precies zegt. Het is
redeiijk ingewikkeld en ik wil graag
wat nadere verheldering.

U zegt dat de rechtsplicht recht
geeft op 20%. U heeft de categorale
uitzonderingen genoemd. Er blijft in
individuele situaties een recht
bestaan om van die 20% naar
beneden af te wijken als dat nodig
wordt geacht. Dat laatste moet goed
gemotiveerd worden. Als ik het goed
gehoord heb, dan is daar dus geen
enkele norm meer voor. De
gemeenten mogen zelf beoordelen of
een individuele situatie rechtvaardigt
dat men zakt tot lager dan 70%. Dan
zitten wij nog altijd met criterium van
het op generlei wijze de kosten met
een ander kunnen delen. Speelt dat
ook bij deze categorie?

Staatssecretaris Wallage: Over de
kan-bepaling kom ik nog te spreken.
Daar zijn veel vragen over gesteld.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Wilt u dan eerst ingaan op de vraag

of het ingaan op de individuele
afwijking, het maatwerk, nog ergens
aan normen gebonden is.

Staatssecretaris Wallage: Het
makkelijkste antwoord is - daarbij
zouden wij op basis van de huidige
bijstandswet ook naar de
jurisprudentiekant daarvan moeten
kijken - dat deze kijk op het
individualiseringsbeginsel en de
ruimte die de gemeente daarin heeft
niet afwijkt van de huidige wet. Het
gaat om een situatie die zich in hoge
uitzonderingen kan voordoen. Er
moet een rechtsgrond voor zijn. Je
praat hier dus over echte individuali–
sering, in de zin dat het gaat om
differentiaties in de minimaal
noodzakelijke kosten van het
bestaan.

Ik denk dat de principiële vraag
voor de Kamer is of er bij het
decentraliseren van een aantal
bevoegdheden naar de gemeenten
en bij het budgetteren van het
toeslagenbudget, als het gaat om het
individualiseringsbeginsel, ook een
nieuwe en andere situatie ontstaat.
Mijn antwoord daarop is "nee". Als
dat zo is, dan is er dus geen reden
om te doen alsof hier meer
onzekerheid of flexibiliteit ontstaat
dan er al in de huidige bijstandswet
zit. Met andere woorden, het feit dat
er toeslagen komen en het feit dat de
gemeente daarin een ruime
verantwoordelijkheid krijgt, doet
niets af aan het feit dat er bij
uitzonderingen hoe dan ook
mogelijkheden bestaan om op grond
van het individualiseringsbeginsel
beneden de norm te zakken. Er
gelden alleen een aantal stevige
randvoorwaarden voor, ook in
juridisch en rechtszekerheidsopzicht.

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Mijn vraag ligt in het
verlengde van die van mevrouw
Scheltema. De staatssecretaris zegt
dat het lager kan in individueel
bepaalde omstandigheden. Begrijp ik
het goed dat hij niet zegt dat
daarvoor door de gemeenten
objectieve criteria moeten worden
vastgelegd?

Staatssecretaris Wallage: Het
probleem bij individualisering, ook
nu al, is natuurlijk dat het moet gaan
om differentiaties in de minimaal
noodzakelijke bestaanskosten. Men
zou dus kunnen zeggen dat dit type
individualisering bijna per definitie
geen norm kent. Anders zou je
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landelijk als het ware de norm
anders definiëren. Dit is dus geen
nieuw vraagstuk. Ook in de huidige
bijstandswet zitten wij met het
probleem dat wij een landelijk
normering hebben, zelfs heel
gedetailleerd, en dat er desalniette–
min de individualiseringsopdracht is.
Dat fenomeen, die spanning tussen
normstelling enerzijds en de
persoonlijke situatie anderzijds,
verandert dus niet door het akkoord
en door de nieuwe methode van
werken.

De heer Schoots (PvdA): Dat
betekent toch, dat de huidige situatie
gehandhaafd wordt en dat iemand
die nu recht heeft op die 70%, dat zal
blijven behouden?

Staatssecretaris Wallage: De heer
Schoots gaat nu weer terug naar de
vraag, onder welke omstandigheden
iemand recht heeft op 20%. Daarover
heb ik zoëven gesproken. Daar geldt
een instructienorm. Daar kwam de
vraag achteraan: is dat onder alle
omstandigheden het geval? Het
antwoord is "nee". Het gaat om twee
groepen omstandigheden. Catego–
rale omstandigheden, bij wet te
regelen, de huidige uitzonderings–
bepalingen. Verder zijn er puur
individuele omstandigheden op
grond van het individualiserings–
beginsel, net als nu. Misschien is het
goed als ik de Kamer toezeg, dat ik
bij de indiening van het wetsvoorstel
de jurisprudentie en de vormgeving
van dat individualiseringsbeginsel nu
nog eens opnieuw uiteenzet in relatie
tot het nieuwe stelsel. Als een
gemeente bij hoge uitzondering nu
afwijkt van de landelijke norm, dan
wordt gedifferentieerd in de
minimale noodzakelijke kosten van
het bestaan. Dan praat je over een
afwijking, die je heel goed moet
motiveren door de specifieke
omstandigheden. Het is eigenlijk de
keerzijde van de mogelijkheid van de
gemeenten om meer te geven dan
de landelijke norm. Er zijn in dit land
mensen die naar de gemeente toe
stappen en zeggen: dit is de
landelijke norm, maar om die en die
reden vraag ik van u bijzondere
bijstand. Zo goed als een gemeente
nu door middel van de bijzondere
bijstand boven de norm kan gaan
zitten, zo goed kan de gemeente nu
onder een landelijke norm gaan
zitten, zij het dat het om een
zorgvuldig te motiveren afwijking
van de norm moet gaan. Op dit punt

verandert er in de ruimte voor de
gemeenten niets.

De heer Van Hoof (WD): Nog een
vraag over de toeslag. De staatsse–
cretaris zegt: er is sprake van een
toeslag van 20%. Begrijp ik het goed,
dat bij de vraag van een alleen–
staande of een alleenwonende ouder
of de toeslag toegekend zal worden,
iedere keer bekeken zal worden of in
het kader van het individualiserings–
beginsel er omstandigheden zijn, op
basis waarvan minder dan 20%
gegeven zal worden?

Staatssecretaris Wallage: Ik vind het
fascinerend dat de medewetgever
mij iets vraagt, wat gewoon nu in de
wet staat, namelijk dat er een
individuele vaststelling van de
uitkering moet plaatsvinden.

De heer Van Hoof (WD): Wij praten
niet over wat er nu in de wet staat,
maar over wat de staatssecretaris
wil.

Staatssecretaris Wallage: Het ligt
niet in mijn voornemen om dat
kernpunt van de bijstandswet,
namelijk de individuele toepassing,
te wijzigen. Dat heb ik al een aantal
keren gezegd.

Voorzitter! De heer Schoots heeft
mij gevraagd naar de kwestie van de
rechtsgronden. Ik ben daarop
ingegaan door aan te geven, wat er
wel en niet bij gemeentelijke
verordening mag worden geregeld
en welke verankering daarvoor nodig
moet zijn in de landelijke wetgeving.

Ik kom te spreken over het in geen
enkel opzicht kunnen delen van de
kosten met een ander. Het is
volstrekt niet de bedoeling om
betrokkene als het ware te dwingen
zijn woonsituatie te veranderen,
zodat hij lagere bestaanskosten heeft
en dus met een lagere bijstand kan
volstaan. Met "kunnen" wordt
aangegeven, dat de gemeente,
gegeven de woonsituatie moet
beoordelen of redelijkerwijs een
ander een bijdrage levert in de
kosten, bijvoorbeeld een inwonend
verdienend kind. Afhankelijk stellen
van de feitelijke bijdrage leidt tot
gebruikersruimte en geeft de
mogelijkheid om constructies te
bedenken, waardoor je als het ware
kosten met een ander deelt, maar dat
buiten de beoordeling laat. Het gaat
dus om de feitelijke situatie. In dat
opzicht is er kennelijk in de discussie
een misverstand ontstaan. De

meeste geachte afgevaardigden
kunnen perfect kijkeri naar de
structuur van de bijstandswet. De
bijstandswet kan alleen maar de
feitelijke omstandigheden, waarin
iemand verkeert, hanteren. Ik hoop
hiermee het misverstand te hebben
weggenomen.

Mevrouw Bijleveld vroeg mij of er
een dubbele toets is waarin eerst
wordt vastgesteld of er een recht op
bijstand is en waarin vervolgens
wordt bepaald of er een recht op
toeslag is. Het antwoord is: ja. In de
nota van wijziging worden in de lijn
van de Algemene wet bestuursrecht
ook de verplichtingen van de
aanvrager om bijstand verduidelijkt.
Hij zal aannemelijk moeten maken
dat hij voor bijstand in aanmerking
komt. Dat geldt voor de landelijke
norm èn voor de toeslag. Bij
beoordeling van de landelijke norm
controleert de gemeente of er sprake
is van een alleenstaande, een
alleenstaande ouder of een echtpaar
of samenwonenden. Bij de toeslag
controleert de gemeente of
betrokkene voldoet aan de criteria
die de gemeente voor de nadere
afstemming heeft vastgelegd in een
verordening. Met name wat het
laatste betreft wijs ik er nog eens op
dat de vrijheid die de gemeente
daarin heeft, wel degelijk vooronder–
stelt dat zij het beleid dat zij wit
voeren, vastlegt in een gemeentelijke
verordening. Hiermee heb ik eigenlijk
ook de vraag over het automatisme
beantwoord, want het betekent dat
het een afzonderlijk besluit van de
gemeente vraagt.

De heer Rosenmöller heeft een
vraag over de jongeren gesteld. Zijn
stelling was: uit het rapport van de
commissie-Doelman-Pel blijkt dat de
landelijke norm van ƒ 330 voor
jongeren onder 21 jaar te laag is. Hij
stelt, om het kort samen te vatten,
dat de keuze van het kabinet het
recht op bijstand eigenlijk uitholt.
Daar kwam zijn opvatting op neer.
Hier hebben wij inderdaad een
principiële keuze gemaakt, door er
voor de 18- tot 21-jarigen van uit te
gaan dat zij door het Jeugdwerk–
garantieplan of door scholing niet op
bijstand hoeven te zijn aangewezen.
In de uitzonderingssituatie waarin zij
er wèl op zijn aangewezen, moet het
echter mogelijk zijn om een beroep
op de bijstand te doen. Dat is
inderdaad een keuze. Je zou voor
een hogere norm kunnen kiezen. Dan
is er sprake van een geringer beroep
op de bijzondere bijstand. Daarmee
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suggereer je echter dat voor de
jongeren van 18 tot 21 jaar het
hebben van een volledige uitkering
een normaal onderdeel van ons
systeem zou zijn. De keuze van het
kabinet is geweest om ook in de
normstelling tot uitdrukking te
brengen dat de absolute regel moet
zijn: je gaat naar school, je leert, je
werkt of je zit in het JWG. In die
situatie hebben wij inderdaad voor
een uiterst sobere norm gekozen. De
keerzijde is dat er voor de naar
schatting 4000 of 5000 jongeren die
in ons land ondanks het JWG en
ondanks andere mogelijkheden
objectief gezien toch niet zelf in hun
levensonderhoud kunnen voorzien
dan wel hun ouders daar feitelijk niet
op kunnen aanspreken, wel degelijk
de mogelijkheid is om tot aan de
norm van het sociaal minimum bij te
plussen, zij het dat de gemeente
daarin vanuit de bijzondere bijstand
een eigen afweging zal moeten
maken.

De heer Rosenmöller (Groeri Links):
Ik zou nu een heel flauwe opmerking
kunnen maken over de inschatting
van het aantal mensen die het
betreft. Ik zal dat niet doen. Ons
wordt gezegd dat het tienduizenden
jongeren betreft. Dat weet de
staatssecretaris ook. Dat aantal is iets
anders dan 4000. Ook voor 4000
jongeren vind ik het een forse klap.
Is de staatssecretaris bereid, zich
nader te verdiepen in de omvang
van de problematiek, zodat hij
daarmee rekening kan houden in de
nota van wijzigingen die hij van plan
is in te dienen bij de Kamer?

Staatssecretaris Wallage: Ik heb mij
uiteraard verdiept in de omvang en
de aard van de groep. Ik zal in de
memorie van toelichting de mij
daarover ter beschikking staande
informatie verstrekken. Wij kunnen
namelijk op basis van de bestaande
uitkeringssystematiek en de feitelijke
uitkeringen nagaan hoeveel mensen
op dit moment een uitkering op die
titel hebben. Het is niet zo erg
ingewikkeld om te bekijken hoeveel
jongeren daarvoor in aanmerking
komen als je de nieuwe normen–
systematiek toepast. Ik zal die
informatie aan de Kamer overleggen
als ik het wetsvoorstel indien.

Met name aan het adres van de
heer Van Hoof wijs ik er nog eens op
dat de VNG zich in haar brief aan de
Kamer nadrukkelijk akkoord verklaart
met de normensystematiek.

Aangezien ook de Kamer die als het
hart van het debat beschouwt, is dat
niet gering. De VNG heeft weliswaar
een aantal zorgen en vragen
geformuleerd, maar zij heeft expliciet
ingestemd met de normen–
systematiek. Dat vormt dan ook een
van de centrale thema's van het
akkoord.

De heer Van Hoof (VVD): Ik heb niet
ontkend dat de VNG heeft ingestemd
met de normensystematiek. Het gaat
erom, zo heb ik van de VNG
begrepen, in hoeverre de gemeenten
binnen die systematiek een eigen
beleidsruimte hadden. Dat was
volgens mij het discussiepunt dat
door de VNG aan de orde gesteld is.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb
hierover een groot aantal keren
gesproken met de VNG. Ik heb
begrepen dat men eigenlijk de
volgende opstelling heeft. Ten eerste
zegt men dat men heeft ingestemd
met het akkoord en dat men daarop
niet terugkomt. Ten tweede
waarschuwt men ervoor om straks,
bij de uitwerking in de wet, geen
dingen nader te regelen waardoor de
beleidsvrijheid, zoals deze is
afgesproken, wordt ingesnoerd.
Waar de heer Van Hoof mij op mag
aanspreken, nu en straks bij de
wetsbehandeling, is of ik concrete
voorstellen doe die in dat opzicht
minder beleidsvrijheid aan de
gemeenten geven dan wij in het
akkoord hebben afgesproken.

Mijn stelling is dat wij dit niet
doen op het essentiële punt van de
normen, noch op het essentiële punt
van het toeslagenbeleid. Want, zo
schrijft de VNG, ook op het punt van
het wettelijk verankerde recht op
plus 20% stemt de VNG expliciet in.
Waar spanning zit - daar moet u als
medewetgever de komende weken
zelf nog eens heel secuur naar kijken
–, is daar waar wij het rapport van de
commissie-Van der Zwan volgen en
in de wet een aantal verplichtingen
voor de gemeenten opnemen, als het
gaat om een ordentelijke proces–
gang.

Wat de VNG geïrriteerd heeft, is
dat ik in mijn nadere voorstellen, in
mijn beleidsbrief - daar richt de
reactie zich op - nogal vaak zeg: dat
gaan wij in de wet regelen. Dat heeft
niets te maken met de beleidsvrijheid
rond de toepassing van de normen;
het heeft wel vaak met toezicht te
maken en met een ordentelijke
procesgang binnen de diensten. Ik

ben volledig beschikbaar om met u
samen straks de vraag te beantwoor–
den of wij ons, na het rapport van de
commissie-Van der Zwan en na het
rapport van de commissie-Doelman–
Pel, als wetgever kunnen permitteren
een aantal zaken open te laten, als
het gaat om een ordentelijke
procesgang en om toezicht, onder
het motto "wij zijn voor
decentralisatie". Ik vind dat ook wij
lessen moeten trekken. Die les is niet
alleen: geef de gemeenten op
essentiële punten meer speelruimte -
dit is wat wij doen bij de normen –,
maar is ook: eis van de gemeenten
een ordentelijke uitvoering van de
wet.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Ik wil best geloven dat er bij de VNG
irritatie is ontstaan over het
voornemen van de staatssecretaris,
van het kabinet, om nadere regels te
stellen, zoals de staatssecretaris dit
ook genoemd heeft. Ik heb daar
gisteravond al een uitspraak over
gedaan, aangevende hoe de
WD-fractie daar tegenaan kijkt. Ook
hier lopen wij weer het risico dat wij
tekstexegese gaan doen, maar als ik
kijk naar de brief van de VNG, dan
zie ik dat bovenaan bladzijde 4 heel
nadrukkelijk staat, dat wanneer de
instructienorm de mogelijkheid
afsluit - de mogelijkheid van eigen
discretionaire bevoegdheid van de
gemeente - dan de basis aan het
akkoord ontvalt. Er is dus kennelijk
meer dan alleen maar de irritatie
vanwege de regelgeving. Daar zit
mijns inziens het essentiële punt
inzake het risico van het voortbe–
staan van het akkoord en de
adequate uitvoering ervan door de
gemeenten.

Staatssecretaris Wallage: Dan is dus
de inhoudelijke vraag of de optelsom
van de instructienorm inzake die
20%, het lager mogen uitkeren op
grond van een aantal groepsgewijze
uitzonderingen en de toepassing van
het individualiseringsbeginsel
voldoende ruimte biedt voor de
gemeenten. Nu, ik ga ervan uit dat ik
mij houd aan wat wij op dat punt
met elkaar hebben afgesproken in
het akkoord. Ik zal dan ook bij de
wetsbehandeling pogingen om dat
dicht te schroeien of daar wat van af
te doen, mede bestrijden met de
gedachte dat dit de ruimte voor de
gemeenten inperkt. Alleen, kijkend
naar mijn beleidsbrief, is mijn
opvatting dat ik mij correct houd aan
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het feit dat er een nieuw evenwicht
moet ontstaan tussen vrijheid van de
gemeenten aan de ene kant, maar
ook rechtszekerheid van de
uitkeringsgerechtigden aan de
andere kant. En u moet straks dat
evenwicht maar beoordelen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik zou graag nog even op
dat akkoord met de VNG ingaan.

De voorzitter: Hebt u een interruptie
of zoudt u iets voor de tweede
termijn willen opmerken?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het betreft een interruptie, voorzitter.
Het gaat erom dat afgesproken is,
dat het akkoord eventueel bij zou
kunnen worden gesteld op grond
van de bevindingen van de beide
commissies, Doelman-Pel en Van der
Zwan. Nu doet de commissie–
Doelman-Pel een heel concrete
aanbeveling die niet wordt overgeno–
men, zo constateer ik. Dat is de
concrete aanbeveling om in de wet
een duidelijke normering op te
nemen, betreffende zowel schaal–
nadelen als woonkosten, bij de
toeslagverlening aan alleenstaanden/
niet-alleenwonenden. Dat zou een
inperking betekenen van het akkoord
Als ik de staatssecretaris goed
begrijp, zegt hij dat hij dit niet
overneemt.

Staatssecretaris Wallage: Dat is
correct.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Nu dacht ik gisteravond gehoord te
hebben...

De voorzitter: Het antwoord is toch
duidelijk nu?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het is wel belangrijk, want gistera–
vond hoorde ik bijvoorbeeld de heer
Schoots ook zeggen...

De voorzitter: Mag ik even
onderbreken. Het is de bedoeling dat
dit onderwerp voor de avondpauze
geheel wordt afgerond. U kunt wel
aan het interrumperen blijven, maar
dan hebt u straks niets meer voor de
tweede termijn. Wij zitten ook nog
met andere zaken. Ik dacht dat uw
vraag beantwoord was.

Heeft de staatssecretaris enig idee
hoeveel tijd hij nog nodig heeft voor
zijn antwoord?

Staatssecretaris Wallage Wat mijzelf
betreft, voorzitter, denk ik dat ik in
twintig minuten a een half uur klaar
zou moeten kunnen zijn.

De voorzitter: Dat wijkt dan sterk af
van wat u zojuist meedeelde. Het
wordt dus laat vanavond.

Staatssecretaris Wallage Ook mijn
eerdere indicatie sloeg op mijn eigen
spreektijd, voorzitter, en niet op het
reageren op interrupties.

Ik wil kort nog een enkele
opmerking maken over het toezicht.
In het pakket maatregelen zit een vrij
ingrijpende wijziging van de
toezichtsverhoudingen op de
gemeenten. Eigenlijk wordt hier het
beginsel geïntroduceerd dat de
gemeente zelf toeziet op een
fatsoenlijke uitvoering van de
bijstandswet en dat wij toezien op
het toezicht. Dat past bij het
uitgangspunt van een single audit.

Mevrouw Bijleveld heeft gevraagd
of het toezicht een soort inspectie
wordt. In het toekomstbeeld van de
organisatie van het toezicht is
aangegeven, dat de toezichthou–
dende taken binnen het departement
worden afgezonderd van de
beleidstaken. De resterende
toezichthoudende, dat wil zeggen
inspectietaken worden onderge–
bracht bij een zelfstandige
organisatie-eenheid. Dat zou je de
inspectie kunnen noemen. In dat
opzicht moet in het vervolg, wat mij
betreft, een scherp onderscheid
ontstaan tussen het adviseren van de
gemeente en het bevorderen van een
goede uitvoering van de wet
enerzijds en het van rijkswege
uitoefenen van toezicht anderzijds.

Onder anderen door de heer
Schoots is de vraag gesteld of de
gemeenten de ruimte moeten krijgen
tot het experimenteren met de
uitvoering van de bijstandswet. Ik
acht dit, bijvoorbeeld als het om
normstelling gaat, echt ongewenst.
De gemeenten moeten uiteraard
binnen de kaders van de wet blijven.
Wel worden mogelijkheden voor een
meer doelmatig beleid door
gemeenten op het terrein van een
aantal uitvoeringsvoorschriften op
korte termijn in regelgeving
vastgelegd. Het gaat dan om
flexibiliteit. De voorstellen van de
gemeente Groningen zullen aan de
hand van die flexibiliseringsmogelijk–
heden worden beoordeeld. Het
ministerie is thans in overleg met
Groningen en een aantal andere

gemeenten om te kijken op welke
wijze deze voornemens kunnen
worden gerealiseerd.

Ik kom kort te spreken over de
eigen uitvoering van de gemeente en
de minimumeisen die aan de
uitvoering moeten worden gesteld.
De commissie-Van der Zwan en de
commissie-Doelman-Pel zijn in hun
rapporten daar intensief op
ingegaan. CDA en VVD zetten
evenals de VNG vraagtekens bij de
keuze om gewenste en noodzakelijke
verbeteringen van de uitvoering te
bewerkstelligen door meer
uitvoeringsvoorschriften, procedures
en regelgeving. Wij zitten daar
allemaal in een lastig dilemma. Aan
de ene kant leren die rapporten ons
dat die uitvoeringspraktijk behoorlijk
uit de rails is gelopen, maar aan de
andere kant weten wij ook dat het
niet allemaal met wet– en regelge–
ving is te beantwoorden. Hoe kun je
in de voorstellen die wij nu
uitwerken ervoor zorgen dat die
kwaliteitseisen scherper worden
geformuleerd? Mijn benadering is
dat wij ervoor moeten zorgen dat er
geen detailvoorschriften ontstaan
maar dat wel een aantal kwaliteits–
eisen op hoofdlijnen in de wet
worden verankerd, zodat ook het
eigen gemeentelijke toezicht kan
toetsen op de vraag of in voldoende
mate die kwaliteitseisen zijn
gehonoreerd. In dat opzicht moeten
wij het "produkt" bijstandsverlening
beter definiëren vanuit de landelijke
optiek en moeten wij vervolgens in
de wet duidelijk maken aan welke
eisen die bijstandsverlening in
hoofdlijnen moet voldoen. Dan heeft
het lokale toezicht ook een scherpere
verankering.

Voorzitter! Er zijn vragen gesteld
over de activeringskant van het
bijstandsakkoord. Ik begin met vast
te stellen dat iedereen in deze Kamer
positief heeft gereageerd op het feit
dat wij niet alleen scherper gaan
selecteren aan de poort, maar dat wij
ook actiever zijn bij de uitgang. Dat
is een cruciaal onderdeel van het
akkoord en ik stel vast dat er brede
steun voor is in deze Kamer. Hoe kun
je sociale partners, RBA's en andere
betrokkenen laten zien wat de
betrokken bijstandsgerechtigde kan
en wil? Wat dat betreft is regulier en
intensief landelijk overleg met het
CBA de inzet van het kabinet. Een
eigen verantwoordelijkheid voor de
arbeidsvoorziening laat onverlet de
noodzaak van de versterking van de
rol bij de bestrijding van de
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langdurige werkloosheid. Tegen de
heer Van Hoof zeg ik, dat wij
realistisch willen omgaan met de
trajectplannen. Het is niet de
bedoeling om dat voor iedereen te
doen, want er zijn gewoon mensen
waarvoor dat niet zinvol is. We
rnoeten dat beperken tot die situaties
waarin de arbeidsmarktpositie zo'n
trajectplan noodzakelijk maakt. In de
beleidsbrief worden voorstellen
gedaan die wij uiteraard als
overheidsgeledmg bij het C6A
inbrengen. Dat moet tot besluitvor–
ming leiden in het CBA. Ter
versterking van het uitstroombeleid
wordt in de bijstandswet als
verplichting opgenomen dat
gemeenten een uitstroomplan
moeten opstellen, waarin de
resultaten van het uitstroombeleid
worden verantwoord. Het kabinet
staat bij die trajectplannen de
volgende constructie voor ogen. Een
gezamenlijke diagnosestelling: de
gemeente beoordeelt in overleg met
het RBA voor iedere cliënt welke
mogelijkheden hij heeft om door
arbeid zelfstandig in zijn bestaan te
voorzien en hoe deze mogelijkheden
kunnen worden vergroot. Dat
vooronderstelt dus een heel ander
soort gesprek en een heel andere
overleg tussen sociale dienst en
arbeidsbureau (als ik even de oude
term mag gebruiken) dan op dit
moment vaak het gevai is. Naast die
algemene verplichting wordt onder
andere bepaalt welke aanvullende
voorwaarden aan een uitkering
kunnen worden verbonden. Blijkt uit
die gezamenlijke diagnosestelling dat
de betrokkene niet op eigen kracht in
staat is in het arbeidsproces terug te
keren en blijkt dat er op termijn reële
arbeidskansen zijn, dan wordt een
individueel plan opgesteld dat als
bijlage bij de bijstandsbeschikking
wordt bevoegd en dat door de twee
dan wel de drie partijen wordt
ondertekend.

Wij willen dus toe naar een
situatie waarin voor degenen die
kansen op de arbeidsmarkt zouden
moeten hebben, maar op dat
moment de weg nog niet hebben
gevonden, zwart op wit wordt
gesteld wat er van hem of haar
wordt verwacht, maar ook wat er van
de arbeidsvoorziening en van de
gemeente wordt verwacht. In dat
opzicht wordt de contractsgedachte
concreet vorm gegeven. Het gaat
daarbij om een wederzijdse
inspanningsverplichting. Niet alleen
maar iets vragen van de uitkerings–

gerechtigde, maar ook als overheid
en als arbeidsvoorzienings–
organisatie je eigen inspanning
vormgeven.

Mevrouw Bijleveld heeft gevraagd
of de aanbevelingen van de
commissie-Doelman-Pel op dit punt
voldoende zijn verwerkt. Het kan zijn
dat het wat in globale termen is
gebeurd. Maar ik hoop met mijn
toelichting zojuist duidelijk te hebben
gemaakt dat die contractgedachte en
ook het concreet maken van de
afspraken tussen
arbeidsvoorzieningsorganisatie en
gemeente voor ons een buitenge–
woon belangrijke pijler van het
geheel zullen zijn.

De heer Rosenmöller en mevrouw
Scheltema hebben gevraagd of de
relatie met de arbeidsvoorzienings–
organisatie met een aanwijzings–
bevoegdheid van de minister op
basis van de Arbvo-wet vorm kan
krijgen. Die samenwerking is nu al
een hoofdlijn in het beleid van het
CBA. Dit is neergelegd in het
landelijke meerjarenkader. De
gemeente zal als medebestuurspartij
in het RBA binnen het bestuur haar
invloed uiteraard moeten aanwenden
om dat goed vorm te geven. Indien
de samenwerking onvoldoende uit
de verf komt, bijvoorbeeld doordat
geledingen van werknemers en
werkgevers in het bestuur hiertoe
niet bereid zouden zijn, omdat het
bijvoorbeeld veel energie vraagt die
men liever anders zou willen
besteden, dan kan de gemeentelijke
geleding de totstandkoming van het
beleidsplan met een veto blokkeren.
Dat is dus de gekwalificeerde
meerderheid die nodig is om dat
beleidsplan vast te stellen in het
RBA. Evenzeer kan het Centraal
bestuur voor de arbeidsvoorziening
weigeren een RBA-plan goed te
keuren, indien de samenwerking
onvoldoende in het plan is opgeno–
men. Ingeval van dreigende
onthouding van goedkeuring van het
beleidsplan wordt het RBA in de
gelegenheid gesteld dat plan aan te
passen.

De in artikel 108 van de
Arbeidsvoorzieningswet genoemde
aanwijzingsbevoegdheid voor de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft uitsluitend
betrekking op het beheer en de
administratie van de inkomsten en
uitgaven. Bij de tripartisering is
bewust afgezien van een algemene
aanwijzingsbevoegdheid voor de
minister, omdat het bestuursmodel

van gelijkwaardigheid uitgaat. De
bijzondere aanwijzingsbevoegdheid
inzake het terrein van het financiële
beheer vindt haar rechtvaardiging
dus in het belang van het toezicht op
de besteding van de rijksmiddelen.

Daarmee is niet gezegd dat het
Rijk als partij in het akkoord met het
VNG met de intenties die in het
akkoord zitten, alleen maar met
vriendelijk gestelde vragen bij het
CBA-bestuur kan komen en
vervolgens over vijf jaar eens kan
kijken hoe dat loopt. Wij komen wat
dat betreft in een wezenlijk andere
positie, doordat de overheids–
geleding zich ook gebonden heeft
aan de hoofdlijnen van de inderdaad
ook door de commissie-Doelman-Pel
bepleite samenhang tussen
arbeidsvoorzieningsorganisatie en de
gemeente. U kunt er dus van op aan
dat ook zonder formele aanwijzings–
bevoegdheid wij van bovenaf (CBA)
en gemeente van onderop (RBA)
uitvoering van het akkoord op dit
punt in de arbeidsvoorzienings–
organisatie aanzienlijke hogere
prioriteit zullen geven dan die
samenwerking wellicht de afgelopen
jaren heeft gehad.

Mevrouw Bijleveld en mevrouw
Scheltema hebben mij nog gevraagd
waarom éénoudergezinnen met
kinderen tot de leeftijd van 5 jaar niet
worden vrijgesteld van de plicht om
werk te aanvaarden. Het uitgangs–
punt is in principe dat iedere
uitkeringsgerechtigde arbeids–
verplichtingen heeft. Het gevaar van
het opnemen van een leeftijdsgrens
is dat het een eigen leven gaat
leiden, zonder dat rekening wordt
gehouden met individuele omstan–
digheden. Ik vind dat ook hier het
maatwerk behoord te gelden.
Sommige gemeenten hebben een
voortreffelijk systeem van kinderop–
vang. In andere gemeenten hapert
dat geweldig. In sommige gemeen–
ten zijn voor verzorgende ouders
deeltijdtaken beschikbaar, in andere
gemeenten niet. Ik vind een
landelijke norm van vrijstelling niet
passen bij de noodzaak om van
geval tot geval plaatselijk te bezien,
in welke mate verzorgende ouders
ook aan het arbeidsproces kunnen
deelnemen.

De heer Schoots heeft gevraagd
naar het begrip "passende arbeid"
en de aansluiting bij het WW-begrip.
In het kader van het WW-pakket is
aanscherping van passende arbeid
voor academici, zoals de Kamer
weet, inmiddels ingezet. Direct bij
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aanvang van de werkloosheid
moeten die straks ook werk op
HBO-niveau accepteren. Daarnaast is
in het kader van de beleidsbrief als
aanpassing aangekondigd dat
schoolverlaters niet alleen werk
moeten zoeken op eigen niveau,
maar ook op het daaronder gelegen
niveau. In de Richtlijn passende
arbeid is ook nu al opgenomen dat
arbeid van tijdelijke aard of arbeid
die in afwachting van werk en eigen
beroep kan worden verricht, ook al
tijdens het eerste halfjaar van de
werkloosheid passend is. In dat
opzicht is sprake van een behoorlijke
verstrakking in een vrij korte periode,
die ik overigens ronduit verdedig,
want uiteraard is werk beter dan een
uitkering, ook al is dat werk dat
minder complex is dan waarvoor
iemand is opgeleid.

Er is gevraagd naar de vrijlatings–
bepalmgen en het wetsvoorstel dat
daarover in procedure is. Tijdens het
mondeling overleg op 6 oktober
heeft de kamercommissie verzocht
om een gemeentelijke verordenings–
plicht, waarin gemeenten hun
incentivebeleid neerleggen. Dat
verzoek werd vooral ingegeven door
de wens om gemeenten zich te laten
uitspreken voor het expliciet regelen
van een bijverdienmogelijkheid voor
met name de blijvers in de bijstand.
De indruk bestaat, althans bij mij, dat
de Kamer er ten onrechte vanuit gaat
dat in het kabinetsvoorstel geen
incentive meer zou zijn voor
diegenen die alleen in deeltijd
kunnen werken en dus niet uitstro–
men in de bijstand. Met de voorge–
stelde decentralisatie van de
vrijlatingsbepalingen blijft de
mogelijkheid bestaan van een
incentiveregeling voor deeltijdarbeid
in de vorm van periodieke premies.
Gemeenten kunnen dus een lokale
bijverdienregeling maken, naast de
mogelijkheden van de bestaande
uitstroompremies.

Ik kom bij de afronding van mijn
betoog toe aan één inhoudelijk
onderwerp toe, namelijk de landelijke
veranderingsorganisatie. Ik hecht er
zeer aan om dit kort aan de Kamer
toe te lichten, juist omdat mevrouw
Bijleveld mij, vanuit een kritische
vraagstelling, daarom heeft verzocht.
Een van de grootste dilemma's die ik
ben tegengekomen op de weg naar
de onderhandelingen met de VNG en
de afronding daarvan, is eigenlijk dit.
Je kunt in dit land ontzettend veel
regelen bij wet, maar een bedrijfs–
cultuur binnen een sociale dienst

verander je maar zeer ten dele met
wet– en regelgeving met een
normensystematiek. Het zijn
belangrijke irnpulsen, maar er gaan
daarachter ook een aantal processen
schuil die niet als het ware van
bovenaf met formele voorschriften
zijn te bedekken. Als ik in het rapport
van de commissie-Van der Zwan zie
dat de identiteit van de uitkeringsge–
rechtigden onvoldoende wordt
vastgesteld, kunnen we natuurlijk
straks in de wet regelen dat dat moet
- dat zullen we ook zeker doen -
maar daarmee gebeurt het nog niet.
De vraag is nu, hoe je het bewust–
zijn, de werkwijze en de instrumen–
ten, de methoden waarop men met
formulieren omgaat en alles wat
daaraan vastzit, de dossiervorming
etcetera kunt beïnvloeden. De hele
bedrijfscultuur van de sociale
diensten in ons land, zo blijkt uit de
beide onderzoeken, vraagt om diepe
ingrepen. De mensen die daar
werken, doen dat vanuit de
gezindheid - ik ben daar echt van
overtuigd - om de wet goed uit te
voeren. Dat is geen kwestie van
onwil, slordigheid of ongeïnteres–
seerdheid. Wie sociale diensten
bezoekt, treft zeer gemotiveerde
werknemers aan. Het probleem is
kennelijk dat iedere dienst in de
afgelopen jaren voor zichzelf
geprobeerd heeft, bij steeds meer
gedetailleerde regelgeving het hoofd
boven water te houden. Hier gaan
wij over de regelgeving. Met andere
woorden: wat we in de wet
veranderen, kunnen we zelf
beslissen. Maar ik heb nagedacht
over de vraag, hoe je op het terrein
van het innovatieproces, die betere
methodieken, die betere werkwijze,
die andere omgang met dossier–
vorming en al die aspecten van de
bedrijfscultuur een impuls kunt
geven. De rijksoverheid zou te kort
schieten, als zij na alle lacunes die
zijn geconstateerd op het grondvlak,
het beleid uitsluitend zou laten
uitmonden in een nieuwe normen–
systematiek, in een betere aanpak
van de fraude en in al die andere
onderdelen van het akkoord, zonder
aandacht te hebben voor de
bedrijfscultuur. De landelijke
veranderingsorganisatie die klein zal
zijn, maar wel heel hoogwaardig,
moet dat proces van verandering
onderop een handje helpen, niet als
een verplichting die bovenop die
diensten wordt gelegd, als een soort
andere vorm van toezicht, maar als
een echte ondersteuning van een

cultuuromslag die lokaal moet
worden gemaakt. Ik ben blij dat ik
over de essentie daarvan overeen–
stemming heb bereikt met de VNG.
Ik hoop na dit debat over te kunnen
gaan tot de opstarting van dat
innovatieproces. Ik zeg toe dat dit
behoedzaam zal gebeuren, in die zin
dat wij geen nieuwe grote bureaucra–
tie van de grond zullen trekken. Een
voorbeeld: ik was bij de dienst in
Assen op bezoek. Men bood mij daar
een dik dossier aan, houdende de
vertaalslag tussen de landelijke
regelgeving en wat de ambtenaar
aan het loket moet doen. Men zei er
trots bij: "Wij hebben al van heel
veel diensten belangstelling voor dit
produkt gehad." Ik vraag mij dan af,
of wij in dit land wellicht nog iets
efficiënter om kunnen gaan met onze
energie, zodat wij dat soort
produkten aan de dienst kunnen
brengen, vanuit een landelijke impuls
voor innovatie. Zo zijn er veel
voorbeelden te geven, waar wij de
kwaliteitsslag kunnen winnen.

Ik reageer nog één keer op de
opmerking van de heer Van Hoof
over het tempo, want dat heeft mij
natuurlijk gestoken. De partiële
wijziging van de bijstandswet in de
vorm van een jongerenmaatregel
heeft voor de zomer veel debat
veroorzaakt. Deze is nu als het ware
opgegaan in een compleet pakket
aan maatregelen over de volle
breedte van het functioneren van de
bijstandswet, op een wijze waarin de
signalen uit deze Kamer en de
signalen uit onderzoek nadrukkelijk
zijn verwerkt, niet alleen om de
fraude te bestrijden, maar ook om
ertoe bij te dragen dat de veranke–
ring van het sociaal minimum op de
essentiële punten ook in dat
wetsbestek een plaats krijgt. Als ik
vervolgens terugkijk op de afgelopen
maanden en als ik zie in wat voor
hoog tempo met de VNG is
gesproken en tot een akkoord is
gekomen - begin volgend jaar bied
ik eerst aan de Raad van State en
vervolgens aan de Kamer een
complete nota van wijzigingen aan -
dan ben ik van mening, dat er heel
hard is gewerkt.

Nu doet de vraag zich voor wat de
Kamer met die nota van wijziging
kan doen. Uiteraard moet die zo snel
mogelijk worden behandeld. Ik ben
blij dat de woordvoerders van de
verschillende fracties die bereidheid
al hebben uitgesproken. De tijd tot 3
mei 1994 is weliswaar kort, maar ik
hoop dat wij dan al zover zijn met de
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schriftelijke, dan wel mondelinge
behandeling van het wetsvoorstel,
dat wij kunnen vaststellen dat de
maanden na 3 mei 1994 niet hoeven
te verdampen, als het gaat om de
afronding van het besluitvormings–
proces. Het kabinet is dan weliswaar
demissionair, maar dat wil niet
zeggen dat wij in onderling overleg
niet kunnen proberen om zover
mogelijk te komen met de behande–
ling van het wetsvoorstel. Het moet
dus op voorhand niet zo zijn, dat wij
te snel iets terzijde leggen wat wij in
onderling overleg zouden kunnen
afronden. Het kabinet en de
regeringspartijen willen dat in elk
geval niet. Ik hoop dat dit ook geldt
voor de andere partijen. Dat is de
inzet waarmee het kabinet de
besluitvorming over de wettekst in
januari hoopt af te ronden. Vervol–
gens zal die dan worden aangeboden
aan de Raad van State.

Wat is nu - dan ga ik weer terug
naar het begin van mijn betoog -
eigenlijk de uitdaging waarvoor wij
met elkaar staan? Dat is dat die
andere zin van minister Klompé nog
een keertje voor onszelf levend mag
blijven! Zij zei toen: "Het is een
ontwerp dat een nieuwe lijn trekt, dat
een geheel nieuwe geest ademt,
waarin wij met elkander ervan
uitgaan, dat wij mensen zijn in één
gemeenschap." Ik zou het heel fijn
vinden, als die inzet in dit debat niet
verloren gaat!

De voorzitter: Wij komen nu toe
aan de tweede termijn van de Kamer.
Ik herinner de leden eraan, dat de
spreektijden een derde bedragen van
die in eerste termijn.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Je zou in een hoofdlijnen–
debat, waarbij je weet dat er over
een paar maanden nog een
behandeling volgt van een wetsvoor–
stel, misschien niet eens een tweede
termijn nodig hebben. Na de uitleg
van de staatssecretaris op het punt
van de normensystematiek, is deze
tweede termijn echter dringend
noodzakelijk. Ik moet zeggen dat ik,
na alle stukken die wij gekregen
hebben en na alle discussies die
gevoerd zijn, werkelijk verbaasd ben
over de uitleg die de staatssecretaris
namens het kabinet op dit punt
specifiek geeft. Ik zal de tweede
termijn dan ook gebruiken om op dit

punt verduidelijking te vragen of
conclusies te trekken.

De staatssecretaris zegt dat we
bezig zijn met een heel belangrijke
operatie, maar waar hij dit toespitst
op de normensystematiek komt hij
tot de conclusie dat er niets
verandert. Dank je de koekoek, er
verandert natuurlijk een hoop. En als
er niets verandert, waar zijn we dan
mee bezig? Het is het een of het
ander.

Ik kan in zijn hele verhaal over de
opbouw en alle nuanceringen die er
met betrekking tot de normen–
systematiek door hem ten tonele
worden gevoerd - ik zeg dit niet
badinerend - een heel eind
meegaan, namelijk tot het essentiële
moment van de mogelijkheid van
uitzondering voor de individuele
situatie. Dat is het kernpunt van het
verschil, maar natuurlijk een
belangrijk verschil. Het gaat hier om
een meningsverschil tussen de
staatssecretaris en mij over de
mogelijkheid van een lagere toeslag
voor alleenstaanden en alleen–
staande ouders, dus voor individuele
uitkeringsgerechtigden. Deze toeslag,
zegt de staatssecretaris, hangt samen
met de feitelijke minimale kosten van
het bestaan en dit is ter beoordeling
aan de gemeenten.

Voorzitter! Ik zeg tegen de
staatssecretaris dat wij, als wij die
kant opgaan, binnen de kortste keren
op de glijplank met groene zeep
terechtkomen.

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Het gaat om de vraag of er omstan–
digheden zijn die rechtvaardigen dat
wordt afgeweken. Deze omstandig–
heden moeten individueel gemoti–
veerd worden. Het gaat er dus niet
om dat de gemeente zelf de norm
kan vaststellen. Dat heb ik nooit
gezegd.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Ik heb dat allemaal zeer goed
begrepen. Het moet allemaal goed
onderbouwd worden. Maar als het
goed onderbouwd wordt, kan het
ook. Dit speelde een essentiële rol in
de discussie tot nu toe. Waarom is
mijn fractie hier zo beducht voor en
waarom wijzigt er wel degelijk iets in
vergelijking met de huidige situatie?
Omdat we na een periode van drie
jaar, een nader te bepalen budget
overhevelen naar de gemeenten. Op
dat moment, in die situatie is er dus
voor de gemeenten ook een direct
financieel belang om in de indivi–

duele situatie zeer kritisch te kijken of
de toeslag wel maximaal verstrekt
moet worden aan de individuele
bijstandsgerechtigde. Dat betekent
dat er mogelijkerwijs veel kritischer
gekeken zal worden naar de huidige
situatie. Wat denkt de staatssecreta–
ris dat dit zal betekenen voor de
menskracht bij de sociale diensten,
zeker in de middelgrote en grote
steden? Als je, zoals in sommige
steden, tienduizenden mensen
allemaal individueel moet gaan
beoordelen om te kijken of het niet
anders kan op het gebied van de
feitelijk minimale kosten van
bestaan, dan denk ik, voorzitter, dat
we een onbegaanbaar pad aan het
bewandelen zijn. Omdat de
gemeenten er via de overheveling
van het budget een direct financieel
belang bij krijgen, gaat het wel
degelijk ten koste van de rechtszeker–
heid. Ik begrijp nu ook waarom de
VNG na dit debat tevreden kan zijn.
Natuurlijk is de VNG tevreden, want
zij krijgt de beleidsvrijheid die de
gemeente claimt op basis van de
brief van het VNG in de richting van
de Kamer. Wat dit betreft ligt er geen
bom onder het akkoord, zoals de
staatssecretaris dit met de VNG
gesloten heeft. Ik zeg echter, ook
tegen de fractie van de PvdA, dat dit
ten koste gaat van de rechtszeker–
heid.

De staatssecretaris, de heer Kok,
de PvdA en ik ook hebben hier
voortdurend geroepen dat het
sociaal minimum overeind moet
blijven en dat wij ons hier maximaal
voor moeten inzetten. Wij moeten
dat dan hier regelen en wij moeten
dan aan de gemeenten niet zoveel
beleidsvrijheid geven dat een deel
van het sociaal minimum, zijnde de
toeslag, lager kan worden dan wij in
de huidige situatie wenselijk vinden.
Ik vraag de heer Schoots op de man
af of hij de uitleg van de staatssecre–
taris op dit punt deelt. Ik kan mij dat
in de huidige situatie werkelijk niet
voorstellen. Dan krijgen wij via
landelijke normering een vereenvou–
diging, want dan gaan wij naar drie
normen, namelijk 50%, 70% en 100%.
De complexiteit en de bureaucratie
gaan wij echter decentraliseren naar
het lokale niveau, want op dat niveau
wordt in elk geval de mogelijkheid
geïntroduceerd om bij wijze van
spreken tienduizenden normen te
laten ontstaan die afhankelijk zijn van
de individuele situatie van de cliënt.
Wij vinden dat zeer ongewenst en
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zijn teleurgesteld over de uitleg die
de staatssecretaris daaraan geeft.

Voorzitter! In politiek conclude–
rende zin zeg ik dat het CDA meer
krijgt dan het vraagt, want de
mogelijkheid om af te wijken in
individuele situaties wordt niet eens
bepaald aan de hand van objectieve
normen. Dan kan ik wel moties
indienen, maar de uitleg van de
staatssecretaris is zo duidelijk dat de
regeringspartijen uit elkaar gespeeld
zijn en dat de conclusie is dat het
meningsverschil in de coalitie
doorgaat, zeker totdat de nota van
wijziging bij de Kamer is ingediend,
maar waarschijnlijk daarna ook nog
wel.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn duidelijke beantwoording. Ik
heb nog maar twee punten in deze
tweede termijn.

In de eerste plaats ga ik in op de
normensystematiek. Het beeld dat de
staatssecretaris daarvan heeft
geschetst, is helder. Ik dacht in eerste
instantie ook dat de heer Rosenmöl–
ler daarvan een goede weergave gaf,
waarbij ik ook de interruptie van de
staatssecretaris betrek. Alleen de
conclusie die daaruit getrokken
wordt, zou de mijne niet zijn. Ik denk
inderdaad dat er twee zaken
vastgehouden kunnen worden.
Aansluitend bij de bestaande situatie
gebeurt het in de formele zin van het
woord. Materieel kan het toch in
mcidentele gevallen tot verschil
leiden en dat kan veroorzaakt
worden door het feit dat wij toe gaan
naar een budgetsysteem in plaats
van naar een systeem met declara–
ties van 90%. Dit betekent dus dat de
gemeente in individuele gevallen
moet beslissen of gebruik gemaakt
gaat worden van de nu reeds
bestaande en straks te handhaven
mogelijkheid van het toekennen van
een lagere toeslag in die gevallen.
De gevolgen van die beslissing
zullen dan door de gemeente eerder
gevoeld worden, waardoor zij
waarschijnlijk zorgvuldiger de
beslissing zal nemen om al dan niet
over te gaan tot verlaging van de
toeslag.

Mijn conclusie is dat dit ook nu al
in het systeem zit en zou behoren te
gebeuren, maar alleen vanwege de
ideale situatie voor de gemeente dat
er in financiële zin geen sanctie van
enige betekenis aan verbonden is als

zij het niet doet, zal het wellicht nu
minder gebeuren dan in de
toekomst. Maar dat vind ik dan in
wezen een verbetering die wij
beogen met de wijze van toepassing
van de Algemene bijstandswet. Ik
vind het dan ook geen nadeel. In die
zin hoeven de politieke verschillen in
dezen naar mijn mening veel minder
te zijn dan wel eens wordt gesugge–
reerd.

Het tweede punt betreft de positie
van kinderen tot 5 jaar van alleen–
staande ouders. Bijna aan het eind
van zijn betoog heeft de staatssecre–
taris geantwoord op desbetreffende
vragen en ook andere sprekers
hebben hierover gesproken. Ik had
geen gelegenheid meer om ter zake
nog overleg te plegen met anderen,
maar het lijkt mij toch dat wij de weg
moeten gaan die de commissie–
Doelman-Pel gewezen heeft. De
staatssecretaris bracht hier tegenm
dat bij een landelijke normering geen
rekening werd gehouden met
mogelijkheden in individuele
gevallen, zoals kinderopvang. Naar
mijn mening is het heel reëel dat
hiermee voor kinderen vanaf 5 jaar
rekening wordt gehouden. De
commissie heeft in mijn ogen echter
niet ten onrechte gezegd dat, als het
gaat om kinderen beneden de 5 jaar,
het recht gegeven moet worden om
van die actieplicht gevrijwaard te
zijn. Ik leg op dit punt dan ook graag
een kameruitspraak voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat de subcommissie
Bijstand aanbeveelt, een bijstands–
gerechtigde met een kind beneden
vijf jaar te ontheffen van actieplicht,
tenzij de ouder dit zelf wil;

van oordeel, dat deze aanbeveling
meer in het belang is van zeer jonge
kinderen dan de voorwaardelijke
actieplicht die de regering voorstelt
voor alle bijstandsgerechtigden met
kinderen;

verzoekt de regering deze aanbeve–
ling van de subcommissie Bijstand
tot uitvoering te (doen) brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is

voorgesteld door het lid Schutte.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (22545).

D

De heer Schoots (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor zijn uitvoerige beantwoor–
ding. In eerste termijn heb ik gezegd
dat de voorstellen die in de
beleidsbrief zijn verwoord, mijns
inziens een goede aanzet vormen om
weer maatschappelijke draagvlak
voor de Algemene bijstandswet te
creëren.

Ik meende dat ik er niet meer op
terug hoefde te komen. De staatsse–
cretaris heeft echter heel lang
stilgestaan bij de eerste– en
tweedegraadsrelaties. Hij noemde
het emotioneel moeilijk en dat is het
ook precies. Mensen zullen volgens
mij niet begrijpen dat een moeder
geen uitkering meer kan krijgen
omdat zij haar volwassen gehandi–
capt kind verzorgt. Het is immers niet
fraudegevoelig. Men weet precies
welke relatie er is. De maatschappij
zal zich afvragen waar wij m deze
wet mee bezig zijn. Kortom, ik houd
mijn twijfels hierover.

Een ding is het in het debat
duidelijk geworden. Een grote
meerderheid van de Kamer is met
het kabinet van mening dat de
herinrichting van de Algemene
bijstandswet niet beoogt uitkerings–
niveaus in negatieve zin aan te
passen. Dat is een heel belangrijk
signaal tegenover de staatssecretaris.

De procedure. De heringerichte
Algemene bijstandswet dient volgens
mijn fractie in 1994 in het Staatsblad
te verschijnen. Zij zegt toe, daarvoor
alle steun te geven.

De staatssecretaris heeft terecht
lang stilgestaan bij de financiële
verhouding tussen Rijk en gemeente.
Ik heb in eerste termijn gepleit voor
een financieringsvorm die de
uitstroom uit de Algemene bijstands–
wet voor gemeenten aantrekkelijker
maakt. De huidige situatie is bekend.
De sociale verfijning houdt onder
andere rekening met het aantal
bijstandsgerechtigden. En wat blijkt?
Als een gemeente een actief
uitstroombeleid voert, krijgt zij in
wezen minder geld. Er zit amper een
financiële prikkel in een goed
uitstroombeleid. Het kan interessant
zijn om in de totale financiële
verhouding tussen Rijk en gemeente
op een andere wijze dan in het
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verleden rekening te houden met de
sociale verfijning. Daar wil ik naartoe
en dat is de intentie van mijn
opmerking die ik gisteren maakte.

Dan ga ik in op de executoriale
titel, het lik-op-stuk-beleid. Daar ga ik
volledig mee akkoord. Als ik gisteren
de suggestie heb gewekt, dat niet te
zijn, dan wil ik die suggestie nu
wegnemen. Het ging ons echter te
ver dat men reeds bij een vermoe– .
den de deurwaarder aan de deur zou
krijgen. Daarop waren mijn
opmerkingen van gisteren geba–
seerd.

Mijn fractie kan zich vinden in de
uitvoerige toelichting van de
staatssecretaris op het partnerbegrip,
het anderszins in elkaars verzorging
voorzien. Het is een moeilijk punt.
Uit de stukken krijg ik de indruk dat
de gemeenten ook niet op één lijn
zitten. Divosa en de VNG brengen
een ander standpunt naar voren. Wij
wachten de wetteksten af voordat wij
daarover een definitief oordeel
geven.

Ik maak nog een opmerking over
de vrijlatingsbepalingen. Op dit
moment ligt bij de Eerste Kamer een
voorstel waarmee wordt beoogd de
vrijlatingsbepalingen uit de
Algemene bijstandswet te nemen en
in de Tijdelijke wet sociale vernieu–
wing te plaatsen. In de beleidsbrief
lees ik dat de staatssecretaris die
vrijlatingsbepalingen wil binden aan
een verordening. Gisteren vroeg ik of
dit in strijd was met de gedachte van
sociale vernieuwing. En als de
staatssecretaris ergens eisen aan wil
stellen, waarom laat hij die
vrijlatingsbepalingen dan niet in de
Algemene bijstandswet staan? Daar
heeft hij volgens mij geen antwoord
op gegeven.

Staatssecretaris Wallage Volgens
mij is dit op verzoek van de vaste
Commissie voor sociale zaken
gebeurd. Zij heeft gevraagd, die
verordeningsplicht te bevorderen. Ik
heb dat niet bedacht, maar een
meerderheid van de Kamer. Wij
kunnen daar natuurlijk weer over
nadenken. Het gaat niet om een van
mijn favourites.

De heer Schoots (PvdA): Tijdens het
mondeling overleg is bij mij blijven
hangen dat een relatie moest worden
gelegd met de Algemene bijstands–
wet. Mijn vraag is nu als je de
vrijlatingsbepalingen duidelijk gaat
omschrijven in een verordening wat
dan de zin is, deze te plaatsen in de

Tijdelijke wet sociale vernieuwing en
uit de bijstandswet te halen. Dat is
met elkaar in strijd. Vanuit de
gedachte van de sociale vernieuwing
gaan wij dan de verkeerde kant op.
Bij de sociale vernieuwing was een
grote mate van vrijheid toegedacht
aan de gemeenten. Ik zie dat er nu
toch weer eisen aan een onderdeel
van de sociale vernieuwing worden
gesteld.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Op verzoek van mijn
collega mevrouw Schimmel is dit
gebeurd. Zij heeft dat verzoek
gedaan om de gemeenten wat meer
ruimte te bieden. Dat was de
bedoeling. De vrijlatingsbepaling zou
geschrapt worden en er zou alleen
een uitstroompremie komen. Wij
hebben ons toen afgevraagd of dat
in alle gevallen gewenst was en of
de gemeenten niet de ruimte
gegeven moest worden om die
vrijlatingsbepaling in het kader van
de sociale vernieuwing te hanteren.
Dat is wat er gezegd is. Ik zou het
toejuichen als dat gebeurt. Ik vind
het belangrijk dat dit mogelijk is.

De heer Schoots (PvdA): Dat moet
binnen de sociale vernieuwing
mogelijk zijn?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ja, om de bijstandswet uit te voeren,
moet in het kader van de sociale
vernieuwing de gemeenten ruimte
gegeven worden om met de gelden
die in het Fonds sociale vernieuwing
zijn gestort, iets te doen. Via de
incentive kunnen deze gelden ook
gebruikt worden voor de vrijlating.

De heer Schoots (PvdA); Dat begnjp
ik wel. Mij gaat het om het volgende.
Als je de gemeenten die ruimte wilt
geven, moet je dan meegaan met het
voorste!, aan die ruimte in de
Tijdelijke wet sociale vernieuwing
nadere eisen te stellen. Dat staat
namelijk in het stuk.

Voorzitter! Een essentieel
onderdeel betreft de mogelijkheid
van normen af te wijken. Als ik de
staatssecretaris goed heb begrepen,
zijn er twee soorten mogelijkheden.
De eerste is de categorale mogelijk–
heid. Dat betreft alle mensen die in
dezelfde situatie verkeren. De
staatssecretaris noemde a. een
echtpaar met een verdienend,
inwonend kind; b. degene die zojuist
een school of opleiding heeft
verlaten; c. krakers en d. 21- en

22-jarigen in verband met de
systematiek van het minimumloon.
De gemeente zal deze categorieën
helder moeten aangeven in een
gemeentelijke verordening.

De andere mogelijkheid is een
strikt individuele. Het gaat dan om
individuele uitzonderingen op basis
van de huidige jurisprudentie. Dat
betekent mijns inziens dat iemand
die nu 70% ontvangt, ongeacht de
hoogte van de huur, straks ook 50%
plus 20% ontvangt. Mij lijkt dat
logisch, want de bestedingsvrijheid
wordt gerespecteerd. Met andere
woorden: iemand die liever een
slechte woning van / 200 heeft om
zijn hond te kunnen behouden, krijgt
ook straks dezelfde bijstandsuitkering
als iemand die kiest voor een woning
van ƒ 400 zonder hond. Vat ik de
yoorstellen van de staatssecretaris zo
goed samen?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor zijn antwoord.
Het is een debat op hoofdlijnen. Wij
moeten dus niet in details treden. Ik
heb gisteren de principiële bejege–
ning van de SGP-fractie van de
Algemene bijstandswet en van de
nieuwe bijstandswet uiteengezet. De
knelpunten zijn nog een keer
genoemd door de staatssecretaris.
De huidige systematiek is zeer
complex, fraudegevoelig en moeilijk
uitvoerbaar. Daaraan moet iets
veranderen en verbeteren met
behoud van de rechtsbescherming
van betrokkenen. Er dient een
grotere beleidsruimte te komen voor
het uitvoerende overheidsniveau om
meer op maat bezig te zijn. Die lijnen
worden door de SGP-fractie op
zichzelf gesteund.

De kwestie van de fraude is een
vervelend punt. Fraude is ook niet
aanvaardbaar. Ik heb gisteren
herinnerd aan het rapport dat
onlangs is verschenen. Daarin staat
dat 10% van de bijstands–
gerechtigden aantoonbaar fraudeert.
Daar liggen allerlei motieven aan ten
grondslag. Blijkens een opmerking
van de staatssecretaris is de kern van
die motieven dat degene die de zaak
willens en wetens flest dat maar
krachtig moet merken. Daar voeg ik
aan toe dat je je nu eenmaal niet
mag verrijken over de ruggen van
anderen en ten koste van de
gemeenschap. Dat is ethisch
laakbaar gedrag. De SGP-fractie
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herinnert zich altijd het mensbeeld
dat ons in de Bijbel wordt geschetst
en de geneigdheid tot het kwaad. De
overheid heeft de taak om dat kwaad
terug te dringen en is daartoe ook
voluit gerechtigd en gemandateerd.

Ik maak nog enkele opmerkingen
in de volgorde zoals zij ook door de
staatssecretaris aan de orde zijn
gesteld. Met betrekking tot de
bezuiniging van 380 mln. moeten wij
straks natuurlijk niet in de vervelende
discussie terechtkomen of zij nu wel
of niet is gehaald. Dat zou kunnen
gebeuren als in de overgangsperiode
van drie jaar in samenspraak met de
gemeente een versleuteling over de
gemeente tot stand moet komen en
er ongetwijfeld een verevenings–
problematiek zal zijn met open
parameters, zoals ik dat bij interrup–
tie heb genoemd. Ik begrijp de
problemen van de staatssecretaris.
Zij zouden een schaduw kunnen
werpen op de werkelijke autonome
en aangestuurde effecten, zodat wij
in een uiterst onvruchtbare discussie
van "wel of niet" terechtkomen.

Over de normensystematiek heeft
de staatssecretaris een heldere
uiteenzetting gegeven. Uiteraard
moeten wij op dat punt nu de nota
van wijziging afwachten. Het heeft
niet veel zin om er nu nog allerlei
detailvragen over te stellen, omdat
het nog aan de orde komt. Ook de
SGP-fractie heeft echter moeite met
de benadering van de staatssecreta–
ris ten aanzien van de bloedverwant–
schap. Hij erkent dat het een
emotioneel punt is, maar de zaak zou
volgens de staatssecretaris toch ook
heel zakelijk, vanuit de kosten van
het levensonderhoud, moeten
worden benaderd. Ook ik vind echter
dat wij een regeling moeten treffen
voor het door de heer Schoots
gegeven voorbeeld van de moeder
die haar gehandicapte kind, dat
overigens een inkomenspositie heeft,
verzorgt.

De kern van het geheel is toch dat
de gemeenten ruimte krijgen voor
eigen beleid. De staatssecretaris
heeft beklemtoond dat zij die
bevoegdheid nu ook hebben, maar
dat zij die vanwege het declaratie–
systeem niet praktizeren. Nu de
gemeenten worden gebudgetteerd,
zullen zij die bevoegdheid meer gaan
gebruiken. Dat is inderdaad een
omslagpunt en wij zullen de
resultaten daarvan afwachten.

De motie van de heer Schutte
vraagt iets aan de Kamer wat ook in
de ogen van de SGP-fractie zonder

meer moet gebeuren. Met betrekking
tot de leeftijdsgrens herinner ik
overigens aan de discussie die wij in
1986 hebben gevoerd over de
meisjesmaatregel 1990. Toen hebben
wij die leeftijdsgrens van 4 jaar voor
een verzorgende alleenstaande ouder
heel bewust omhoog getild naar 12
jaar omdat die verzorgende functie
van de moeder ook voor de kinderen
op de basisschool heel expliciet, in
de buurt en permanent aanwezig is.
Dat was het plaatje voor dat moment
en ik herinner daar nog maar eens
aan. Het zou in onze ogen ook nu
nog het overwegen waard zijn.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ook ik dank de staatssecretaris. De
Kamer zal over enige tijd een
wijziging voorgeiegd krijgen voor de
herinrichting van de Algemene
bijstandswet. Ik heb in eerste termijn
al duidelijk gemaakt dat dit zo snel
mogelijk moet gebeuren. Wij zijn nog
steeds bevreesd of het allemaal voor
die beroemde derde dag van mei zal
kunnen gebeuren, maar dat wachten
wij af.

Het ziet ernaar uit dat wij de
discussie van gisteren en vandaag
over de bijstandsplannen voor een
deel ongetwijfeld zullen herhalen. Ik
zie overigens met belangstelling naar
die wetswijziging en die discussie
uit. Ik zal mij nu dan ook beperken
tot een enkele opmerking, ook
vanwege de tijd die ons in dit debat
nog gegund is. Afgaande op de
krachtige bewoordingen van de
staatssecretaris, ben ik blij om, zeker
uit zijn mond, te horen dat er nu heel
streng zal worden opgetreden tegen
fraude en misbruik van voorzienin–
gen die voor bepaalde mensen niet
zijn bestemd. Ik denk dat dit toch de
crux moet zijn van de herinrichting
van de Algemene bijstandswet. De
normendiscussie en de normen–
systematiek zijn natuurlijk heel
belangrijk. De staatssecretaris heeft
niet zonder reden gezegd dat het
geen eenvoudige kwestie is en dat
het ook heel nauw luistert hoe men
zijn woorden kiest. Ik maak hier toch
een opmerking over.

De normenniveaus weerspiegelen
geen objectieve toestand. Zij zijn als
het ware vrij willekeurig vastgesteld
door de wetgever, op landelijk
niveau. Deze normen bieden echter
de rechter heel nadrukkelijk houvast.
De rechter mag die wettelijke norm
niet toetsen. De toeslag komt echter

niet in die zin in de wet. Zoals ik in
eerste termijn al stelde, bestaat er
toch de kans dat er op grond van
rechtsgelijkheid via beroepen op de
rechter nieuwe normen gaan
ontstaan. Die norrnen liggen dan
misschien wel dichter bij de 70% dan
bij de 50%. Wat zou dan de winst
zijn? Kan de staatssecretaris hier op
reageren? Een vergelijking met de
bijzondere bijstand gaat, denk ik, niet
op. De bijzondere bijstand is rneer
een incidentele handreiking in
bepaalde moeilijke gevallen van
mensen die langdurig in de bijstand
zitten.

Ik maak nog twee korte opmerkin–
gen tot slot. In eerste termijn heb ik
al een vraag gesteld over de
bloedverwanten. De staatssecretaris
heeft er iets van gezegd, maar moet
ik nu constateren dat bloedverwan–
ten op verschillende wijze worden
bejegend in de TW en de AOW
enerzijds en de Algemene bijstands–
wet anderzijds? Is dat consistent?

Ik sluit aan bij de vraag en de
daarover ingediende motie van
collega Schutte over de positie van
de moeder met zeer jonge kinderen.

De herinrichting van de Algemene
bijstandswet is dringend noodzakelijk
om het vangnet intact te laten voor
hen die daarop moeten terugvallen
in onze samenleving, een stukje
solidariteit en een stukje naasten–
liefde voor degenen die er echt op
moeten kunnen rekenen. Daarnaast
moeten regering en justitie hard
optreden tegen degene die misbruik
maken van deze regeling.

D

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Ook ik
dank de staatssecretaris voor zijn
uitgebreide beantwoording, die hij
begon en eindigde met passende
citaten van Marga Klompé.
Kwaliteitsverbetering van de
Algemene bijstandswet is het
uitgangspunt van de staatssecretaris
en dat is ook het uitgangspunt van
de CDA-fractie geweest. Daar is het
steeds om gegaan in mijn betoog in
eerste termijn. Ik wil ook vaststellen,
met andere collega's, dat op zichzelf
de uitkeringsniveaus wat ons betreft
niet in het geding zijn, maar dat het
gaat om het systeem van uitkeren:
naast landelijke normen komt er een
gemeentelijke normering. Een
verzelfstandigde uitkering van 50% of
70%, plus toeslagen, is het uitgangs–
punt, met een daadwerkelijke
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aantoonlast bij de klant en steeds
een toets die moet plaatsvinden. Ik
ben bfij dat de staatssecretaris in die
zin ook de door mij gevolgde
redenering van de dubbele toets en
het niet aanwezig zijn van automatis–
men nadrukkelijk bevestigde in zijn
antwoord op mijn vragen.

Ik wil op een punt wat betreft de
normensystematiek ingaan en
daarop mijn visie geven. Het gaat
over de alleenwonende alleen–
staande, de echte alleenstaande. Als
ik het goed heb begrepen, dan is er
een rechtsplicht van in principe 50%
plus 20%, als mensen aan de
voorwaarden voldoen. Daarover
zullen wij maar niet meer van
gedachten wisselen. Voor een aantal
categorieën zijn er afwijkingen,
waarvoor er een rechtsgrond is.
Daarnaast zijn er individuele
afwijkingen in de redeneringen van
de staatssecretaris. Dat iijkt mij ook
passend bij het karakter van de wet.
Naar mijn idee moeten die toch op
basis van objectieve criteria
plaatsvinden. Daar moet de
motivering op gebaseerd zijn. Zoals
wij hier allemaal bij elkaar zitten,
denk ik dat wij aan de bestedings–
vrijheid van individuen geen afbreuk
willen doen. Ik denk ook dat er op dit
punt best jurisprudentie zal ontstaan
- nu er is natuurlijk nog geen
jurisprudentie - die wij verder
kunnen volgen. Is dat de redenering
die de staatssecretaris volgt?

Bij de behandeling van het
wetsvoorstel komen wij terug op het
begrip "partner". Evenals de
collega's Schutte, Van der Vlies en
Schoots wil ik wel zeggen, dat wij
moeite blijven houden met het
thema bloedverwantschap en de
onderhoudsplicht van kinderen voor
ouders.

Mijn fractie hecht groot belang
aan het VNG-akkoord. Wij zijn blij
met de duidelijkheid, die de
staatssecretaris op het punt van de
beleidsvrijheid heeft gegeven. Hier
ligt ook de relatie met de besparin–
gen, waarover wij in de toekomst
nog nadrukkelijker zullen spreken.

Wat het budgetsysteem betreft,
zou ik nog een vraag willen stellen.
De budgetverantwoordelijkheid gaat
na drie jaar naar de gemeenten. Wij
moeten wel nadrukkelijk nadenken
over een motiverend financieel
systeem. Vandaar, dat mijn fractie de
staatssecretaris heeft verzocht om tot
een onderzoek te komen. Hij haalde
die 80/20 aan. Ik heb dat aangehaald
omdat wij veel in de theorie van de

financiële prikkel zagen. Ik heb erbij
gezegd, dat er in de toekomst een
motiverend financieel systeem voor
gemeenten moet komen. Dat is er nu
nog niet.

De motie van de heer Schutte
heeft in principe onze sympathie.
Waarom wil de staatssecretaris niet
tot die uitzondering voor kinderen tot
5 jaar komen? Andere groepen zijn
toch ook niet klaar voor de arbeids–
markt? Die worden ook uitgezonderd.

Over de landelijke veranderings–
organisatie heeft de staatssecretaris
een gloedvol betoog gehouden,
omdat ik daarop in eerste termijn
kritisch heb gereageerd. Mijn angst
voor te grote bureaucratie blijft
bestaan. Ik kan zijn redenering om te
komen tot een cultuurverandering
wel volgen. Ik zou willen zeggen: laat
hij het eens proberen. Wij zullen
erop toezien, dat er niet een te grote
bureaucratie zal ontstaan.

De staatssecretaris heeft niet
gereageerd op de aanbeveling van
de commissie-Doelman-Pel over de
evaluatie. Wij zullen bij die evaluatie
kritisch kijken naar het punt van de
bureaucratie.

Voorzitter! Wij willen de nota van
wijziging hier graag zo snel mogelijk
hebben. Mijn fractie heeft de intentie
om die zo snel mogelijk te behande–
len. Wij streven er nog steeds naar,
dat de wet in 1994 in het Staatsblad
staat. Wij willen echte duidelijkheid
creëren voor degenen om wie het
gaat. Wij verwachten een fraude–
bestendiger en beter uitvoerbare
bijstandswet. Ze moet in het teken
staan van de juiste uitkering voor
degenen die het echt nodig hebben.
Na zoveel onzekerheid is snelheid
geboden.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor zijn antwoord
en ben met hem van mening, dat wij
met z'n allen een ingewikkeld proces
naar een nieuwe Algemene
bijstandswet ingaan. Ik heb op dit
moment niet te klagen over het
tempo, dat de staatssecretaris aan de
dag legt.

Mijn fractie deelt de uitgangspun–
ten van de staatssecretaris. Het gaat
om het in stand houden van een
verantwoord bestaansminimum voor
mensen die echt bonafide recht
hebben op een bijstandsuitkering.
Dat recht moet op een verantwoorde
wijze in stand blijven. Daarvoor heb

je een verbeterde uitvoering nodig.
Wij willen ook een eigen budget–
verantwoordelijkheid van de
gemeenten niet uit de weg gaan. Het
moet dus anders. Dat zal, zoals het
er nu naar uitziet, leiden tot een
spanningsveld tussen normering in
de wet enerzijds en vrijheid van de
gemeenten anderzijds. In het akkoord
met de VNG is een modus vivendi
gevonden. De precieze invulling zal
natuurlijk aan de orde kornen als wij
het wetsvoorstel vaststellen. Ook
voor mijn fractie staat voorop dat de
hoogte van de uitkeringen niet in het
geding mag zijn. Ik had de indruk dat
wij gisteravond, met elkaar in
discussie zijnde, zo langzamerhand
naar elkaar toegroeiden. Na datgene
wat mevrouw Bijleveld zojuist over
de objectivering zei, heb ik ook de
indruk dat er zowel bij de Partij van
de Arbeid als bij het CDA toch een
groeiende behoefte was om met
name op het punt van de alleen–
staande, niet-alleenwonende toch
wat normering mee te geven aan de
gemeenten. Dat was mijn indruk. De
staatssecretaris zei dat hij dit op dit
moment niet van plan is. Als hij de
discussie nog eens goed proeft,
hoop ik dat wij toch dit gevoelen
kunnen terugvinden in een nota van
wijziging, als zij wordt uitgebracht. Ik
heb overwogen, hierover een motie
in te dienen. Ik wacht echter af wat
er in de nota van wijziging zal staan.
De Kamer kan er verzekerd van zijn
dat mijn fractie ernaar zal streven dat
er met name voor de alleenstaande,
niet-samenwonende een normering
komt waarin schaalnadeel en
woonkosten zijn terug te vinden, als
het er al niet door de staatssecretaris
zelf in wordt gebracht. Bij het
concrete wijzigingsvoorstel zullen wij
wel zien hoe de andere fracties
erover denken. Dan zullen wij elkaars
nieren nader kunnen proeven.

Er zijn nog een paar punten waar
ik even aandacht aan wil besteden.
Het eerste betreft het punt dat
collega Schutte in zijn motie heeft
neergelegd, de ontheffing voor
alleenstaande ouders met jonge
kinderen. Ik ben er evenals anderen
gisteravond op ingegaan. Ik vind dat
de heer Schutte gelijk heeft. In de
commissie-Doelman-Pel waren wij
het er ook over eens dat je daar die
ruimte niet moet creëren.

Verder ben ik gisteravond
evenzeer ingegaan op het schrappen
van het criterium bloedverwant–
schap. Ik vind dat het in een aantal
gevallen, waarvan de heer Schoots
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de meest pregnante heeft genoemd,
tot heel grote problemen kan leiden.
Ook wat ons betreft is een nadere
bestudering op dit punt nodig.

Ten slotte zijn er nog twee punten
waarvoor ik aandacht heb gevraagd,
maar waarop de staatssecretaris niet
is ingegaan. Ten eerste betreft dat
het schrappen van het begrip
"duurzaamheid" bij de partners. Ik
vind het toch wat lastig. Ik heb het
gisteravond wat aardiger verwoord,
maar daar heb ik nu geen tijd voor.
Je maakt het erg moeilijk voor
mensen om überhaupt eens even
een relatie aan te gaan. Dat lijkt mij
het lastige in het geheel.

Het tweede punt is de koppeling
van bestanden. De staatssecretaris is
even ingegaan op de gegevens–
uitwisseling. Op het specifieke punt
dat ik heb aangeroerd, en met name
op de uitbreiding van de uitwisseling
van gegevens met banken, is de
staatssecretaris niet nader ingegaan.
Dat vind ik erg jammer. Mijn fractie
zal zich niet verzetten tegen
gegevensuitwisselingen die nu aan
de orde zijn tussen overheden en
semi-overheden. Het zo rücksichtslos
uitrekken van de gegevens–
uitwisseling als nu schijnt te
gebeuren tot gegevensuitwisseling
met banken, gaat ons echter te ver.
Wij vinden dat daar toestemming
van de cliënt voor nodig is. Dat
betekent niet dat wij vinden dat de
sociale dienst geen recht heeft op de

informatie. Wij hebben de indruk dat
de informatie te krijgen is via de
belastingdienst en dat een categori–
sche koppeling aan de banken te ver
gaat. Zo'n koppeling schiet gewoon
haar doel voorbij. Op dit punt heb ik
graag nog wat duidelijke informatie
van de staatssecretaris.

D

De heer Van Hoof (VVD): Ik dank de
staatssecretaris bijzonder voor de
uiteenzetting die hij heeft gegeven,
niet in de laatste plaats over de
normensystematiek. Na de uiteenzet–
ting van de staatssecretaris is het
een en ander duidelijk geworden,
zeker waar het gaat om de alleen–
staanden en de alleenstaande ouders
- de echte alleenstaanden, zoals zij
zijn gaan heten - met de basisnorm
van 50% en een rechtsplicht bij de
gemeenten van 20%, met eventueel
de categorale uitzonderingen.
Daarmee kom je eigenlijk op het
huidige niveau en daar komt dan bij
de individualisering zoals die er nu
ook is. Als ik dat optel, het huidige
niveau en de individualisering zoals
die er nu ook is, dan begrijp ik dat de
Partij van de Arbeid tevreden is. De
PvdA heeft eigenlijk niets willen
veranderen en dat is nu ook geregeld
op deze manier, althans waar het
gaat om deze categorie.

Dit neemt niet weg, voorzitter, dat
ik mij afvraag waarom wij toch al die

tijd al die mist, al die onduidelijkheid
hebben gehad, daar waar de
staatssecretaris het vandaag zo
nadrukkelijk weet neer te leggen.

Voorzitter! Helder is ook gewor–
den, waarom de Partij van de Arbeid
en het CDA zich wat dat betreft nu
kunnen vinden in het akkoord. Ik heb
aangegeven dat de PvdA het als een
uitkomst ziet, waarin bijna niets
verandert. Het CDA grijpt het feit aan
dat er de individualisering in zit en is
vanuit het oorspronkelijke uitgangs–
punt van 50% en toevoegingen, met
de individualisering in de hand, nu
tot een situatie gekomen, waardoor
het beeld ontstaat dat de coalitie–
partijen bij elkaar zijn gekomen. Ik
constateer dat maar; ik begrijp het
nu. Wij zullen bij het wetsvoorstel
zien hoe het daadwerkelijk in elkaar
steekt.

Een enkel woord nog over de
beleidsruimte, want naar mijn gevoel
is het voor de gemeenten nu, als het
gaat om de procedure bij de
vaststelling van wel of geen
bijstandsrecht, redelijk eenvoudig
geworden: leefvormen en woonvor–
men worden getoetst, er wordt
getoetst of er sprake is van een
categorale uitzondering, terwijl ook
gekeken kan worden naar individuele
omstandigheden op basis van de
jurisprudentie, zoals dit nu ook
gebeurt. De vraag is in hoeverre er
nu daadwerkelijk een toename is van
beleidsruimte bij de gemeenten. Of
is het zo dat er alleen maar een
aantal taken overgedragen zijn? Ik
vind de vraag interessant, maar ik
denk dat deze veel interessanter is
voor de partijen bij het contract,
zowel het kabinet, alsook de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten. Ik ben zeer benieuwd
hoe die discussie zich verder zal
ontwikkelen.

Met betrekking tot de vraag van de
uitvoeringsvoorschriften merk ik het
volgende op. Dat heeft natuurlijk ook
alles te maken met de beleidsruimte
van de gemeenten en met de
procedures en de regelingen die de
staatssecretaris nog wil vastleggen.
Daarbij gaat het om meer dan alleen
maar de kwaliteitseis. Ik heb gisteren
gezegd dat wie de beleidsbrief
kritisch doorleest, vast kan stellen
dat er nogal wat zaken aangekondigd
worden. Er wordt aangekondigd dat
er regels komen met betrekking tot
de vrijlating en de incentive, dat er
regels komen met betrekking tot de
boetes, dat er regels komen met
betrekking tot de plannen en de
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verslagen die moeten worden
opgesteld, en dat er nadere regels
komen met betrekking tot her–
onderzoek. Kortom, een hele reeks
van nadere regels wordt voorgesteld.
Gisteravond heb ik dat het klassieke
dilemma genoemd Ga je nu tegen
de achtergrond van de constatering
dat dingen fout gaan, nadere regels
stellen of doe je dat niet?

Voorzitter! Mag ik wat dat betreft
verwijzen naar het onderzoek van de
parlementaire enquêtecommissie?
Deze heeft heel nadrukkelijk op een
rij gezet wat er gebeurd is in het
verleden, ook hier in deze Kamer, als
het ging om wetgeving, rond het
dilemma rechtmatigheid en
doelmatigheid. Mag ik erop wijzen
dat de conclusie is geweest, dat door
de grote aandacht voor rechtmatig–
heid - dus door een grote mate van
regelgeving, voorschriftjes, enz. - de
doelmatigheid, waarvan ik heb
begrepen dat dit nu ook een
belangrijke doelstelling wordt, uit het
zicht dreigt te verdwijnen? Als de
staatssecretaris aan de enquête–
commissie niet genoeg mocht
hebben, mag ik hem misschien
Spinoza aanbevelen, die ooit gezegd
heeft: wie alles door wetten wil
bepalen, zal kwade neigingen veeleer
prikkelen dan verbeteren.

Voorzitter! Een enkele opmerking
met betrekking tot het CBA nog. De
staatssecretaris heeft er het nodige
van gezegd, maar er blijft zorg bij
mijn fractie bestaan. Terwijl hij het
antwoord gaf, kwam bij mij de vraag
op: is er eigenlijk in dat hele proces
van overleg met de gemeenten
überhaupt contact geweest met het
CBA en, zo neen, waarom niet?

Voorzitter! De VVD-fractie wacht
het wetsvoorstel af en ik denk dat
pas dan zal blijken hoe de bijstands–
wet volledig in elkaar zit, omdat pas
dan volledige duidelijkheid zal
ontstaan.

De voorzitter: Ik vraag de staatsse–
cretaris of hij in staat is kort te
antwoorden, omdat het het
voornemen was tegen zeven uur dit
debat te sluiten. Dit zijn ook de
afspraken hier; hij kent ze waar–
schijnlijk.

Staatssecretaris Wallage: Mijnheer
de voorzitter! Ik doe mijn best.

Zoals de leden van de Kamer
kunnen begrijpen, heb ik naar dit
debat uitgezien omdat niets

ergerlijker is dan dat je over een
ingewikkeld maar goed voorbereid
pakket aan beleidsmaatregelen wel
een enorm publiek debat hebt maar
niet met degenen die daarover gaan,
in dit geval de Tweede Kamer. Ik heb
ernaar uitgezien omdat ik het voor
de mensen waarom het gaat, van het
grootste belang vind dat de
hoofdlijnen van de bijstandsaanpak
van het kabinet voor de komende
jaren helder zijn en dat het ook
duidelijk is hoe dat in deze Kamer
wordt beoordeeld. Ik ben de Kamer
dan ook erkentelijk voor het feit dat
die hoofdlijnen vandaag zijn
beoordeeld, zoals ze zijn beoordeeld.
Als de heer Van Hoof vaststelt dat de
één iets meer tevreden zou moeten
zijn dan de ander, stel ik tevreden
heel iets anders vast. De eensgezind–
heid is namelijk tussen de regerings–
partijen gegroeid maar die tussen de
woordvoerders van de oppositiepar–
tijen is afgenomen. De conclusies
van de heer Rosenmöller staan
immers haaks op die van de heer
Van Hoof. Ik kom nog op de
opmerkingen van de heer Rosenmöi–
ler terug en de heer Schutte heeft
zich, zoals altijd, daarin een heel
eigen positie verworven.

De heer Rosenmöller deed iets wat
hij naar mijn gevoelen niet mocht
doen met betrekking tot een in de
bestaande praktijk aanwezige
uitzonderingssituatie. Ik kan dus
degenen geruststellen die dachten
dat landelijke normering als het ware
vrij eenvoudig van onderop kon
worden uitgehold. In de reactie
daarop was mijn hoofdlijn dat als je
lager wilt dan de landelijk norm, of
de instructienorm van de gemeenten,
je dat bij wet moet funderen en dat
dit bij gemeentelijke verordeningen
vorm moet krijgen. Dat is de
hoofdlijn. Daarnaast is er, net als nu,
in extreme situaties een mogelijkheid
om van normen af te wijken.
Misschien is het goed als ik de vraag
van de heer Schoots beantwoord
over de huur, want dan wordt het
waarschijnlijk duidelijk. Hopelijk ben
ik dan ook nog in staat - maar
misschien is dat te hoog gegrepen -
om de oppositie op één lijn te
brengen. De bijstand is een
all-in-norm. Daaruit wordt ook de
huur betaald en de huursubsidie
zorgt ervoor dat de bijstands–
ontvanger zijn huur ook kan betalen.
In beginsel bemoeit de bijstand zich
niet met het huurbedrag. Alleen in
extreme uitzonderingssituaties is het
nu en straks mogelijk om op basis

van de individualiseringsbepaling die
norm te verlagen. Dat betekent dat
mensen die een huur betalen die
beneden de ƒ 300 ligt een
bestedingsvrijheid hebben. De
meeste mensen in de bijstand
verkeren in die situatie en zij die
erboven zitten, krijgen huursubsidie.

Mevrouw Bijleveld zei dat als je
afwijkt, je dat objectief moet
funderen. Ik onderstreep dat. Met
andere woorden, er is geen dubbel
normenstelsel of een willekeur
waarin je met normen kunt doen wat
je wilt. We hebben m dit debat heel
secuur aangegeven, dat je naast de
landelijke normering en de mstructie–
norm de gemeentelijke verordening
moet gebruiken als voertuig voor de
onderbouwing van eigen beleid. Ik
heb ook de indruk dat de overgrote
meerderheid van de Kamer daar niet
anders over denkt. Tegen de heer
Van Hoof die mij vraagt wat er dan
nog verandert, kan ik zeggen dat het
natuurlijk een enorm verschil maakt
of degenen die samen in één huis
wonen wel of niet een toeslag
krijgen op de 50%. De gemeente
bevindt zich ten opzichte van die
groep in een wezenlijk andere
situatie dan wanneer je dat met
gedetailleerde landelijke normen
belegt. Er moet hiervoor dus flink
wat gemeentelijk beleid worden
ontwikkeld.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Met alle respect, maar het is nu de
algemene norm. Ik heb zojuist het
computerprogrammaatje aangege–
ven met woonvorm, leefvorm,
categorie en klaar is Kees.

Staatssecretaris Wallage: Maar u
vroeg mij wat er nu eigenlijk
verandert.

De heer Van Hoof (WD): Niks.

Staatssecretaris Wallage We praten
nu even niet over de mensen met
gegarandeerd plus 20% maar over
de mensen die samenwonen. Zodra
je met de 50%-norm begint moet er
door de gemeente op basis van een
verordening beleid worden ontwik–
keld. Dat is toch een wezenlijk
andere situatie dan die wij nu
kennen? U moet toch niet doen alsof
er niets verandert ten opzichte van
de huidige bijstandswet. Het feit dat
je sowieso werkt met een basisnorm
met een toeslag maakt toch een heel
fundamenteel verschil uit?

Tweede Kamer Vernieuwing Algemene bijstandswet
16 december 1993
TK39 39-3067



Wallage

De heer Van Hoof (WD): Ik ben het
wel met u eens dat er een verschil is
tussen een basisnorm en een toeslag
maar dat heeft niets met beleids–
ruimte voor de gemeente te maken.
Voor mij is de vraag van belang, in
hoeverre de gemeente al dan niet
ruimte heeft voor eigen besluiten
met betrekking tot die 20%. Dat is,
gezien het door u geschetste
computerprogramma, niet aan de
orde, met uitzondering van de
categorieën en de individuen. Dat
bedoel ik met de vaststelling dat er
niet zoveel beleidsruimte is.

Staatssecretaris Wallage: Het is mij
gisteren in uw betoog al opgevallen
dat waar de overgrote meerderheid
van deze Kamer er niet op uit is om
tot wisselende normering te komen,
u dat wel doet. Dat is een vrij
fundamenteel verschil wat zich
tussen uw fractie en bijna iedereen
in deze Kamer heeft geopenbaard.
Bijna iedereen in deze Kamer heeft
als uitgangspunt gekozen dat
degenen die nu rechtens aanspraak
maken op de norm van het
bestaansminimum, dat ook in de
nieuwe situatie moeten hebben.
Alleen - ik citeer nu mevrouw
Bijleveld - de wijze waarop je een
uitkering berekent en toekent, dus
niet een normensystematiek, maar
de wijze waarop je dat doet, is voor
de samenwonenden een vrij
fundamenteel verschil. Met andere
woorden: je begint met 50% en je
kijkt hoe het zit en dan is er
eventueel een toeslag. Laten wij ook
openhartig zijn over de besparing in
dat verband. Als het overgrote deel
van de samenleeffraude in dit land
ontstaat doordat mensen zeggen dat
zij er alleen voor staan, maar feitelijk
hun kosten met een ander delen,
wordt de positie van de gemeente op
dit punt wezenlijk anders dan ze nu
is, omdat het niet meer met
gedetailleerde landelijke normen
tussen de 50% en 70% is belegd,
maar met een verantwoording voor
de gemeente om al naar gelang
iemand zijn kosten met een ander
deelt, die toeslag vast te stellen. Met
uitzondering van de situatie waarin
men er echt helemaal alleen
voorstaat. Want daarvoor geldt de
verplichting dan om een toeslag van
20% uit te keren.

Het debat over de samenleef–
fraude gaat dus niet over de echte
alleenstaanden, maar gaat over
degenen in samenleefverbanden
waarin men niet reëel aangeeft welke

kosten men alleen draagt. De VVD
heeft in dit debat in feite een
pleidooi gehouden voor schuivende
normbedragen. Ik ben tevreden met
de conclusie in deze Kamer, waarin
het overgrote deel van de fracties
zegt niet uit te zijn op een
"wiebelminimum", om dit woord
nog één keer in deze Kamer te
gebruiken, maar erop uit te zijn dat
in de situatie waarin iemand reëel
verkeert, namelijk de mate waarin hij
zijn kosten met een ander kan delen,
tussen 50% en 70% ook echt beleid
wordt ontwikkeld. Dit is echter wel
beleid waarbij in de wet zal worden
aangeven op welke wijze in de
verordemng de grondslag daarvoor
moet worden gevonden.

Dan reageer ik op een opmerking
die verschillende sprekers hebben
gemaakt en waarover ook een motie
is ingediend, namelijk over de
aanbeveling dat meer het belang
geldt van jonge kinderen dan de
voorwaardelijke actieplicht die de
regering voorstaat. Mag ik even bij
die voorwaardelijke actieplicht een
kanttekening plaatsen? Mijn
argumentatie was dat de omstandig–
heden waarin verzorgende ouders
zich bevinden, per gemeente sterk
verschilt, evenals de mogelijkheden
voor kinderopvang en de mogelijkhe–
den voor werk. Dus waarom dit
landelijk normeren?

Ik heb geen inhoudelijk oordeel
gegeven over de wenselijkheid van
arbeid voor verzorgende ouders met
jonge kinderen. Ik ben daar
inhoudelijk niet in getreden. Ik kan
mij zeer wel voorstellen dat wie dat
per situatie bekijkt, daar zeer
genuanceerd tegenover staat. Mijn
vraag is alleen in het kader van de
structuur van het nieuwe wetsvoor–
stel of dit iets moet zijn dat landelijk
wordt geregeld. Ik zou mij kunnen
voorstellen dat wij daarover bij de
wetsbehandeling uitvoerig met
elkaar zullen spreken. Ik heb dus de
neiging de Kamer te verzoeken om
een oordeel daarover niet afzonder–
lijk van de wetsbehandeling in deze
Kamer te vragen.

Dat brengt mij bij het punt waar
de heer Schoots als eerste aandacht
voor vroeg, namelijk bloedverwant–
schap. Laat mij nog een keer
duidelijk van mijn kant zeggen dat
hierbij gelukkig geen budgettair
vraagstuk aan de orde is. Want in de
berekeningen hebben wij dat
gewoon niet meegenomen. Dus is
een open, zakelijke afweging
mogelijk over de vraag hoe je moet

omgaan met het feit dat kinderen,
jongvolwassenen, die verzorgmg
nodig hebben, toch ook door middel
van een uitkering een inkomen
binnen brengen. Dat is de objectieve
vraag. Moet je die financiële
verhouding, in dit geval tussen
bloedverwanten, net zo wegen als je
de financiële verhouding weegt
tussen mensen die samenleven en
geen bloedverwanten zijn?

Het kabinet heeft in de brief als
uitgangspunt genomen dat het om
de feitelijk situatie van de vermen–
ging van inkomen gaat en om de
mogelijkheden om dat inkomen aan
te wenden voor gezamenlijke
doeleinden. Dat is de nuchtere,
zakelijke invalshoek. Ik heb er geen
enkel principieel probleem mee als in
deze Kamer het algemene gevoelen
zou zijn om op dat punt uitzonderin–
gen te maken. Het is geen funda–
menteel, principieel debat. Ik heb
gedacht: ik moet systematisch
gesproken hier één lijn trekken. Dus
wat dat betreft wacht ik gewoon de
behandeling van het wetsvoorstel af.
De Kamer weet dat ik daar op een
heel nuchtere manier naar kijk. Ik
hoop dat we in het kader van de
verschillende casusposities van
welke mensen samen een huishou–
ding hebben en de mate waarin de
financiële inkomsten van de één het
geheel beïnvloedt, nog eens met
elkaar over de bloedverwantschap
kunnen spreken. Maar ik heb goed
begrepen dat het punt gevoelig ligt
in de Kamer. Ik sta open voor de
argumenten die de Kamer daarvoor
hanteert.

Ik heb de heer Schoots beant–
woord op zijn vraag over de huur en
de uitzondering. Ik hoop dat ik dat nu
echt duidelijk heb gemaakt. Mijn
geruststellende mededeling "dat
wordt dus niet anders" wil ik nog
één keer onderstrepen, met de
gedachte dat ik blij was met wat
mevrouw Bijleveld in het debat heeft
ingebracht. Als je voor categorieen
een uitzondering rnaakt, moet dat
een wettelijke basis hebben, en
overigens gaat het juist om een
ander type afwijking, om echt
extreme uitzonderingssituaties op de
norm. Ik vind dat we er belang bij
hebben om als het ware de
systematiek van de bijstandswet nu
wel fundamenteel aan te passen aan
de nieuwe verantwoordelijkheid van
de gemeenten, maar daarbij de
rechtszekerheid van individuen wel
elke keer in het oog te houden. In dit
geval - in antwoord op de heer
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Rosenmöller - is het dus ook in de
huidige situatie zo dat, waar men kan
declareren en als gemeenten menen
dat zij moeten afwijken van de norm
in een extreme uitzonderingssituatie,
er wel degelijk een aantal verplichtin–
gen zijn als het gaat om de vorm en
de inhoud waarin de gemeente dat
moet doen. Ook daarbij is de
rechtszekerheid van het individu ook
nu al een factor van betekenis. Ik wil
dus niet het beeld hebben, alsof er
naast de normen die wij met elkaar
afspreken, als het ware nog een
onzichtbaar normensysteem kan
bestaan. Dat is dus niet het geval.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
U zei in het begin van uw betoog al
dat ik op een punt te ver ging. Ik heb
goed geluisterd waar dat zou kurmen
zijn, maar ik ben er nog steeds niet
achter. Het gaat mij om de indivi–
duele beleidsvrijheid, waarvan u zegt
dat die bij de gemeenten in extreme
gevallen tot stand kan komen. Het
kernverschil tussen u en mij op dit
punt is dat met het budget dat wordt
overgeheveld, de mogelijkheid gaat
ontstaan van een zodanige gemeen–
telijke beleidsvrijheid, dat die op
gespannen voet komt te staan met
datgene wat u en ik onder het
sociaal minimum verstaan.

Staatssecretaris Wallage: Ik begrijp
uw zorg daarover, maar de beste
methode om die zorg weg te nemen,
is ervoor te zorgen dat, als de
gemeenten op dat punt een beleid
willen ontwikkelen - in de nieuwe
systematiek betekent dat dat
daarvoor in de gemeenteverordening
een grondslag moet zijn - dit beleid
voor groepen individuen moet
worden geformuleerd. De ruimte
voor de gemeente om dat groepsge–
wijs te doen, wordt in het wetsvoor–
stel ingeperkt tot die uitzonderings–
situaties, die we nu op dit moment
landelijk kennen. Met andere
woorden: straks, als de rechter toetst
of een individu fatsoenlijk behandeld
is, waarbij bekeken wordt of het
individu op grond van de verorde–
ning en de wet correct is behandeld,
is er voor gemeenten geen ruimte
om, buiten de uitzonderingen die wij
met elkaar hebben afgesproken, nog
voor groepen individuen uitzonderin–
gen te maken. Dat betekent dus dat,
als men in extreme situaties voor
een individu een uitzondering maakt,
dat zodanig moet zijn gemotiveerd
dat daar het beginsel van behoorlijk
bestuur zichtbaar moet worden

gemaakt. Als dat echt beleid zou
moeten zijn - nog een normenstel–
sel! - moet men dat voor groepen
individuen formuleren, en daarvoor
geeft de wet een heel strikt kader. Ik
meen dat ik daarmee heb aangege–
ven dat die individuele beoordeling
net als nu er niet op mag zijn gericht
- laat ik het nu eens zo formuleren -
dat in een optelsom van individuele
situaties de norm wordt ondergra–
ven.

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Maar u maakt toch niet voor niets
een onderscheid tussen groepen
enerzijds en individuen anderzijds? Ik
heb en houd mijn zorg over de
vrijheid voor die individuen. U zegt
dat ik in mijn tweede termijn te ver
ben gegaan op een bepaald punt.
Dat moet verduidelijkt worden, want
het zou lastig zijn als dat bleef
hangen na dit debat.

Staatssecretaris Wallage: Waar u te
ver ging, was in uw suggestie dat je
weliswaar de drie normen landelijk
kunt vastleggen en die ene als
instructienorm in de wet kunt leggen,
dat je voor de uitzonderingssituaties,
dus de groepen die ik heb opge–
somd, in de wet de ruimte maakt om
voor de gemeenten diezelfde
verlaging toe te passen, en dat je
vervolgens zegt dat in extreme
situaties van de norm kan worden
afgeweken op dezelfde wijze als
waarop nu van de norm kan worden
afgeweken. Dan mag je niet doen,
alsof daarmee als het ware een
tweede normensystematiek gaat
ontstaan onder de systematiek zoals
wij die afspreken. Waarom mag dat
niet? Omdat als de gemeente in de
nieuwe werkwijze, niet in een
individuele situatie, maar voor
groepen die in bepaalde omstandig–
heden verkeren, zou willen afwijken,
dat niet anders kan dan via een
afwijking van de landelijke normen
die wij met elkaar afspreken. Ik vind
dat in termen van rechtszekerheid
voor het individu vrij ver gaan. Het is
best denkbaar, dat die uitzonderin–
gen worden opgerekt, maar het
kabinet heeft daar niet voor gekozen.
Ik vind dat de heer Rosenmöller aan
die invalshoek van het kabinet een
verkeerde betekenis geeft, op het
moment dat hij het doet voorkomen,
alsof naast die verankeringen die ik
zojuist heb aangegeven, nog iets van
een apart normenstelsel kan
ontstaan, omdat er een

individualiseringsbeginsel in de
bijstandswet staat!

De heer Rosenmöller (Groen Links):
De deur staat op een kier. Daar ben
ik het niet mee eens. Dat heb ik
duidelijk gemaakt, maar dat is geen
kwestie van te ver gaan. Ik vind dat
nogal een beschuldiging. Die werp ik
ver van mij. Ik verschil met de
staatssecretaris van mening. Dat blijf
ik doen.

Staatssecretaris Wallage: Op het
moment dat de heer Rosenmöller die
uitzondering oprekt tot meer dan die
in de huidige praktijk is, suggereert
hij iets dat in ieder geval niet in het
beleidsvoornemen van het kabinet
past. Dat zal hij in de wets–
systematiek zoals ik die zal voorstel–
l$n ook niet aantreffen.

De financiële verhouding tussen
Rijk en gemeenten is een belangrijk
punt. Ik neem mij voor om aan de
structuur van de financiële verhou–
ding stimulerend te werken. Daarvan
zijn in het akkoord de hoofdlijnen
geschetst. Bij de evaluatie van de
Financiële-verhoudingswet komt wel
de vraag aan de orde hoe je
verevent. Wij moeten daarnaast ook
een budget vaststellen. Dat kan dan
ook aan de orde komen. Wij moeten
ook vereveningsgrondslagen
vaststellen. In het debat daarover
kun je meer of minder incentives
voor een goede besteding binnen–
brengen. Ik zal het debat met de
VNG uiteraard open voeren, maar de
signalen die op dat punt uit deze
Kamer komen, zijn wat mij betreft
duidelijk.

Ik ben de heer Schoots zeer
erkentelijk voor zijn toelichting op
het lik-op-stuk-beleid. Ik heb goed
begrepen dat hij de wettelijke basis
voor wat in een verordening mag als
een in elkaar geschoven geheel
beschouwt. Ik heb in mijn systema–
tiek aangegeven, dat die kwestie er
straks ook zo moet uitzien.

De heren Leerling en Van der Vlies
heb ik beantwoord, behalve op het
punt van het beroep. De vraag van
de heer Leerling luidde: hoe
voorkom je dat via de rechter een
apart normenstelsel ontstaat?
Cruciaal daarvoor is dat de rechts–
grond voor het gemeentelijk beleid
tussen 50% en 70%, dus voor
mensen die een deel van hun kosten
met een ander delen, in de wet ligt
en dat de verordeningen op dit punt
voor de rechter als basis kunnen
fungeren. Met andere woorden, later
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mag niet worden vastgesteld, dat de
gemeente op dat punt onvoldoende
beleidsvrijheid had. Bij de vormge–
ving van de wet moeten wij de
bevoegdheid om tussen 50% en 70%
beleid te ontwikkelen, nadrukkelijk bij
de gemeente leggen. Dan zal de
rechter ook niet treden in het
hanteren van de beleidsvrijheid,
zoals wij die aan de gemeente
geven. Daar ligt het antwoord op dat
probleem.

Mevrouw Bijleveld heb ik op het
punt van de kwaliteitsverbetering en
haar kijk op de normen beantwoord.
Ik ben ingegaan op haar opmerkin–
gen over die objectieve kant en de
bestedingsvrijheid. Wij hebben daar
geen meningsverschil over. Ik ben
haar zeer erkentelijk voor haar
voorzichtige benadering van de
landelijke veranderingsorganisatie.
Op mij rust de verantwoordelijkheid
om te laten zien, dat die niet te
groot, te zwaar en te dik wordt. Ik
hoop dat zij na een tijdje kan zien,
dat daar goede en inhoudelijke
initiatieven van uitgaan. De evaluatie
zeg ik graag toe. Uiteraard moet de
nieuwe gang van zaken worden
geëxpliciteerd.

Ik ben het niet met mevrouw
Scheltema eens, dat tussen 50% en
70% van rijkswege nog weer nadere
indicaties moeten worden gegeven.
Daar ligt nu juist de uitdaging voor
de gemeente om tot een eigen beleid
te komen, binnen de kaders die wij
in de wet zullen scheppen

Ik meen dat, mits met een aantal
spelregels omgeven, de informatie
van de banken over de vermogens–
positie van mensen buitengewoon
relevant kan zijn, als het om de
vermogenstoets gaat. Ik begrijp dat
er een check tussen moet zitten, als
het om het gebruik van de gegevens
gaat. Ik zal in mijn toelichting op het
wetsvoorstel zorgen dat de zorgvul–
digheid hier in acht wordt genomen.
Ik hecht er zeer aan om niet alleen
op basis van wat men aan de fiscus
heeft gemeld, maar ook van de
potjes die men overigens nog op het
vuur heeft, in een situatie te komen
waarin de overheid niet onnodig
kwetsbaar is, als het vermogens–
fraude betreft.

Ik heb de heer Van Hoof beant–
woord, ook met betrekking tot zijn
taxatie. Ik ben hem overigens
erkentelijk voor het feit dat hij op de
hoofdelementen van het voorstel niet
onwelwillend heeft gereageerd. Ik
laat zijn opvatting over de norm–
hoogte nu even buiten beschouwing.

Het voorstel over de normhoogte
rnoet en zal in mijn ogen wel degelijk
ertoe leiden dat een landelijk echt
heel gedetailleerd normenstelsel op
een paar scharnieren wordt
verankerd. Deze verankering moet
natuurlijk plaatsvinden, maar
daarnaast ontstaat er een wezenlijk
andere rol voor de gemeente

Hier ligt, mijnheer de voorzitter,
voor ons allemaal de uitdaging. Het
gaat erom of wij de komende
maanden in staat zijn die omslag
naar een nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling waar
te maken, zonder dat we de
basisrechten van mensen op het
vangnet van het sociaal minimum op
het spel zetten. Ik meen te mogen
vaststellen dat wij in dit debat een
behoorlijk draagvlak onder de
inspanning hebben gekregen. Ik
hoop dat we het volgende jaar echt
effectief zullen gebruiken.

Ik heb over 3 mei slechts één
opmerking, namelijk dat het kabinet
wel demissionair wordt, maar de
Kamer niet.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik ste! voor, volgende
week over de motie te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 19.10 uur
tot 20.40 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

Aan de orde is de behandeling van:
- het Verslag van de Europese

Raad van 10 en 11 december
1993 (21501-20, stuk nr. 32);

- de brieven van de staatsse–
cretaris van Economische Zaken
over het resultaat dat in de
GATT-onderhandelingen is
bereikt (23400 XIII, nrs. 17 en
18).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter! Ik
wil beginnen met een aantal
buitenlandspolitieke onderwerpen.
De vorige keer hebben wij gezegd
dat het belangrijk is dat de Gemeen–
schap op het punt van het gemeen–
schappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid een aanzet kon
geven tot gemeenschappelijk beleid.

Zo zijn er actieprioriteiten gesteld,
onder andere inzake de van
Nederlandse kant naar voren
gebrachte Russische federatie. Op de
landkaart was nog niets te zien van
die prioriteiten en ook de politieke
verhoudingen veranderden nogal
snel.

De PvdA-fractie toont zich bezorgd
over de ontwikkelingen in de
Russische federatie. Tegelijkertijd is
er wel sprake van een democratische
situatie, zo stellen wij vast. Van
belang is dat stabiliteitsbevorderende
maatregelen ook inderdaad stabiliteit
brengen in Europa. Er is nu een heel
scala aan acties in Europa zichtbaar,
maar de coördinatie is wel eens
zoek. Voor Nidden– en Oost-Europa is
er het stabiliteitspact en het
partnership for peace. De landen
vragen meer, en terecht lijkt het
soms. Paniek is geen goede
raadmeester, maar de vraag naar
meer stabiliteit in Midden– en
Oost-Europa is gerechtvaardigd. Aan
de minister van Buitenlandse Zaken
vraag ik hoe de regering daar in de
komende tijd mee zal omgaan. Is er
daarnaast na te denken over de
vraag of Rusland ook onder het
stabiliteitspact voor stabiliteit,
versterking van het democratisch
proces en ontwikkeling van de
regionale samenwerking in Midden–
en Oost-Europa kan vallen, waarbij
ook aandacht mogelijk is voor het
minderhedenvraagstuk en de
onschendbaarheid van grenzen?

Wij vragen ook aandacht voor
steun voor democratische ontwikke–
lingen, in het bijzonder in de
Russische federatie. Hoe staat het
met de uitvoering van een motie die
door de heer Van Traa werd
ingediend bij de behandeling van de
begroting van Buitenlandse Zaken?
Deze strekte er onder meer toe,
PSO-gelden beschikbaar te krijgen
ter bevordering van democratische
ontwikkelingen in het GOS en
ex-Joegoslavië. Met andere
woorden: er zouden meer vertrou–
wenwekkende maatregelen getroffen
moeten worden voor geheel Midden–
en Oost-Europa. Wanneer ik inga op
het groei-initiatief van Delors, kom ik
hier nog op terug.

De PvdA-fractie is zeer bezorgd
over de verslechtering van de
humanitaire situatie in Bosnië–
Herzegovina. Terecht blijft de
Nederlandse regering hameren op
aandacht voor de situatie in
voormalig Joegoslavië. Er is dan ook
steun van ons voor het bijeenroepen
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van alle partijen op 22 december in
Brussel. Op een aantal punten willen
wij nog een nadere uitleg van de
regering. Voor onze fractie is een
opdelmg van Sarajevo niet bespreek–
baar. Het lijkt erop dat dit ook voor
de Europese Unie geldt, dat valt
althans te lezen, maar tegelijkertijd
wordt ook geschreven "Maar zou het
toch tot een opdeling komen, dan...".
Dit betekent dus dat er geen sprake
is van echte standvastigheid op dit
punt. Ik hoor hierop graag een
reactie.

Mocht er op 22 december geen
politieke oplossing worden bereikt,
dan zou de Europese Unie zich
ervoor moeten uitspreken, humani–
taire hulp militair afte dwingen en
de zes safe areas plus Mostar ook
werkelijk militair te beschermen.

Wij vragen nogal wat van
Nederland. Het is eigenlijk schanda–
lig dat alleen Nederland nog maar in
staat is gebleken om een luchtmobiel
bataljon ter beschikking te stellen. Is
er op dat punt bewegmg bij de
andere lidstaten?

Het is rechtvaardig om de
inspanningen te intensiveren om
ellende en lijden van de burgerbevol–
king te verlichten. Daartoe wordt een
nationale actie gehouden. Ik vraag de
regering of zij bereid is de opbrengst
van die nationale hulpactie van 18
december te verdubbelen.

Voorzitter! Dan kom ik te spreken
over de Europese Raad, het witboek
over de groei en het plan-Delors. In
Europa begint het spookbeeld van de
werkloosheid onrustbarende
gevolgen te krijgen. Dat geldt voor
alle beroepsgroepen, maar vooral
voor jongeren. Na de verlamming
rond de ratificatie van het Verdrag
van Maastricht wordt nu volgens ons
wat aarzelend een begin gemaakt
met het aanpakken van inhoudelijke
problemen. Dat is de weg om Europa
dichter bij de burger te brengen. Dat
willen wij benadrukken. Resultaten
op het terrein van werkgelegenheid
en buitenlandse politiek tellen. Het
uit de nationale convergentie–
programma's voortvloeiende beleid
heeft een bestedingsbeperkend
karakter. Er is dan ook steun voor de
opvatting, dat het geboden is
lidstaten te voorzien van beleids–
instrumenten van expansieve aard. Ik
noem bijvoorbeeld de trans–
Europese netwerken en het
industriebeleid, waarin onderzoek en
ontwikkeling een prominente plaats
innemen.

Is er werkelijk winst geboekt op
het terrein van de fiscale milieuhef–
fingen? Dat wordt wel aangekondigd
in het verslag, maar waaruit bestaat
die voortgang? Zijn meer landen
bereid de weg van de energie–
heffingen op te gaan of niet?

Er is ook winst geboekt op het
terrein van de structurele werkgele–
genheid. Op een aantal punten heeft
mijn fractie behoefte aan verhelde–
ring. Dat betreft vooral de financie–
ring. De vraag hoe de werkgelegen–
heid wordt betaald, is relevant, maar
de vraag hoe de werkloosheid wordt
betaald, is net zo relevant. Dit
betekent dat de vraag naar financie–
ring een afgeleide is van de vraag
naar goede projecten. Als er
bijvoorbeeld 8 mld. nodig is, is dat
voor ons geen probleem, mits er
goede projecten zijn. Gezien de
voorwaarden die daaraan worden
gesteld, kan het ook geen probleem
zijn.

Ik heb nog een vraag over de
EIB-faciliteit. Ik heb haar ook in het
mondeling overleg gesteld.
Herhaaldelijk worden wij ervan
overtuigd, dat in ieder geval voor
Nederland de onderhandse
kapitaalmarkt goedkoper is dan de
EIB-faciliteiten. De EIB-faciliteit, een
van de hoofdpunten van het
plan-Delors, houdt een nieuwe
overheveling van Noord naar Zuid in.
Dat is niet slecht, maar daar is al
veel. Ik noem de cohesiefondsen en
de structuurfondsen. Veel van die
economische groei gaat overigens
weer naar Nederland, ook als een en
ander in het Zuiden terechtkomt. Wij
verzoeken de regering naar de
effectiviteit van de inzet van
middelen te kijken en Midden– en
Oost-Europa hier veel meer bij te
betrekken. Een economische
structuurversterking daar levert naar
mijn mening meer profijt op voor de
stabiliteit in Europa dan nog meer
geld pompen in Zuid-Europa.

Hoe staat het met het Europese
investeringsfonds? In Nederland is
het geratificeerd. Hoe kan Nederland
wel profiteren van de faciliteiten die
beschikbaar komen, terwijl het niet
voor de EIB is?

De arbeidsherverdeling. In dit
programma ligt nu eenzijdig de
nadruk op de structuurversterking.
ledereen is ervan overtuigd dat die in
Europa noodzakelijk is. Er is echter
nog een ander instrument waarmee
werkgelegenheid kan worden
gecreëerd: de arbeidsherverdeling.
Het Europees Parlement en het

Europees verbond van vakverenigin–
gen dringen erop aan, op die weg
verder te gaan. Ik merk vooralsnog
niet dat het in de plannen een
substantieel punt is geworden.

Ten slotte wil ik de regering
vragen om een effectieve aanval op
de werkloosheid. Op dit gebied kan
de ambitie nooit hoog genoeg zijn.
Delors is wellicht niet realistisch over
hetgeen te bereiken valt met 15
miljoen banen. Tegelijkertijd moet je
wel degelijk proberen, die 15 miljoen
banen te creëren omdat je weet dat
de werkloosheid oploopt. Dat
gebeurt soms ook in tijden van
economisch herstel. Ik kan alleen
maar zeggen dat wij daarvoor
inderdaad alles uit de kast moeten
halen. Dat aantal van 15 miljoen zou
betekenen dat wij in Nederland
percentueel gezien per jaar 170.000
banen extra moeten vinden om bij
de eeuwwisseling de werkgelegen–
heid niet aan te tasten.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over
het GATT-akkoord. Wij beoordelen
dat akkoord vooralsnog buitenge–
woon positief. Een paar aspecten
vragen om opheldering, met name
de compensatie binnen de EG voor
de landbouw. Hoewel dat moeilijk
lijkt, moet naar de mening van onze
fractie aan twee voorwaarden zijn
voldaan. Er mogen namelijk geen
nationaal verschillende steunregimes
bestaan binnen de EG. Er mogen
eveneens geen extra middelen benut
worden buiten de landbouw–
richtsnoeren om.

Met betrekking tot de valse
concurrentie ofwel dumping ben ik
niet echt een tegenstander van een
handelspolitiek instrumentarium
indien dat compatibel is met de
geschillenbeslechting van het
GATT-akkoord. Hebben bijvoorbeeld
de Verenigde Staten een toezegging
gedaan om super trio one in te
trekken? In dat geval zou de EG geen
handelspolitiek instrumentarium
behoeven te hebben.

Met betrekking tot de wereld–
handelsorganisatie bestaan nog veel
onduidelijkheden. Ik verzoek de
regering daarom nog voor 12 april,
wanneer in Marrakech de onderteke–
ning van het akkoord plaatsvindt,
een meer fundamenteel en uitvoe–
rige debat te houden met name over
de invulling van de geschillen–
beslechting. Daarover bestaat nu al
onenigheid tussen de Europese Unie
en de Verenigde Staten. Wij zouden
daarom graag voor 12 april op basis
van een uitvoerige notitie van de

Tweede Kamer Europese Raad
16 december 1993
TK39 39-3071



Lonink

regering over dit onderwerp
debatteren.

D

De heer Eisma (D66): Voorzitterf De
besprekingen van de Europese Raad
stonden allereerst in het teken van
het witboek van de Commissie. Het
getuigt naar onze mening van
realisme dat de cijfers met betrek–
king tot de hoogte van de economi–
sche groei en het aantal te creëren
banen zijn verdwenen uit het
witboek. Ik hoop dat de heer Lonink
die daarover nog sprak, zich dat
realiseert. Ik heb al eerder gezegd
dat de doelstelling van 15 miljoen
minder werklozen en hoge groei–
cijfers mij deden denken aan de
Partij van de Arbeid uit de jaren
tachtig. Deze cijfers zijn in ieder
geval niet opgenomen in het
witboek.

De belangrijke toegevoegde
waarde van het witboek is naar de
mening van mijn fractie de grote
aandacht voor de informatie– en
communicatietechnologie, met name
in relatie tot het midden– en
kleinbedrijf. De Commissie stelt ten
aanzien van het opbouwen van een
Europese informatiestructuur voor
om een task force op te richten op
zeer hoog niveau die binnen drie
maanden verslag moet uitbrengen
aan de Europese Raad. Welke rol
gaat Nederland in die task force
spelen?

Verder hecht mijn fractie grote
waarde aan het realiseren van de
derde fase van de EMU in 1997 of
desnoods in 1999. In dit kader heb ik
enige zorg over de financiering van
de energie–, vervoers– en milieu–
netwerken alsmede van de
informatie-infrastructuur. Dat geldt
ook voor de financiële consequenties
van het herziene Blair House–
akkoord.

Bij de financiering van de
verbetering van de infrastructuur in
de meest brede zin van het woord is
voor een bedrag aan 8 mld. ecu per
jaar aan leenfaciliteiten nog geen
dekking, zo heb ik begrepen. In het
verslag staat dat tijdens de zitting
van de Raad is besloten nieuwe
Europese financieringsinstrumenten
niet uit te sluiten. Tijdens de
behandelmg van de Najaarsnota gaf
minister Kok echter aan dat indien
een beroep moet worden gedaan op
financieringsmiddelen omdat de
bestaande financiële mogelijkheden -
EG-begroting, Europese investerings–

bank en het Europese investerings–
fonds - niet voldoende zijn, dit niet
ten koste mag gaan van het budget
van de Gemeenschap of van de
lidstaten. Zou de minister-president
kunnen aangeven op welke manier
dit dan wel zou kunnen? Mijn fractie
is dus van mening dat nieuwe
infrastructuurprojecten geen
verhoging van de begrotingstekorten
in de EG tot gevolg mogen hebben,
gezien de grote waarde die wij
hechten aan een spoedige start van
de derde fase van de EMU

Lijken vooral de infrastructurele
projecten van het witboek geld–
verslindend, het lijkt er ook op dat in
verband met het GATT-akkoord de
landbouwuitgaven in de meerjaren–
financiering hoger zullen worden als
gevolg van prijscompensaties aan
boeren en honderden miljoenen
ecu's steun aan de textielsector van
Portugal. In dat verband plaats ik
toch vraagtekens bij het gedrag van
het staatshoofd en de regeringslei–
ders, inclusief minister-president
Lubbers, en de ministers van
buitenlandse zaken. Zij stellen zich
steeds meer contrair op tegenover
bijvoorbeeld een vakminister, een
minister van landbouw, die in eigen
land terecht een heel zuinig nationaal
beleid voert. Het gedrag van de
regeringsleiders en de ministers van
buitenlandse zaken in de Unie staat
vaak haaks op deze nationale
begrotingsdiscipline. Daar zou ik
graag een reactie op willen hebben
van de minister-president en de
minister van Buitenlandse Zaken.

Voorzitter! Ik heb de indruk dat
zaken als deregulering en
technologie– en industriebeleid
grotere aandacht verdienen dan uit
het witboek blijkt. Mijn fractie is van
mening dat op deze terreinen nieuwe
inspanningen, ook vanuit de
Europese Unie, gewenst zijn. In veel
lidstaten zijn waarschijnlijk grote
efficiencyvoordelen te halen via
intensivering van het mededingings–
beleid, deregulering en privatisering.
Een punt van zorg in dit verband is
dat de Europese Commissie en
enkele anti-vrijhandelslanden, nu de
blokkerende minderheid niet meer
van toepassing is, handels–
beperkende maatregelen tegenover
onder meer de Oosteuropese landen
kunnen toepassen. Zouden de
bewindslieden daar nader op in
willen gaan?

Deze eventuele handels–
beperkende maatregelen staan in
schril contrast met de huidige

situatie in Rusland De Europese
Raad vergaderde op 10 en 11
december en op 12 december
vonden de verkiezingen in Rusland
plaats. De voorlopige uitslag van die
verkiezingen is zeer teleurstellend,
maar niet opzienbarend. Een ieder
die de ontwikkelingen in Rusland een
beetje heeft gevolgd, weet dat dit
land zich in een dramatische sociale
en economische crisis bevindt. De
onzekerheid is enorm en de
werkloosheid stijgt schrikbarend.
Voor zover sprake is van een
opleving van de economie, heeft die
het karakter van kapitalisme pur
sang. Bij verkiezingen die onder
dergelijke omstandigheden worden
gehouden, kunnen populisten en
extremisten hun slag slaan.
Zjirinovski heeft een grote slag
geslagen, maar wij moeten bedenken
dat de helft van de stemgerechtigden
thuis is gebleven. Van degenen die
hun stem wel hebben uitgebracht,
heeft ongeveer een kwart zich laten
bedwelmen door Zjirinovski's
rechts-nationalistische en nostal–
gische praatjes. Daarmee is het
speculeren over een fascistische
machtsovername voorbarig. Wel
hoop ik dat de verkiezingsuitslag zal
bijdragen aan het besef in het
Westen en met name in de Europese
Unie dat het lot van het Westen in
toenemende mate verbonden is met
het lot van Rusland en dat het
hervormingsproces in Rusland
daarom op alle mogelijke manieren
moet worden gesteund met ideeën,
mensen en geld. In dat opzicht
schieten wij nog steeds te kort.

Natuurlijk moeten wij achter
Jeltsin blijven staan, maar wij
moeten, met zoveel bevoegdheden
als de nieuwe grondwet nu toestaat,
voorkomen dat een Zjirinovski bij de
volgende presidentsverkiezingen
president wordt. Daarom verwacht ik
een nieuwe impuls van de Europese
Unie langs de zojuist door mij
aangegeven lijnen. Daarbij moeten
wij zeker ook onder ogen zien dat het
nieuwe parlement een machtsfactor
is en daarbij niet kan worden
genegeerd. Ik wil graag weten welke
initiatieven de regering denkt te
nemen in de zojuist door mij
aangegeven richting. Op dit moment
zou ik voor het beleid van de NAVO
geen consequenties aan de
verkiezingsuitslag willen verbinden.
De Oosteuropese landen en de
Baltische staten willen, geschrokken
door de uitslag, nu nog liever lid
worden van de NAVO. Wij zijn niet
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ongevoelig voor deze smeekbeden,
maar achten op dit moment de
risico's van snelle toetreding groter
dan de risico's van een meer
behoedzame aanpak. Juist nu
moeten wij extra opletten, dat wij de
reactionaire en rechts–
nationalistische krachten niet in de
kaart spelen.

Voorzitter! Verheugend is de
goedkeuring na zeven jaar, twee
maanden en 25 dagen door 117
landen van het GATT-akkoord. Een
enkele vraag over de Nederlandse
positie met betrekking tot het Blair
House-akkoord. Wij kregen altijd de
mdruk, dat Frankrijk alleen stond in
het verzet tegen het Blair House–
akkoord om over die periode van zes
jaar de gesubsidieerde export van
landbouwprodukten met 21% te
verminderen. Nederland, zo leek het,
offerde deze bezwaren van met
name de zuivelsector op voor het
grotere doel, te weten het bereiken
van een akkoord. Nu blijkt, dat alle
kritiek van Nederland op Frankrijk
gelijk opging met een gezamenlijke
opstelling iri de landbouw–
onderhandelingen. Wellicht kan de
minister-president hierop nader
ingaan.

Over de milieugevolgen van het
GATT-akkoord wordt de komende
maanden nagedacht en gerappor–
teerd. Wanneer kunnen wij deze
gegevens verwachten?

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Met de Eurotop van
vorige week is het Belgische
voorzitterschap formeel afgesloten.
Voor het begin van het Belgische
voorzitterschap verklaarde premier
Dehaene dat als prioriteit voor het
voorzitterschap gold dat "wij het
vertrouwen in Europa moeten
herstellen". Terugkijkend kan ik niet
zeggen dat dit ook het geval geweest
is. Het Verdrag van Maastricht mag
dan wel van kracht geworden zijn, de
Europese Unie die er met dit verdrag
is gekomen, is zoals een aantal
economen onlangs aangaven een
huis zonder muren, omdat er zowel
gaten en gebreken in het verdrag
zijn. Wil de minister-president
aangeven of zijn Belgische collega
erin is geslaagd om zijn doelstelling
te realiseren?

Ook van deze top kan worden
gezegd dat zij door het sluiten van
compromissen een succes zou zijn.
De Belgische minister van arbeid

Miet Smet kondigde voor het begin
van het voorzitterschap van haar
land een "Europees
werkgelegenheidsoffensief" aan. Zij
zal hierbij ongetwijfeld het oog
hebben gehad op het witboek, dat
als ik afga op de conclusies van de
Raad tijdens de top veel aandacht
kreeg. Hoewel de Kamer te zijner tijd,
zo heb ik begrepen, nog uitgebreid
met de minister van Financiën over
het witboek van gedachten wil
wisselen, een enkel woord hierover.
Bewonderaars van het witboek
vinden dat het een "visionaire"
strekking zou hebben. Volgens de
media heeft premier Lubbers gezegd:
"De luchtfietserij is eruit". Deze
laatste uitspraak is wellicht te
verklaren omdat de EG-lidstaten bij
de voorbereiding van het witboek
betrokken waren. Het was dan ook
geen toeval dat de ene na de andere
regeringsleider verklaarde dat hij in
eigen land al een beleid voert
volgens de aanbevelingen van
Delors. Zo zou premier Lubbers het
witboek wel "erg Nederlands"
hebben gevonden. De aanbevelingen
van het witboek zijn op het eerste
gezicht sympathiek, maar is niet
duidelijk hoe een en ander volledig
gefinancierd moet worden. De
conclusie van de Raad ter zake heeft
duidelijk de kenmerken van een
compromis, omdat de Ecofin-raad
wordt verzocht na te gaan op welke
wijze 8 mld. ecu extra per jaar aan
leningen kan worden vrijgemaakt.
Positief is dat de Raad aangeeft dat
deze mogelijkheid het streven van de
lidstaten om hun overheidsschuld
terug te dringen niet mag ondergra–
ven en de stabiliteit van de geld–
markten niet mag ondermijnen. Ik
leid uit deze formulering af dat een
nieuw financieringsinstrument in de
vorm van Euroleningen, waarvoor de
Europese Commissie obligaties
uitgeeft, door de regering wordt
afgewezen. Is deze conclusie juist?
Zo ja, welke nieuwe financierings–
instrumenten worden door de
regering niet uitgesloten? De
RPF-fractie wijst Euroleningen van de
hand, omdat de benodigde leningen
ook door de Europese investerings–
bank beschikbaar kunnen worden
gesteld. Bovendien is het een
vreemde zaak als de EG leningen
gaat uitschrijven, terwijl de lidstaten
te maken hebben met drastische
bezuinigingen in de overheidsuitga–
ven. Hoe visionair het witboek is, zal
pas over een aantal jaren blijken.

Naast dit Europese banenplan is
voor het herstel van de economie
eveneens van groot belang dat het
nieuwe akkoord over de verdere
liberalisering van de wereldhandel
tot stand is gekomen. Wij hebben net
de Engelse tekst uitgereikt gekregen.
Hoewel de GATT in de conclusies
niet wordt vermeld, wordt in de
begeleidende brief van de minister
het een en ander daarover opge–
merkt. Deze brief is inmiddels
gedateerd, omdat het GATT-akkoord
nu een feit is geworden. Een
compliment voor de Nederlandse
regering en zeker voor staatssecreta–
ris Van Rooy. Ook de RPF-fractie is
verheugd dat na zeven jaar
onderhandelingen zo'n wereldwijd
akkoord is bereikt. Vanuit de
milieubeweging wordt echter
gevreesd dat de internationale
milieu-overeenkomsten het
slachtoffer zullen worden van het
wereldhandelsakkoord. In hoeverre
acht het kabinet die zorg en dat
verwijt terecht?

Ook de landbouw maakt deel uit
van het gesloten akkoord. Ik heb
begrepen dat de premier Frankrijk
heeft gesteund in de pogingen om
het Blair House-akkoord te wijzigen.
Is dat juist? Zo ja, hoe verhoudt deze
steun zich met uitspraken van
minister Bukman van vorige week
die de opstelling van de Franse
regering ter zake afkeurde? Spoorde
er iets niet? Hoe zit het precies?

Volgens kranteberichten zou
Portugal tijdens de top met een veto
over het GATT-akkoord hebben
gedreigd als zijn textielindustrie niet
gecompenseerd zou worden voor de
schade als gevolg van dit akkoord. Is
dat juist?

Voorzitter! Ik kom tot het
buitenlands en veiligheidsbeleid. Aan
de vooravond van de top is
gesproken met president Jeltsin.
Kwamen toen de verkiezingen in
Rusland ter sprake? Toonde Jeltsin
zich ongerust over de uitslag? Hoe
beoordeelt de regering de voorlopige
uitslag die nu bekend is?

De machteloosheid van de EG in
het Bosnische oorlogsdrama was
tijdens de top groot, een machteloos–
heid die tot uiting komt in zwenkend
beleid. Lonkte de EG enige weken
geleden nog met verzachting van de
handelssancties - wij hebben
daarover gesproken met de minister
van Buitenlandse Zaken tijdens de
begrotingsbehandeling - als Servië
gebiedsconcessies zou doen, nu
werd gedreigd met verscherping van
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de sancties. Wat moet ik me daarbij
concreet voorstellen? Hoe efficiënt
zijn die sancties als je ziet hoe lang
de strijdende partijen over voldoende
wapens en munitie blijken te
beschikken? De machteloosheid was
des te schrijnender, omdat en marge
van de Europese Raad een verklaring
inzake de rechten van de mens werd
vastgesteld.

Dan kom ik tot het plan-Balladur.
Om Bosnische drama's in de
toekomst te voorkomen, komt er een
pact voor stabiliteit in Europa. Uit de
media heb ik begrepen dat volgens
Balladur de CVSE te groot zou zijn
voor de bespreking van specifieke
grensgeschillen en minderheden–
kwesties. Nu de regering akkoord is
gegaan met zijn plan is mijn vraag:
deelt zij de opvatting van de Franse
premier?

Positief is dat de EG in het kader
van het vredesproces betreffende het
Midden-Oosten een nieuwe
overeenkomst met Israël wil sluiten.

Ik waardeer het ook dat het
behoud van de taaldiversiteit voor de
toekomst wordt gegarandeerd.

Voorzitter! Over enkele weken
wordt de fakkel overgedragen aan
Griekenland, dat met drie grote
kwesties te maken krijgt. De eerste is
het ontwikkelen van een gemeen–
schappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid met als grootste
toets het vroegere Joegoslavië. De
Griekse regering voert echter een
betrekkelijk pro-Servische koers.
Bovendien ligt Griekenland dwars als
het gaat om de diplomatieke
erkenning van Macedonië. Ik
waardeer het dat ons land met
enkele andere EG-lidstaten voor de
aanvang van het Griekse voorzitter–
schap Macedonië naar ik heb
begrepen vandaag officieel heeft
erkend. Verwacht de regering
overigens nog moeilijkheden van de
Griekse regering?

De tweede is het uitvoeren van de
tweede fase van de EMU, terwijl de
Griekse economie in de EG de
zwakste is.

De derde is het voeren van
onderhandelingen over de uitbrei–
ding van de EG, terwijl gelet op het
verleden de regering-Papandreou
geen voorstander van vergroting van
de EG was. Kan de regering hierop
een reactie geven?

Voorzitter! Tot slot wil ik graag
weten of de regering op grond van
deze redenen een vertraging
verwacht van het eenwordingsproces
als zodanig.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Over Europa
kan je natuurlijk avonden praten,
maar ik moet het doen met zeven
minuten, dus moet ik volstaan met
het maken van een paar opmerkin–
gen in telegramstijl.

Tussen de Europese Raad van
vorige week en het debat van
vanavond is veel gebeurd wat
Europa opnieuw in een ander en
schril daglicht plaatst, waarbij ik
maar denk aan de Russische
verkiezingen. Een astronomisch groei
van extreem rechts heeft een
angstreactie teweeggebracht. Gaan
wij terug naar het begin van deze
eeuw met een herhaling van bloedig
nationalisme? Wordt Rusland een
bedreiging, ook voor zijn buurlan–
den?

Ik denk dat in 1989 de reactie, ook
van ons, minder heftig zou zijn
geweest. Wij hadden toen gedacht
dat een bloedige, gruweiijke
burgeroorlog in Europa niet meer
van het einde van deze eeuw zou
zijn, dat die tijd voorbij zou zijn.
Sinds de gebeurtenissen in het
voormalige Joegoslavië weten wij
uiteraard beter. Wij weten dat
beschaving een dun laagje is, dat
zorgvuldige verzorging behoeft.
Natuurlijk is het niet goed, vanavond
tot een paniekreactie te vervallen,
maar wij mogen het gevaar ook niet
onderschatten. De verkiezingsuitslag
in Rusland geeft aan dat een land,
dat tot armoede en politieke chaos
vervalt, een bedreiging voor zichzelf
en voor anderen kan zijn. In dat licht
kijken wij dan ook opnieuw naar het
groei-initiatief en het plan Balladur.

Het groei-initiatief is op zichzelf
een prestatie van formaat van
economieën die nationaal gezien niet
tot een dergelijk initiatief in staat
zouden zijn. Het moet gezegd
worden dat het gaat om een initiatief
dat zich louter en alleen richt op het
eigen Westeuropese grondgebied, op
de eigen problemen van werkloos–
heid. En hoe belangrijk het initiatief
op zichzelf ook is, als er binnen de
Unie een dergelijk omvangrijk
groei-initiatief nodig is, zal er zeker
een bijzonder urgentieprogramma
voor de krakende economieën van
Oost-Europa nodig zijn. Het is een
kwestie van geld, van stabiliteit en
van ondersteuning van democrati–
sche ontwikkelingen. Er is dus
economische steun nodig. Het gaat
om het keren van armoede, corruptie

en perspectiefloosheid; zie opnieuw
de uitslag van de verkiezingen in
Rusland. Mijn fractie heeft in het
debat over Maastricht gevraagd om
een soort Marshall-plan voor
Oost-Europa. Wij dachten toen ook
aan het energieplan van indertijd, dat
kennelijk toch een zachte dood is
gestorven.

Nu wij het groei-initiatief, het
witboek bespreken, werp ik de vraag
op of Oost-Europa niet met nadruk
bij de uitwerking van dit initiatief kan
worden betrokken, gelet op de
ontwikkelmgen aldaar. Geen
trans-Europese netwerken die
bijvoorbeeld alleen op West-Europa
gericht zijn, maar ook initiatieven die
op het Oosten gericht zijn. Als
dergelijke initiatieven moeilijk zijn
omdat er natuurlijk ook in Oost–
Europa een partner nodig is, dan is
het de vraag of er niet voldoende
democratische groeperingen in de
civiele samenleving zijn waarbij
aansluiting kan worden gezocht. Ik
vraag de regering met klem, dit
opnieuw aan de orde te stellen, zeker
in het verband van dit groei-initiatief.

Ik heb er nog wel een paar
kritische opmerkingen over. Ten
eerste. Als het gaat om technologi–
sche infrastructuur en veranderingen
in arbeid en produktie, dan is de
analyse modern; prima. Maar over
veranderingen in de cultuur en de
sociale verhoudingen, bijvoorbeeld
wijzigingen in de rollen van mannen
en vrouwen, vind je nauwelijks iets
in het witboek terug. Dit heeft
natuutlijk toch heel veel consequen–
ties, onder andere voor de manier
van denken over de verdere
organisatie van betaalde en
onbetaalde arbeid.

Ten tweede het milieu. Negatieve
gevolgen van de groei van het
verkeer over lange afstanden - daar
wordt nu immers voor gepleit - zijn
er zonder meer. En het is de vraag
waarom het milieu niet als factor van
gelijke waarde is betrokken bij de
analyse van het groei-initiatief. De
conferentie van Rio moet ook hierbij
een uitwerkmg hebben. Over de
financiële uitwerking zullen wij nog
het een en ander vernemen. Wat zal
de rol van het Europees Parlement
en van de nationale parlementen zijn
bij de verdere uitwerking van het
witboek?

Vervolgens het plan-Balladur. De
reactie van de Oosteuropese landen
was veelzeggend. In hun ogen
impliceert deze aanpak dat er een lijn
door Europa getrokken wordt met
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aan de ene kant de stabiele landen
en aan de andere kant de chaos.
Deze reactie is nog versterkt door de
verkiezingen in Rusland. De
Oosteuropese landen willen uiteraard
niet door de chaos worden mee–
gesleurd. Ze hebben behoefte aan
toegang tot de Europese markten en
aan nauwe economische betrekkin–
gen. Bovendien hebben ze behoefte
aan daadwerkelijke veiligheids–
garanties. Naar onze mening zou de
NAVO voor deze landen opnieuw de
deur open moeten zetten, maar nu
echt. President Walesa reageerde op
de gebeurtenissen in Rusland met de
volgende woorden: "Het Westen zegt
ons dat wij nog niet stabiel genoeg
zijn en wij zeggen dat toelating tot
zijn veiligheidsstructuren ons zal
stabiliseren." Hoe denkt de regering
in het licht van de gebeurtenissen in
de afgelopen dagen hierover? Komt
het plan-Balladur niet te laat, is het
niet te weinig en geeft het niet veel
te weinig veiligheidsgaranties, waar
nu toch om wordt gevraagd?

Ook de gebeurtenissen in het
voormalige Joegoslavië zijn tijdens
de top uitvoerig besproken. De Unie
heeft blijkbaar wederom een nieuwe
opstelling gekozen, het is al gezegd.
Er is nergens meer iets te lezen over
het Frans-Duitse initiatief. Integen–
deel, er is gekozen voor aan–
scherping van de sancties. Dit is het
tegenovergestelde van wat er in het
Frans-Duitse initiatief bepleit werd. In
hoeverre kan het beleid van de Unie
nog efficiënt zijn, als het zo snel
verandert? En in hoeverre hebben de
woorden van de onderhandelaar van
de Europese Unie nog waarde? Hij
zegt immers dat het Europese
actieplan "firmly on course" is.

Voorzitter! Ik vraag ook bij deze
gelegenheid, hoe ver het staat met
daadwerkelijke ondersteuning van de
besluiten om Sarajevo en Mostar tot
echte protectoraten te maken.
Humanitaire hulp en energievoorzie–
ning zijn kwesties van leven en dood
in deze tijd.

Ten slotte iets over de GATT. Het
moet allemaal in telegramstijl, zoals
ik al zei. Op zichzelf is er een zeer
vergaand resultaat bereikt. Bij alle
opgetogenheid over de cijfers van de
economische groei die de wereld in
het vooruitzicht zijn gesteld, zijn voor
onze fractie ook andere criteria van
belang. In het bijzonder is het de
vraag wie er zal profiteren van de
welvaartsstijging. Zijn dat ook de
landen in Afrika, de armste landen?
Zullen dat ook de Oosteuropese

landen zijn? Wat zullen de ecologi–
sche consequenties zijn van de
groeiende vervoersstromen die van
de liberalisatie verwacht mogen
worden, of van de verschuiving van
bepaalde vormen van bedrijvigheid
en bepaalde handelsstromen? Naar
onze mening zullen die effecten in de
toekomst even zwaar gaan wegen als
de effecten van een toenemende
werkloosheid. De eerste reacties uit
de armste landen zijn minder positief
dan die uit de OESO-landen. In dit
verband vraag ik de minister en de
staatssecretaris op welke wijze de
bepaling uit de verklaring van Punta
dei Este gestand zal worden gedaan,
dat voor de formele afsluiting van de
UR de consequenties van het
akkoord voor de minder ontwikkelde
landen nauwkeurig bezien zullen
worden. Zal de Kamer nog vóór zij
zelf een oordeel over de overeen–
komst uitspreekt, over deze evaluatie
kunnen beschikken? Zal in dat
verband ook gekeken worden naar
de landen van Oost-Europa, die in
1986 nog vrijwel uitgesloten waren
van de wereldmarkt? Ook ten
aanzien van deze categorie landen
vernemen wij graag van de regering
wat de verwachte gevolgen van de
handelsovereenkomst zullen zijn.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Voor het eerst sinds lang
heeft de Europese Raad zich niet
zozeer beziggehouden met zichzelf
en met de Unie, maar met de inhoud
van het beleid waartoe de Raad
ingevolge het Verdrag van Maastricht
bevoegd is. En dat is winst. Na
afloop van de Europese Raad
straalde de minister-president op het
televisiescherm het soort optimisme
uit over de verwachte economische
ontwikkeling dat de kiezer graag
hoort: volgend jaar zal het weer
beter worden. In hoeverre was dat
optimisme gerechtvaardigd door de
beleidsbeslissingen, genomen tijdens
de top van Brussel? Als ik het goed
zie, hebben de voornemens met
betrekking tot de economie vooral
een lange-termijnkarakter en zijn zij
structureel van aard. Het lijkt mij dus
de vraag of wij volgend jaar al
kunnen oogsten.

Bij mij rees de vraag in hoeverre
de Europese Unie met het op het
witboek van de heer Delors
gebaseerde nieuwe beleid zichzelf
voor de voeten loopt. Daar bedoel ik
het volgende mee. De Europese

Monetaire Unie verplicht de lidstaten
tot financiële zuinigheid en het
beperken van de collectieve–
lastendruk. Alweer enige tijd wordt
gewerkt met convergentie–
programma's die ons verplichten tot
bestedingsbeperking. Het blijft een
open vraag of er aan het eind van
deze eeuw voldoende lidstaten in
staat zullen zijn, de Monetaire Unie
daadwerkeüjk in werking te laten
treden. In hoeverre wordt dit verder
bemoeilijkt door het nieuwe beleid
waarin beleidsinstrumenten van
meer expansieve aard worden
ingezet? De heer Lonink stelde een
zelfde type vraag.

De bijzondere uitgaven, noodzake–
lijk voor de structurele
aanpassingsprocessen in de landen
van Europa, worden vooral besteed
aan de zogenaamde trans-Europese
netwerken en het industriebeleid.
Over een onderdeel van de
financiering daarvan zal ik een vraag
stellen. Voor de financiering zal
onder meer gebruik worden gemaakt
van de mogelijkheden die worden
geboden door bijvoorbeeld de
structuurfondsen en het cohesie–
fonds. Nu zijn die fondsen vanouds
en welbewust altijd gericht geweest
op de dichting, voor zover mogelijk,
van de welvaartskloof tussen Noord
en Zuid. Voor de middelen van het
cohesiefonds komt een land als
Nederland zelfs niet in aanmerking.
De eerste vraag is nu wat het nieuwe
is in het beleid met betrekking tot
deze fondsen. Meer politiek van aard
is de vraag of door het kiezen van
deze financieringsmiddelen de
economische expansie voornamelijk
gericht zal zijn op de armere landen
van Europa. Of anders, wat wordt
een land als Nederland op dit punt
wijzer van de beslissingen van de
Europese Raad?

In het verlengde van het witboek
heeft de raad het globale richtsnoer
voor het economisch beleid
goedgekeurd. Artikel 103 van het
verdrag biedt daarvoor de grondslag.
Ook Nederland zal te zijner tijd
moeten rapporteren hoe het
nationale beleid zich voegt naar deze
richtsnoeren. Wanneer zal hierover
voor het eerst moeten worden
gerapporteerd? Mag ik aannemen
dat ook de Kamer die rapportage zal
ontvangen?

Vervolgens een enkele vraag over
de inhoud van de mogelijke
beleidsaanpassingen. In het witboek
wordt gewezen op het belang van
loonmatiging, op het verschuiven
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van de belasting– en premiedruk van
de factor arbeid naar de factor
energie en op aanpassingen van het
stelsel van sociale zekerheid. Wat
betekent dit nationaal voor 1994? Ik
zal het heel simpel stellen. Meent de
minister-president, terugkomend uit
Brussel, dat de ontwerp–
verkiezingsprogramma's voor het
volgend jaar nu op onderdelen
herschreven zouden moeten
worden?

Minister Lubbers Welke
verkiezingsprogramma's?

De heer Van Middelkoop (GPV): Dè
ontwerp-verkiezingsprogramma's
van alle politieke partijen, ontworpen
voor de verkiezingen van 1994. In
hoeverre moet datgene wat in
Brussel is afgesproken, dat doorwer–
king heeft voor het nationale beleid
en dat ook een kader stelt voor het
financieel-economische beleid van de
Nederlandse regering, effect hebben
op de Nederlandse
verkiezingsprogramma's? Het mag
duidelijk zijn dat ik de minister–
president niet vraag om
verkiezingsprogramma's te schrijven.
Ik wilde dit slechts kort door de
bocht en helder formuleren.

Bij de conclusies van het
voorzitterschap is ook een verklaring
gevoegd over het voormalige
Joegoslavië met politieke uitspraken
over het bijvoorbeeld niet delen van
Sarajevo. Ik kan mij daarin goed
vinden. Ook vinden wij daarin een
restant van de Duits-Franse ideeën
om de sancties voor Servië te
gebruiken als een onderhandelings–
voorwerp. Vooralsnog zal de
Europese Unie echter een strengere
toepassing van de sancties trachten
te bevorderen, zo lees ik in de
conclusies van het voorzitterschap.
Daar is ook alle reden toe.

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter! Ik
wil graag een toelichting op de
opmerking over Sarajevo. De heer
Van Middelkoop kan zich in de tekst
van het communiqué vinden over de
opdeling van Sarajevo.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Nee, nee. Ik heb begrepen dat de
eventuele voornemens om Sarajevo
op te delen in enigerlei vorm,
bepaald niet de politieke steun van
de Raad hebben gekregen. Daar heb
ik mij bij aangesloten.

De heer Lonink (PvdA): Maar er

staat een zinsnede achter waarin
wordt gezegd: mocht het tot een
opdeling komen, dan... Bent u het
ook met die zinsnede eens?

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
houd het graag bij die eerste. Ik
hoop niet dat het zover komt dat wij
in de situatie geraken dat die tweede
zin in werking treedt. Dat mag
duidelijk zijn. Ik heb dat vorige week
tijdens het MO al opgemerkt. En ik
weet, wat dit betreft, de minister van
Buitenlandse Zaken aan mijn zijde.

Ik merkte al bij de behandeling
van de begroting van Buiteniandse
Zaken op, dat ik van mening blijf dat
zeer terughoudend moet worden
omgegaan met een geleidelijke en
voorwaardelijke schorsing van
sancties als Servië zich iets beter zou
willen gaan gedragen. Dan moet er
immers meer gebeuren? Ik mag
verwijzen naar het sanctiebeleid dat
destijds ten aanzien van Zuid-Afrika
is gevoerd. Ook toen kon er pas
sprake zijn van enige versoepeling,
toen in Zuid-Afrika duidelijk werd dat
een onomkeerbaar proces in de
richting van de democratisering werd
ingezet. Is de regering het met mij
eens dat dit ook voor Servië de te
kiezen aanpak moet zijn? Waardering
heb ik overigens voor het solobezoek
van de minister van Buitenlandse
Zaken aan Bosnië. Mocht dat tot
nieuwe inzichten hebben geleid, dan
verneem ik dat graag.

Het mag duidelijk zijn dat ik zeer
erkentelijk ben voor de uitspraak
over de officiële talen. Waar het
Merkenbureau al niet goed voor is
geweest. De problemen over het
taalregime bij dat bureau lijken op
pragmatische wijze redelijk bevredi–
gend te zijn opgelost. Ik las ergens
dat de minister-president daarover zo
tevreden was, dat hij veronderstelde
dat als hij in oktober geen steek had
laten vallen, het resultaat er nu niet
zo mooi had uitgezien. Ik laat deze
dialectische spitsvondigheid van de
minister-president voor wat die is.
Wel wil ik expliciet van hem
vernemen of met de uitspraak van de
Europese Raad de mogelijke
precedentwerking in de kiem is
bezworen. Als dat zo is, hetgeen ik
veronderstel, leeft die overtuiging
dan ook bij zijn collega's van de
Europese Raad? Het mag immers
duidelijk zijn dat onze minister–
president die mening zal zijn
toegedaan maar ik hoor graag of dat
ook voor anderen geldt.

Tot siot heb ik nog een enkele
praktische vraag. Kunnen partijen bij
een procedure voor het Merkenbu–
reau ook kiezen uit unietalen in
plaats van bureautalen, zodat er
geen vertaalkosten nodig zijn ingeval
van een procedure tussen bijvoor–
beeld twee Nederlandstaligen? Is ook
zeker gesteld, dat voor de monde–
linge fase van een procedure
voldoende vertaalcapaciteit ten
behoeve van de kleine talen
beschikbaar zal zijn?

Voorzitter! Ik neem aan, dat ik
door mijn vijf minuten heen ben,
zodat ik de mij resterende twintig
minuten, die ik gaarne had willen
besteden aan de bespreking van het
GATT-akkoord, moet laten voor wat
het waard zou zijn. Ik spreek mijn
waardering aan de staatssecretaris
uit voor het feit dat zij zoveel heeft
bijgedragen aan de totstandkoming
van dat akkoord en ik bied mijn
excuses aan dat ik er niet inhoudelijk
op kan ingaan.

D

De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De betekenis
van deze top zal helaas pas over
enige jaren beoordeeld kunnen
worden. De voorzitter van de
Europese Commissie omschreef deze
top als: starten met een nieuw
Europa. Ik zou vooral de reactie van
de minister-president op die
uitspraak willen horen, want er gaat
enorm veel pretentie van uit.

Het witboek is door alle regerin
gen onderschreven. De analyse en
de richting ervan hebben ook de
instemming van de CDA-fractie. Op
dit punt verdient met name Delors
lof. Meer nog dan om de analyse en
de richting, gaat het om de aanpak.
Ik wil de minister-president dan ook
vragen of het transformatieproces
dat Europa moet doorgaan, wel
concreet genoeg is omschreven. Ook
hoor ik graag van de minister–
president of de aanpassingen die wij
moeten doorzetten en doormaken
niet te traag en te gering in omvang
dreigen plaats te vinden.

Met instemming hebben wij
kennis genomen van het achterwege
laten van banenplannen. Hoe
ovengens de praktische invulling in
de lidstaten zal geschieden, valt
moeilijk in te schatten, omdat hierbij
in grote mate de nationale beleids–
vrijheid blijft bestaan. Terecht is
daarbij niet van een eenheidsconcept
uitgegaan, omdat de situatie in de
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lidstaten te zeer verschillend is voor
een gemeenschappelijke aanpak.
Daarom rijst bij ons toch wel een
zekere twijfel over de realiseerbaar–
heid, omdat juist die nationale
beleidsvrijheid in hogc mate is
blijven bestaan. Tegen die achter–
grond is mijn vraag welke de
betekenis is van de afspraken in de
Ecofin-raad over de financieel–
economische richtlijnen, die gelukkig
unaniem zijn aanvaard. Kunnen deze
financieel-economische richtlijnen in
dit opzicht behulpzaam zijn bij het
doorvoeren van structurele aanpas–
singen?

Het actieplan voorziet in maatrege–
len op nationaal niveau en op
Europees niveau. Bij de maatregelen
op Europees niveau zou ik toch de
minister-president bij alle waardering
willen vragen, of met name de
invullmg van het kaderprogramma
van onderzoek niet te vaag en te
abstract is. Terecht is in dit verband
niet toegegeven aan extra
financieringsmogelijkheden op
Europees niveau. Er is dus geen
oplopend financieringstekort. Maar is
daarmee de zaak van tafel, omdat
het verdere verloop van de discussie
naar de Ecofin-raad is verwezen?
Hoe beoordeelt de regering de
mogelijkheid om snel in 1994 grote
projecten daadwerkelijk in uitvoering
te kunnen nemen, omdat wij op dat
punt wel enige ervaring hebben die
ons bepaald niet optimistisch stemt.
Moet dit nu juist niet gezien worden
als een bijdrage op middellange
termijn, terwijl wij er met de
problemen op korte termijn weinig
mee uit de voeten kunnen?

Ik heb twee vertalingen van het
witboek gezien, een van Major, die
zei dat het grootste gedeelte van het
witboek gebaseerd was op de
agenda van de Britse regering, en
een van de minister-president, die zei
dat het werkstuk erg Nederlands
was. Is de conclusie dan dat het
Nederlandse en het Britse beleid
identiek zijn, omdat beide landen
zich beroepen herkenbaarheid van
het eigen beleid in het witboek?

Er moet van de Europese Raad
een impuls uitgaan naar particuliere
investeerders, want dat was de
bedoeling, met name om vertrouwen
te wekken. Is de minister-president
van mening dat het witboek en de
conclusies van de top voldoende
eenduidig zijn om die impuls teweeg
te brengen? Ik moet u eerlijk zeggen
dat het teleurstellend was om te zien
welke aandacht de top in de pers

gekregen heeft. Daarvan is geen
vonk overgeslagen naar het
bedrijfsleven en de samenleving.

Uit de analyse vloeit voort dat
lidstaten allemaal met overeenkom–
stige problemen te kampen hebben.
Maar de aanbevelingen zijn rijkelijk
vaag en voor meerdere uitleg
vatbaar, zowel op het punt van het
volurne van de sociale zekerheid als
op het punt van de verbetering van
de arbeidsmarkt en het macrobeleid.
Is de minister-president van mening
dat men met deze top toch een stap
verder is gekomen op de weg van
sanering en flexibilisering, die beide
onontkoombaar zij? Zo ja, welke
concrete stappen zijn dat en hoe zijn
die afdwingbaar tegen de achter–
grond van de nationale beleids–
vrijheid? En tot welke concrete
stappen voert dit witboek en voeren
die afspraken in Nederland? Leidt
een en ander nog tot een intensive–
ring van het aanpassingsproces in
met name de collectieve sector? Ik
verwijs in dit verband naar de
uitspraken van de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid.

Ik moet u zeggen dat ik beslist niet
gerust ben wanneer ik het verslag
van de Ecofin-raad lees, waarin staat
dat ook bij de overheidsfinanciën het
convergentieproces achterop raakt.
Zowel de overheidstekortquote als
de overheidsschuldquote laat in veel
lidstaten een stijgende tendens zien.
Dat is een van de pregnante
conclusies van de Ecofin-raad. Nu is
mijn vraag aan de minister-president
of hij geen zorgen heeft over de
uitvoering van het proces op weg
naar de EMU, of daar de zorgen niet
groter worden in plaats van kleiner.

Met betrekking tot de GATT, het
tweede belangrijke vertrouwens–
element, zoals de minister-president
dat in het verleden genoemd heeft,
hoor ik graag of Nederland op het
punt van de landbouwproblematiek
met Frankrijk heeft meegelift. Ik heb
hiervan twee versies gehoord, een
van de staatssecretaris van Economi–
sche Zaken en de minister van
Landbouw en een van de minister–
president, wat mij ertoe gebracht
heeft te vragen of wij een twee–
sporenbeleid gevoerd hebben. Wij
zijn buitengewoon te spreken over
het feit dat er uiteindelijk ook dankzij
de top een GATT-overeenkomst is
gesloten. Op deze plek wil ik mijn
waardering uitspreken voor de inzet
die de staatssecretaris van Economi–
sche Zaken in dit dossier aan de dag

heeft gelegd. Waardering dus voor
het bereikte resultaat, waarbij ik
ervan uitga dat het CPB-scenario van
balanced powers in ieder geval
wordt gehandhaafd.

Er ontstaat wel ongelijkheid in de
behandeling van de lidstaten. Tegen
die achtergrond wil ik de vraag
stellen of uit de extra compensatie
die voor Frankrijk wordt voorzien,
mag worden afgeleid dat de
Europese top ervan uitgaat dat het
plafond van de landbouwuitgaven in
de komende jaren niet zal worden
doorbroken, met andere woorden dat
er zoveel ruimte komt, dat daaruit in
extra compensatie kan worden
voorzien.

Mijn volgende vraag heeft
betrekking op Portugal. Ik vind het
eerlijk gezegd wel een beetje gênant
dat we eerst de Britten hebben
moeten financieren met de Britse
VK-compensatie, daarna de Fransen
op het gebied van de landbouw en
nu Portugal, dat zo royaal uit de ruif
van de structuurfondsen eet.
Portugal claimt, als ik het goed
begrepen heb, nu 1 mld. extra op het
dossier van de textiel. Hoe wordt dat
gefinancierd? Ik moet eerlijk zeggen
dat ik, als ik dit zie, me wel eens
afvraag of er in de EG een premie
bestaat op dwarsliggen.

De effecten van het GATT kunnen
wij nog niet goed overzien. Ik neem
aan dat we daarover later nog zullen
discussiëren.

De heer Eisma (D66): Als collega Van
der Linden het heeft over dwarslig–
gen, reaiiseert hij zich dan ook dat,
als het gaat om de compensatie,
Nederland in aanmerking zou komen
voor dezelfde regeling die is
afgesproken in de Europese Raad
met betrekking tot de zuivel? Het is
niet alleen Frankrijk voor het graan,
maar ook Nederland voor de zuivel.
Daarvoor geldt namelijk ook een
compensatieregeling.

De heer Van der Linden (CDA): Ik
zal die vraag meteen beantwoorden,
dan gaat dat niet van mijn tijd af. Ik
wil de vraag stellen of wij, als we
ons volledig hadden gekoppeld aan
Frankrijk, beter af waren geweest.
Met andere woorden: is er in dat
opzicht een verschil tussen de
toezegging die aan Frankrijk is
gedaan, en de claim die lidstaten in
de toekomst kunnen leggen in
verband met eventuele nadelen van
het GATT-akkoord als het gaat om de
landbouw? Tegen die achtergrond
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beantwoord ik de heer Eisma. Ik
realiseer me dat, en ik geef de vraag
van de heer Eisma door aan de
regering, omdat ik ook in onzeker–
heid verkeer op dat punt.

De heer Lonink (PvdA): Frankrijk
heeft nog iets bijzonders, iets
waarover ik graag uw oordeel wil
vragen. Frankrijk heeft nu een raad
ingesteld, waarin ook landbouworga–
nisaties zitting hebben, om vast te
stellen of de overige lidstaten hun
verplichtingen ten aanzien van het
akkoord straks zullen nakomen. Hoe
denkt u over zo'n raad, die toch wel
heel curieus is? Via u stel ik de vraag
ook aan de regering.

De heer Van der Linden (CDA): Ik
heb voldoende vertrouwen in de
regering om ervan uit te gaan dat we
in de toekomst recht zullen doen
gelden op een stukje compensatie,
voor het geval zo'n situatie optreedt.
Ik heb er ook voldoende vertrouwen
in dat de landbouworganisaties in
Nederland de zaken goed zullen
volgen en de Kamer zullen informe–
ren, als mocht biijken dat wij
daarvoor ook in aanmerking komen.
Ik voel er niets voor dat wij met
landbouworganisaties, parlementa–
riërs en weet ik wie nog meer een
raad vormen om te controleren of de
afspraken in GATT-verband tot voor–
of nadelen leiden voor Nederland.
Dat lijkt mij een slechte benadering.

De staatssecretaris van Economi–
sche Zaken wil ik vragen of er al
enige duidelijkheid is over het tijdstip
van ratificering. Nu blijkt namelijk dat
het Amerikaanse congres minimaal
zo'n anderhalf jaar nodig heeft,
vooraleer het tot ratificatie kan
komen. Hoe kan in de tussentijd de
internationale handel zich voltrek–
ken? Tegen die achtergrond wil ik
weten, wat de betekenis is van de
door Frankrijk afgedwongen
versoepeling van de vrijwaring en
anti-dumping. Vroeger was dat twee
derde, nu een derde, en is er een
verschil tussen preferentiële en
niet-preferentiële akkoorden?
Vanwege de tijd moet ik het daar
voor het GATT vooralsnog bij laten;
ik ga ervan uit dat wij daarop in een
latere fase uitvoerig terug kunnen
komen.

Ik ga over naar de gemeenschap–
pelijke pijler van Justitie en
Binnenlandse Zaken. Ik wil de
regering een compliment maken
voor het feit dat wij in ieder geval op
één van de twee pijlers behoorlijk

stevig de vaart erin zetten. Zie ik het
goed dat zich geleidelijkaan uit die
intergouvernementele pijler een
communautair beleid ontwikkelt? Er
is namelijk een grote aandrang om
gemeenschappelijk beleid te voeren.
Ik vertaal dit maar als de route naar
communautair beleid. Graag een
reactie hierop.

Met betrekking tot de BuZa/
defensiepijler blijft het een teleurstel–
lende gang van zaken. Ik sluit mij
aan bij de opmerkingen en vragen
over ex-Joegoslavië. In de verklaring
stond een hoopvolle zin, namelijk:
"Er bestaat nu een reële kans op
vrede." Als je echter verder leest,
staat er: "...mits de partijen die
werkelijk willen." Van die open
deuren hebben wij er al vele gehad.
Ik vraag de minister van Buiten–
landse Zaken - hij is er onlangs
geweest - of er in het klimaat nu
sprake is van een gunstiger
perspectief, dan in het verleden. Van
wat in de verklaring staat, word je
namelijk eerder pessimistisch dan
optimistisch. Ik sluit wat dat betreft
aan bij het gestelde door mevrouw
Brouwer, dat Europa een beetje van
het ene been op het andere stapt.
Het Frans-Duitse plan ging namelijk
uit van versoepeling van de sancties,
maar nu gaat men weer uit van een
verscherping daarvan. Ik zie dat als
een soort dreigement, maar als het
ene dreigement niet werkt, hoe kan
het andere dan wel werken?

Dan Rusland. Wat dat betreft sluit
ik aan bij voorgaande sprekers. Ik
hoor ook graag iets meer over de
relatie naar de Europese Unie.
Institutioneel: ik wil hier gezegd
hebben, dat wij ons standpunt al
nadrukkelijk hebben geformuleerd in
het MO. Ik heb de regering verder
gevraagd om een overzicht van de
stand van zaken met betrekking tot
de onderhandelingen met de nieuwe
kandidaat-leden. Welke concessies
zijn reeds gedaan en wat zijn de
consequenties daarvan? Welk
scenario staat de regering voor ogen,
als de datum van 1 maart niet wordt
gehaald? Wat in feite in de verklaring
over de IGC 1996 staat, is de
erkenning dat de aanpassing ter zake
volstrekt ontoereikend is. De
CDA-fractie heeft geen enkele
behoefte aan een extra top, omdat
dit alleen maar opnieuw de indruk
wekt, dat die toetreding met alle
politieke geweld moet worden
doorgezet, zonder dat wij ons
voldoende rekenschap geven van de
consequenties.

Ten slotte breng ik een groot
compliment uit aan het Belgische
voorzitterschap. Dat is weer eens een
bewijs, dat je met een actief
voorzitterschap Europa wel degelijk
van dienst kunt zijn.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! De SGP-fractie is niet
geheel ontevreden over de resultaten
van de recente Europese top. Een
pluspunt - daar begin ik bewust mee
- is ongetwijfeld dat het Nederlands
de officiële taal van de Unie blijft. De
inzet van regeringszijde op dat punt
is een gelukwens waard. Daarnaast
blijkt uit de herschikking van de
volgorde van het roulerend
voorzitterschap, dat de status van
Nederland is opgewaardeerd. Wel
moest Nederland bakzeil halen op
het punt van de transparantie en de
openbaarheid van bestuur. Minder
duidelijk is wat de discussie over het
witboek nu werkelijk voor zoden aan
de dijk heeft gezet. De ministers van
financiën hebben heel goed
begrepen, dat de Keynesiaanse
receptuur van het witboek zich
onmogelijk verdraagt met de
noodzakelijke inspanning om de
overheidsschulden terug te dringen.
Er komt dus geen nieuw geld op
tafel. Door herschikking van de
middelen binnen de communautaire
begroting moet ruimte worden
gecreëerd. Je zou kunnen conclude–
ren, dat de fondsen nu dus in een te
ruim jasje zitten.

Wat gaan wij nu straks in ons land
van dit Europese groei-initiatief
merken? Kan worden toegelicht wat
dit initiatief nu eigenlijk toevoegt aan
wat wij op nationaal niveau aan
inspanningen plegen op dit soort
terreinen? In dat verband is de vraag
van belang hoe de verdeling van
middelen is geregeld. Is dat een
kwestie van het indienen van
projectvoorstellen? Kan Nederland in
beginsel aanspraak maken op extra
middelen, dus bovenop de middelen
die reeds door Brussel zijn toegezegd
voor bijvoorbeeld de Betuwelijn en
Flevoland?

De Raad heeft ook gesproken over
subsidiariteit. De daarover in
Edinburgh gemaakte afspraken
mogen geen papieren letters blijven.
Hoe gaat de regering verder met het
verslag van de Commissie? Is de
regering bereid om zelf spoedig
concrete voorstellen te doen en op
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basis daarvan een discussie met de
Kamer aan te gaan?

De samenwerking op het gebied
van Justitie en Binnenlandse Zaken
krijgt een nieuwe impuls. Wel vragen
wij ons af of een Europol–
drugseenheid onmiddellijk zou
kunnen starten, reeds voordat het
Europol-verdrag is voltooid en
geratificeerd. Er wordt op dat punt
nog wel een voorbehoud gemaakt,
althans een speciaal accent gezet bij
gegevensbescherming. Ik merk
overigens terzijde op dat het
Schengenproces, naar wij uit de pers
hebben vernomen, opnieuw verder
dreigt te worden vertraagd, juist ook
in verband met problemen die er
nog steeds zijn rond het Schengen–
informatiesysteem. De vraag is hoe
een en ander zich tot elkaar
verhoudt.

Voorzitter! De Unie staat voor de
grote uitdaging om de stabiliteit op
het Europese continent te versterken.
De noodzaak hiervan is, mede in het
licht van de recente verkiezings–
uitslag in Rusland, evident. Het
plan-Balladur heeft de vorm
gekregen van een stabiliteitspact,
gericht op preventieve diplomatie. In
het rijtje landen dat voor de
openingsconferentie, Deo Volente
april volgend jaar, wordt uitgeno–
digd, prijkt ook de naam van de
Verenigde Staten. De Verenigde
Staten hebben ook een eigen
initiatief lopen, het partnership for
peace. Kan de regering aangeven
hoe de verhouding is tussen beide
initiatieven? Is er qua inhoud en
doelstelling sprake van substantiële
overlap? Ik neem aan dat de regering
er steeds op toeziet dat beide
benaderingen elkaar niet in de
wielen rijden.

Voorzitter! Met enige zorg ziet
mijn fractie het komende voorzitter–
schap van Griekenland tegemoet. Wij
vinden het een verstandige stap dat
Nederland en een aantal andere
lidstaten van de Unie vandaag, en
dus voor aanvang van het Griekse
voorzitterschap, zijn overgegaan tot
de diplomatieke erkenning van
Macedonië. Een verder uitblijven van
die erkenning zou het buitenlandse
beleid van de Unie slechts schaden.
Het is niet duidelijk of Griekenland
naast de uiting van verbaal
ongenoegen ook maatregelen zal
treffen gericht tegen Macedonië,
zoals een economische boycot of het
sluiten van de grenzen. Mag ik
aannemen dat dergelijke eenzijdige

stappen voor de regering en de Unie
niet aanvaardbaar zijn?

Voorzitter! De Unie kan een
positieve bijdrage leveren aan de
ondersteuning van het broze
vredesproces in het Midden-Oosten.
Het sluiten van een nieuwe
overeenkomst met Israël is een van
de belangrijkste elementen van de
ontwikkeling van de samenwerking
tussen de Unie en de regio van het
Midden-Oosten. Juist nu Israel zich
bereid heeft getoond tot substantiele
concessies in het vredesproces en
zich kwetsbaar durft op te stellen,
heeft het steun nodig vanuit de
internationale gemeenschap. Wij zijn
moreel verplicht, die steun te geven.
Is de regering ook bereid, zich in de
vergadering van de komende
Algemene Raad in te zetten voor een
soepele opstelling van de Commissie
tegenover Israël?

Voorzitter! Tot slot de GATT. Ik
moet hier helaas kort over zijn. De
brief van de regering en de tekst van
het akkoord hebben ons zo laat
bereikt dat wij hier niet uitgebreid op
in kunnen gaan. Wij zijn verheugd
dat de Uruguay-ronde na veel pijn en
moeite met succes kon worden
afgesloten. Een positieve impuls
voor de wereldeconomie is juist in
deze tijd bijzonder welkom. Maar wij
zijn anderzijds ook bezorgd. De
effecten zijn immers niet louter
positief. Kan de regering nader
ingaan - maar misschien moet dit op
een later moment gebeuren - op de
effecten van het akkoord, voor het
milieu, maar ook voor het Neder–
landse agrarische bedrijfsleven?
Kunnen wij bijvoorbeeld met het
huidige akkoord het streven naar een
meer duurzame landbouw wel
vergeten? Ik denk ook aan de
gevolgen voor de voedsel–
importerende ontwikkelingslanden.
Naar onze mening zou serieus
gekeken moeten worden of hier in de
sfeer van de ontwikkelingssamen–
werking iets aan kan worden gedaan.

D

De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
Het witboek van de heer Delors over
economische groei en werkgelegen–
heid is gelukkig realistischer dan het
er aanvankelijk uitzag. De concrete
doelstelling van 15 miljoen nieuwe
banen - op zich natuurlijk een mooie
doelstelling - is eruit. Deze was
onrealistisch. Ik ben het eens met
wat collega Eisma zei, namelijk dat
dit leek op de blauwdrukken die de

PvdA vroeger wel eens presenteerde.
Collega Eisma wordt ook nog liberaal
op zijn oude dag. Ik bedoel op de
oude dag van zijn partij, voorzitter!

Verder is het goed dat er
vooralsnog geen nieuw geld geleend
zal worden voor de ambitieuze, op
zich positieve infrastructuurplannen
die natuurlijk nog allemaal moeten
worden uitgewerkt. Deze Europese
exercitie mag ook in onze ogen
absoluut geen negatieve invloed
hebben op ons nationale
financieringstekort en onze collec–
tieve uitgaven. Ik verwijs ook naar
datgene wat collega De Korte deze
week heeft gezegd bij de behande–
ling van de Najaarsnota. Europa
heeft in onze ogen nog genoeg geld,
zowel in de Europese investerings–
bank als in de structuurfondsen.

Andere prominente punten uit het
witboek, zoals bezuinigingen op de
overheidsuitgaven, een flexibeler
arbeidsmarkt, loonmatiging en
investeren in infrastructuur, spreken
ons als VVD-fractie ook aan. Dit geldt
ook voor het belang van lage rente,
lage inflatie en - ik hecht eraan om
dit expliciet te noemen - de aandacht
voor het midden– en kleinbedrijf als
groeikern voor werkgelegenheid,
zoals het genoemd wordt.

Het zal de Kamer niet verbazen dat
we minder enthousiasme hebben
voor een Europese energieheffing.
Deze moet in onze ogen in eerste
instantie in samenwerking met
andere OESO-landen en met name
de Verenigde Staten en Japan
opgezet worden, als zij er al komt.
Graag hoor ik een reactie van de
regering hierop.

Voorzitter! Veel belangrijker voor
de werkgelegenheid dan de plannen
van president Delors is natuurlijk de
goede uitkomst van de GATT-ronde.
Ik schaar mij graag achter degenen
die in de Nederlandse context
mevrouw Van Rooy lof hebben
toegezwaaid voor haar over twee
ambtsperiodes verspreide inspannin–
gen inzake een goede, positieve,
liberale Nederlandse inzet ten
aanzien van deze ronde. De
minister-president heeft inmiddels
via de media erkend dat Nederland
in de afgelopen maanden geheime -
nu dus niet meer geheime -
onderhandelingen heeft gevoerd met
Frankrijk, om op landbouwgebied
samen concessies af te dwingen van
de Verenigde Staten. Graag wat
nadere informatie hierover. Ik teken
hierbij aan dat er op zichzelf
natuurlijk geen bezwaar tegen
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bestaat om, wanneer het landbouw–
hoofdstuk toch verandert, te
proberen om de Nederlandse land–
en tuinbouw daar ook van te laten
meeprofiteren. Die exercitie staat,
zoals collega's ook gezegd hebben,
wel haaks op eerdere uitlatingen van
minister Bukman en staatssecretaris
Van Rooy.

In onze ogen is het buitengewoon
slecht dat de audiovisuele sector -
het tweede Franse stokpaardje -
buiten het akkoord is gebleven. Het
is belachelijk om te stellen dat
Amerikaanse films de Europese
cultuur bedreigen. Je hoeft er toch
niet naar te kijken? Er is geen
GATT-akkoord voor nodig om de
knop van de televisie om te draaien,
of de deur van de bioscoop dicht te
houden.

Ik ben het eens met de regering
dat datgene wat over het handelspo–
litieke instrument is afgesproken,
nadelig is voor Oost-Europa en dat
het nogal wrang is, omdat het haaks
staat op onze echte doelstellingen
ten aanzien van Oost-Europa. Ik
moedig de regering, voor zover
nodig, aan om door te gaan met het
leveren van kritiek ter zake en het
bewerkstelligen van mogelijke
verlichting op dat punt.

Kijkend naar de concrete
resultaten van de GATT-ronde, vraag
ik aan de staatssecretaris of post
610444 betekent dat nu eindelijk een
einde komt aan het buitengewoon
kunstmatige onderscheid in
importregels ten aanzien van
katoenen damesnachtjaponnen
enerzijds en katoenen dames–
zomerjurken anderzijds.

Voorzitter! Het wordt steeds
duidelijker dat met de komende
toetreding van nieuwe leden de EG
in allerlei institutionele problemen en
ook in schaalproblemen verzeild
raakt. Ook deze Europese Raad heeft
daar geen werkelijke beslissingen
over genomen. De VVD-fractie heeft
steeds aangedrongen op vervroeging
van de Intergouvernementele
conferentie van 1996. Dat is mislukt,
ook hier in de Kamer. Nu gaat het
om de zeer goede voorbereiding van
die conferentie, maar ook daar maak
ik mij zorgen over. Het punt van een
goede voorbereiding op hoog niveau
in een "Dugar-comité", zoals dat
genoemd wordt naar analogie van
een eerder comité, vind ik, tenzij ik
het niet goed heb gelezen, niet terug
in de conclusies van deze Europese
Raad.

Voorzitter! Staat u mij toe, te
zeggen dat ik het wat belachelijk
vond dat minister Kooijmans
triomfantelijk verklaarde - tenzij hij
ironisch was - dat Nederland nu tot
de grote landen behoort, omdat wij
als zodanig figureren in een
komende voorzitterstrojka. Het levert
ons overigens geen stem extra op.

Ten aanzien van Bosnië is
hetzelfde patroon te zien. Europa
roept op tot onderhandelingen. Keer
op keer leiden ze tot niets. Europa
wijst op het belang van humanitaire
huip, maar als het gaat om daadwer–
kelijke bescherming van die hulp en
van de veilige gebieden, geven die
Europese landen, met uitzondering
van Nederland en ten dele Belgie,
geen gevolg aan eerdere toezeggin–
gen. Het blijft een schandelijke
vertonmg dat eigen principes van de
EG, van de Europese Unie, van
Londen en Kopenhagen nu kennelijk
definitief door de EG begraven lijken
te zijn.

Op voorstel van de Franse
regering, met name van de Franse
premier, komt er een stabiliteitspact
voor de bescherming van minderhe–
den en het respecteren van grenzen
in Europa. Ik zie daar absoluut niet
het nut van in, gezien het bestaan
van regelingen in onder meer CVSE,
NAVO en ook het nieuwe partnership
for peace met de Oosteuropese
landen binnen de NAVO. Wat is in 's
hemelsnaam, zoals te lezen was in
de conclusies van de Europese Raad,
een "oefening in preventieve
diplomatie, met als brandpunt de
consolidering van grenzen en het
oplossen van minderheidskwesties"?
Ik denk niet dat de slachtoffers van
het conflict in voormalig Joegoslavië
aan dergelijke wollen taal veel zullen
hebben.

Voorzitter! Op verzoek van de
Kamer heeft de minister-president
gepleit voor meer openheid en
mogelijkheden tot informatie–
verschaffing over Europese
ontwerp-regelgeving. De minister–
president stond wederom alleen,
althans in Europa. Hier krijgt hij
immers de steun van de Kamer en
de steun van onze fractie. Ik steun
vooral staatssecretaris Dankert, die
uiteraard namens de regering heeft
gezegd dat Nederland overweegt
deze zaak omtrent de gebrekkige
openheid en de gebrekkige mogelijk–
heden tot informatieverschaffing
voor de burgers voor het Europese
Hof van Justitie te brengen. Zo heb

ik het begrepen. Graag hoor ik
hierop commentaar van de regering.

Voorzitter! Er was eens een man
die zijn eigen huis in brand stak.
Nadat hij dat had gedaan, liep hij
overal op te scheppen over hoe goed
hij die brand had geblust. Met
permissie, maar daaraan deed de
minister-president mij denken bij zijn
capriolen rondom de Nederlandse
taal in de Europese Unie. Eerst geeft
de minister-president het Nederlands
weg bij de behandeling van het
voorstel over het Europees Merken–
bureau en dan slaat hij zichzelf in de
pers op de borst omdat hij het heeft
gered en het Nederlands toch nog
een officiële taal in de EU is
gebleven. Dat laatste was onnodig
geweest als de minister-president dat
talenhuis niet eerst zelf in brand had
gestoken op de vorige Europese
Raad.

D

Minister Lubbers: Voorzitter! In het
Nederlands dus! Ik zal ermee
beginnen om de verzekering te
krijgen dat aan de zeer pragmatische
afspraken rond het Merkenbureau
niet een stelling van een veranderd
regime zal worden ontleend. Daarom
is de expliciete bepaling opgenomen
in de afspraken van de Europese top.
De geachte afgevaardigde de heer
Weisglas nodigde mij bloemrijk uit
om nog even terug te gaan in de
geschiedenis. Dat wil ik met
genoegen plenair doen. Mijn stelling
is simpelweg de volgende. "Nee"
zeggen tegen het ruwe voorzitters–
voorstel over het Merkenbureau, dat
later werd uitgewerkt, zou naar mijn
vaste overtuiging hebben betekend
dat geen beslissing werd genomen
over de vestigingsplaats. Nu moet
wat het zwaarste is, ook het zwaarste
wegen. Men kan dan natuurlijk
kiezen voor geen beslissing over de
vestigingsplaats. Die keuze moet
afgewogen worden tegen de vraag
of het Belgische–
voorzitterschapsvoorstel en dus ook
de instemming daarmee fataal was
of riskant. Ik sta voor die instem–
ming, omdat ik het wel riskant vond,
maar niet fataal. Zo is ook in de
uitwerking gebleken. Het bleek best
mogelijk om het een vorm te geven
waarop iedereen nu een "ja" te
horen geeft. Zo is het eigenlijk wel
praktisch. Wat dan overblijft is het
voorkomen van de precedent–
werking. Einde oefening. Met
respect, het voorbeeld is aardig,
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maar het slaat als een tang op het
bekende varken. Zo ervaar ik het
althans.

De andere onderwerpen die aan
de orde waren, behandel ik in een
willekeurige volgorde. Ik zal eerst
heel kort ingaan op de uitbreiding.
Hierover is inderdaad zeer kort
gesproken. Dat kwam omdat wij het
allen wijs vonden om de resultaten -
deze zijn in de bijlage opgesomd -
en de conclusies over een aantal
kwesties die bij die uitbreiding aan
de orde zijn, in de systematiek,
afgesproken in Lissabon, te
consolideren. Daarbij zijn ook de
reserves gelegd van Spanje en
Engeland. Dat was de stand van
zaken.

Is het nog doenbaar om op 1
maart a.s. klaar te zijn met de
onderhandelingen? Het wordt krap,
maar ik meen - dat zeg ik in
antwoord op de vraag van de
geachte afgevaardigde de heer van
der Linden - dat het de zaak niet erg
dient als ik inga op de vraag wat er
gebeurt als wij dan niet klaar zijn. Hij
nodigde mij daartoe uit. Ik hoop
dezer dagen de heer Van den Broek
weer eens te zien en te horen hoe
het gaat. Op zijn Rotterdams gezegd,
geloof ik dat het pezen wordt om
nog op tijd klaar te zijn. Ik zie de heer
Weisglas denken: hij spreekt
misschien wel Nederlands, maar zijn
Rotterdams is niet meer wat het
was!

De heer Van der Linden (CDA):
Voorzitter! De minister-president
moet toch kunnen aangeven wat de
formele procedure is als de datum
van 1 maart niet gehaald wordt. Wat
zijn de formele consequenties
daarvan? Ik begrijp dat hij niet wil
speculeren over de politieke
consequenties.

Minister Lubbers: Ik val dan terug
op de mededeling van de voorzitter
van het Europees Parlement Klepsch,
niet tijdens deze Raad, maar tijdens
de vorige. Hij heeft deze datum
genoemd en gezegd: luister, beste
leden van de Europese Raad als niet
de datum van om en nabij 1 maart
gehaald wordt, kan ik niet meer een
procedure vervolgen in de oude
samenstelling van het Europees
Parlement. Ik moet die procedure
dan overlaten aan het Europees
Parlement in zijn nieuwe samenstel–
ling. Dat betekent niet meer en niet
minder dan tijdverlies en onzeker–
heid. Dat is dus de formele kant.

Terecht is opgemerkt dat er
institutionele vragen zijn. Wij hebben
vastgehouden aan het akkoord van
Lissabon. Wij willen daaraan ook
blijven vasthouden. Wij verhelen niet
dat het Europees Parlement het
onvervreemdbare parlementaire
recht heeft, voorwaarden te
verbinden aan de instemming. Dat
kan materieel betekenen een
vervroeging van de institutionele
discussie ten opzichte van de IGC als
voorzien in 1996.

Over deze IGC hebben wij eerder
wei uitvoeriger gesproken in de
Europese Raad. Wij zijn toen tot de
conclusie gekomen dat deze IGC
goed moest worden voorbereid, kon
het zijn met een comité type Doube.
Volledigheidshalve merk ik op dat wij
daarop deze keer niet zijn teruggeko–
men. Dat wil niet zeggen dat de
conclusie veranderd is. Er zijn echter
geen nadere afspraken gemaakt.

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
De minister-president noemt expliciet
de nadelen. Vorige week hebben wij
tijdens het mondeling overleg ook
daarover gesproken. De minister–
president heeft toen gezegd dat het
aan het Europees Parlement was en
niet aan ons om dat te doen. Is dit
punt ook door de heer Klepsch
ingebracht? Staan die voorwaarden
rondom het democratisch deficiënt
en rondom het eventueel naar voren
trekken van de IGC als voorwaarde
voor de uitbreiding in de verklaring
van de heer Klepsch?

Minister Lubbers Daar durf ik geen
eed op te doen. Ik dacht niet dat hij
dat dit keer geëxpliciteerd had.

De heer Lonink (PvdA): Dat betekent
dat dit niet helder is.

Minister Lubbers Ik zou de tekst
moeten nalezen. Ik put uit mijn
herinnering. Ik hoor hem praten en
denk: neen, ik geloof niet dat hij bij
deze gelegenheid expliciet op dat
punt is ingegaan.

Minister Kooijmans: Voorzitter! De
heer Klepsch heeft wel verwezen
naar de institutionele problematiek.
Toen ik hem 's middags sprak, zei
hij: ik hoop dat de boodschap wel
begrepen is.

De heer Lonink (PvdA): Ik begrijp
dat de minister-president niet weet
wat de boodschap is.

Minister Lubbers: Laten wij het kort
maken. Hij heeft zo sober over dat
onderwerp gesproken en niet
geëxpliciteerd, dat het kennelijk
nuttig was voor de minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Klepsch
om verduidelijking te vragen. De
heer Klepsch was daarover zeer
sober. Ik hoor nu pas dat hij gezegd
heeft te hopen dat dat ene woordje
duidelijk was. Hij is daarop niet
nader ingegaan. Dat was mijn
stelling. Anders gezegd: ik denk dat
de heer Klepsch op dit moment meer
belang heeft bij het tempo van de
afronding van de bespreking, want
dan begint zijn mooie uur, namelijk
het stellen van de voorwaarden dan
nu over die voorwaarden te spreken
terwijl men nog onderhandelt. Ik
hoop dat ik dit in ieder geval wel
helder zeg.

Ten aanzien van de subsidiariteit
was goed voorwerk gedaan. Wij zijn
natuurlijk niet klaar met het
onderwerp. Het is een eerste aanzet
die vervolgd zal moeten worden.

Over de transparantie kan ik alleen
maar zeggen: helaas, helaas.
Misschien kan de minister van
Buitenlandse Zaken straks nog
ingaan op de opmerkingen van
collega Dankert over wat ik noem het
hoog spelen. Dit waren enkele
overigens niet onbelangrijke varia.

Ik dank de heer Van der Linden en
anderen voor de positieve woorden
over het tempo dat gebracht is in de
BiZa– en justitiepijler. Er zijn
aanwijzingen dat de Unie en de
lotgenoten van de Unie zich dat
meer eigen gaan maken. Eerlijk
gezegd heb ik nog niet de indruk dat
er een soort van doorbraak zou zijn
naar communautarisering. Het is
echter zeker zo dat de leden van de
Europese Raad het zich veel meer
dan vroeger tot hun politiek
geestelijk eigendom maken, zelf de
kar trekken en impulsen geven. De
facto is er dus wel een proces van
communautisering op gang aan het
komen. Dat kan men dat echter niet
forceren. Als men nu een rondvraag
in de Europese Raad zou houden,
zou het zeker nog op veel verzet
stuiten.

De geachte afgevaardigde de heer
Van den Berg heeft een aantal
concrete aanvullende vragen gesteld.
Ik heb die kennis eerlijk gezegd niet
paraat; misschien heeft de minister
van Buitenlandse Zaken dat wel. Ik
zeg de heer Van den Berg graag toe
dat ik mij daarin zal verdiepen en
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ervoor zal zorgen dat hij een
antwoord krijgt.

Dan kom ik op de thema's waar in
de tijd veel meer aandacht aan is
besteed: het witboek, de richtsnoeren
voor het bereiken van de
convergentiecriteria en de kwestie
van de GATT-handelsbesprekingen.
Daar zijn heel veel vragen over
gesteld en opmerkingen over
gemaakt. Laat ik proberen om daar
kort en concies op te reageren. Ik
begin met het witboek van Delors.
De desbetreffende procedure is voor
de vergadering begonnen, namelijk
door een uitnodiging aan de landen
om hun eigen beleid te expliciteren:
wat doen zij eigenlijk aan die
werkloosheid? Dat werd gedaan om
vast te stellen hoe dat beleid er in de
verschillende landen uit zag en of er
contradicties waren of dat men op
dezelfde lijn zat. Dat is op zichzelf
een belangrijke exercitie geweest
waar Nederland ook aan heeft
meegedaan. Op deze manier is
geprobeerd om een witboek te
schrijven en om, rekening houdend
met die opvattingen en ook op basis
van een eigen analyse, een koers uit
te stippelen. Het heeft niet alleen
betrekking op een analyse, maar ook
op het beleid. Dat beleid is te
verdelen op basis van de volgende
invalshoek: wat doe je nationaal en
wat doe je gezamenlijk?

Daarmee kom ik ook op de
opmerking van de geachte afgevaar–
digde de heer Van der Linden dat het
hem opvalt dat mensen zeggen dat
het aardig overeenkomt met ons
beleid. Een antwoord op die vraag zit
er voor een niet onbelangrijk deel in
dat het beginsel van de subsidiariteit
ook op dit punt is toegepast in de zm
dat het bijvoorbeeld bij het begrip
"flexibilisering van de arbeidsmarkt"
nadrukkelijk wordt genoemd, maar
dat de precieze uitwerkingen aan de
lidstaten worden overgelaten. Als je
het van Madrid tot Londen met dat
beginsel eens bent, kun je natuurlijk
zeggen dat men het daarover eens
is, terwijl het feiteli jke beleid, de
intensiteit en de vorm die men eraan
geeft, toch nogal verschillend is. Dat
is dus een deel van het antwoord.

Ik ken de Engelse situatie
natuurlijk onvoldoende precies om
het echt hard te maken, maar ik
houd het er overigens op dat het een
wat Nederlandser witboek is. Dat
ontleen ik ook aan de uitlatingen van
de Europese Commissie, in het
bijzonder van de voorzitter zelf. Maar
goed, het gaat niet om dat type

vergelijkingen; het gaat mij meer om
de hoofdlijn dat de analyse en het
beleid gekenmerkt wordt door de
elementen die ook wij ter zake zo
goed - niet exclusief, maar wel goed
- kennen: de versterking van het
concurrentievermogen, de kosten–
beheersing door de verschuivingen
in de fiscaliteit, die natuurlijk ook een
uitloop hebben naar de milieu–
doelstellingen, de flexibilisering van
dat beleid op tal van punten en de
modernisering. Dat zijn allemaal
dezelfde aanbevelingen om ons
krachtiger te maken en om meer
dynamiek in de economieën te
brengen.

Dan komt het, ook door mevrouw
Brouwer genoemde bijzondere punt:
wat kun je aan meerwaarde bereiken
door het niet alleen in ieder land
afzonderlijk te doen, maar er iets
extra's aan te geven? Daarmee kom
ik op de aspecten van de Unie zelf.
Wat zijn die aspecten? Het gezamen–
lijk industriebeleid, ten aanzien
waarvan wij overigens hebben
gevraagd om het verder uit te
werken en iets offensiever te maken
- er was dus niet alleen applaus -
dat zich bezighoudt met de toepas–
sing van de nieuwe technieken. Die
vindt men bij de netwerken waar de
geachte afgevaardigde de heer
Eisma terecht even het lampje bij
hield om te zeggen dat het prima is
dat men daar die moderne technie–
ken inbrengt. Die zijn ook onder–
scheiden van de klassieke
infrastructuurwerken. Wij komen het
ook heel duidelijk tegen bij het
kaderprogram voor de technologie,
zoals dat volgende week in de
daarvoor geëigende raad eindelijk
kan worden afgesloten en precies
ingevuld.

Dat brengt mij vanzelf via de
nieuwe technologie– en informatica–
netwerken naar de netwerken in het
algemeen. Wat zit daaronder? De
opvatting van de voorzitter van de
Commissie, Delors is - ik ben dat
met hem eens - dat de verbetering
van de materiële infrastructuur met
het verdwijnen van de grenzen ook
de transportinfrastructuur een
werkelijke Europese dimensie geeft.
Dat is van groot belang voor de
concurrentiekracht, een beetje voor
het Europese ideaal, maar vooral
voor de psychologie. Er zit een stuk
expansie in. De heer Delors spitst het
toe op rendabele werken en werken
die economisch gezond zijn. Die
voorwaarde is gesteld. In die zm is
de sturing via het cohesiefonds en

structuurfonds een poging om te
voorkomen, dat die fondsen te zeer
naar de inkomenskant gaan, de
aardige en leuke dingen voor de
regio. Het is zaak, dat die aangewend
worden voor die hardere materiële
infrastructuur. Daarop wordt dan een
leningstructuur gebouwd. Dat is niet
nieuw. Wij hebben al heel lang de
Europese investeringsbank. Wij
kunnen moeilijk twisten over het
principe ervan. Wij waren wat
verrast, toen boven de investerings–
bank met een nieuw instrument werd
gekomen. Dat is dan ook een punt
van kritiek geworden. Waarom?
Omdat het de schijn wekte, dat de
Europese Gemeenschap zelf geld
ging lenen. Dat willen wij niet. Dat
bleek een misverstand. Om het
misverstand eruit te halen, hebben
wij gezegd: laten wij beginnen met
de middelen van de Europese
investeringsbank volledig te
benutten. Als het nodig is, kan
worden overwogen het kapitaal van
de investeringsbank uit te breiden.
Als je dan nog vastloopt, kan over
een nieuw instrument worden
nagedacht. Dat is een duidelijke
retouche geweest van de plannen
van de voorzitter van de Commissie.
Wij zullen nooit meer kunnen
achterhalen, of het een proberen is
geweest om toch tot een soort van
eigen leningcapaciteit te komen of
dat erachter zat, dat het geheel wat
meer politieke peal kreeg. Hier is
voor een wat conservatieve koers
gekozen. Het is bijgesteld.

Profiteert Nederland daarvan? Ik
denk zeer beperkt. Net als bij de
Europese investeringsbank hebben
wij daartoe toegang, maar door een
solide beleid van ons land komen wij
met de rente zodanig uit, dat wij
amper voordeel hebben van het
goedkoper lenen bij de Europese
investeringsbank. De heer Delors gaf
nog het voorbeeld van de zeer
succesvolle lening voor Italië. Dat
land is goedkoper uit. Je zit dan te
luisteren met grote bewondering en
denkt: dat is voor ons niet erg aan de
orde. Toch zitten er voor ons
voordelen aan, maar die zijn van een
geheel andere aard. Nederland is een
distributieland met zijn openheid, het
aangesloten willen zijn op distributie–
kanalen. Nederland heeft er belang
bij, dat de sectoren van de distributie
en transport groeien. Daar ligt veel
meer het belang dan bij het
meedoen aan een zekere rente–
reductie bij een bepaald
infrastructuurwerk, alhoewel wij er
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principieel voor in aanmerking
komen. Op de projectenlijst van
Delors ziet men dan ook onze
geliefde - nou ja, niet voor iedereen
- Betuwelijn, de HSL, enz.

Ik wil kort stilstaan bij de paradox:
je voert een soberheidsbeleid om
aan de convergentiecriteria te
voldoen - zie ook de guide lines op
dat punt - en tegelijkertijd gaat
Europa te keer met de infrastructuur,
leningcapaciteit, het uitbreidende
element. Dat is waar. Dat verdient
dan ook die kritische beoordeling, of
het met elkaar klopt. De minister van
Financiën was terecht vasthoudend
om te voorkomen, dat daar gebakken
lucht ging ontstaan. De voorwaarde
is gesteld - dat kan alleen omdat het
rendabele projecten zijn - dat het
geen toekomstige extra last gaat
worden in termen van begrotings–
uitgaven. Ik moet zeggen, zoals ik
ginds ook heb gezegd, dat de per
definitie deflatoire onderstroom van
het beleid ex EMU verdient
gecompenseerd te worden - ik zeg
dit zonder meteen Keynesiaan te
worden - door de elementen van een
technologiebeleid, een kader–
programma, een groeibeleid en de
handel. Ik geloof dat de lijn van een
streng begrotingsbeleid, een
expansief beleid met accenten op
technologie, moderne en aanvallend,
alsmede een vergroting van de
handelsmogelijkheden een goede lijn
is.

De geachte afgevaardigde de heer
Van Middelkoop vroeg in dit verband
of het niet wat optimistisch was om
te zeggen: daar zullen wij volgend
jaar wel iets van zien. Mijn antwoord
is: dat is wel optimistisch, maar dat
is precies het soort optimisme dat
wij nodig hebben en dat nog gaat
werken ook. Ik ben er echt van
overtuigd dat dit structurele
programma's zijn en dat in de
huidige situatie van conjuncturele en
structurele problemen nieuwe
impulsen nodig zijn, waarop men
zich gaat instellen om door het dode
punt heen te komen.

De heer Lonink (PvdA): U hebt het
over gelijkwaardigheid tussen die
drie elementen. Als de conjunctuur
in zulk zwaar weer zit als thans het
geval is en de werkloosheid een van
de grootste problemen wordt, niet
alleen economisch maar ook politiek,
zou er dan sprake van kunnen zijn
dat, omdat je prioriteiten moet
stellen, werk gaat boven het halen
van het tempo dat men met elkaar

heeft afgesproken rond bijvoorbeeld
de convergentiecriteria? Ik heb het
dus niet over de doelstelling op
zichzelf die is vastgelegd in de EMU,
maar over het tempo waarin je
daaraan kan voldoen. Wij zeggen dat
het gerechtvaardigd is om te stellen:
dan gaat het werk even voor de
baan.

Minister Lubbers Voorzitter!
Misschien hebben wij in dit opzicht
een verschil van mening. Ik meen dat
stabiliteit, beperkmg van inflatie en
vertrouwen in overheden belangrijk
zijn, ook voor de werkgelegenheid.
Als bedrijven aarzelen in de gure
wind van de internationaal ver–
scherpte concurrentie of zij verder
gaan inkrimpen of dat zij even
volhouden en dan weer gaan
groeien, denk ik dat zij eerder
bemoedigd worden door een streng
beleid ter zake van overheids–
financiën dan door een zacht beleid.
Dat is mijn stelling. Daarnaast moet
er een voldoende niveau aan
bestedingen zijn. Het alleen maar
beperken van de bestedingen heeft
geen zin. Dit bestedingselement
vraagt om reële initiatieven, niet
alleen van de consument maar
vooral ook gericht op het toepassen
van nieuwe technieken, waarna het
verhaal volgt dat ik net gehouden
heb. De redenering om wat losser in
de pols te worden in het kader van
het overheidsuitgavenbeleid, omdat
het dan met de economie beter gaat,
is een redenering waarvan de
geschiedenis weinig vreugdevols laat
zien. Het is wel een antwoord aan
degenen die zeggen: het zou nog
veel mooier zijn als geen netwerken
gebouwd werden, als wij nog wat
zuiniger werden, als wij bij de handel
onze kraag zouden opzetten, dus
alles lekker defensief, omdat wij dan
weinig werkgelegenheid verliezen.
Dit heeft in Frankrijk even gedreigd,
maar ik zeg: op die manier zijn wij
verkeerd bezig. Ik begin aan de
andere kant. Als je de vrijhandel
voldoende bevordert, als je
voldoende doet aan vernieuwing,
technologie, research en alles wat ik
net beschreven heb, kan je dit
uitstekend completeren met een
solide beleid ter zake van de
overheidsfinanciën, zoals wordt
gevoerd door de minister die door
de heer Lonink zo bejubeld wordt.

De heer Lonink (PvdA): Zeker. Maar
voordat u al te enthousiast wordt
over de door uzelf geponeerde

stelling, zou ik er nog even op willen
wijzen dat u geen echt antwoord op
mijn vraag geeft. Ik maak geen
onderscheid tussen streng en zacht
begrotingsbeleid, ik denk dat het
bedrijfsleven er nog gevoeliger voor
is, of de doelstellingen worden
vastgehouden. Die staan ook niet ter
discussie, want ze zijn in de EMU
vastgelegd. En het is voor het
bedrijfsleven en voor de burgers
uitermate van belang om te weten,
hoe die stabiliteit bereikt zal worden.
Volgens mij kan dat tandje lager
best, gelet op de drastische gevolgen
van de werkloosheid in Europa,
sociaal-economisch en politiek. Er
mag dus best prioriteit aan werk
gegeven worden en dit betekent dat
het tempo van het inlopen van het
begrotingstekort best wat rustiger
mag.worden.

De voorzitter: Ik dring erop aan, de
interrupties kort te houden en er dus
geen extra termijnen van te maken.

Mmister Lubbers: Voorzitter! Ik
begrijp dat ik de heer Lonink in leder
geval aan mijn zijde vindt als ik
straks bij de mmister van Fmancien
zal bepleiten, de financiële meevaller
aan lastenverlichting te besteden.

De heer Van der Linden (CDA):
Voorzitter! Blijkt er niet uit het
witboek dat wij met name de
uitgaven m de collectieve sector
forser moeten aanpassen, dat het
tempo van aanpassing te traag is en
dat wij ruimte voor investeringen
juist in die aanpassing van de
collectieve sector moeten zoeken? En
is de kern van de zaak dan niet dat
wij bereid moeten zijn, de verzor–
gingsstaat in Europa ter discussie te
stellen?

Minister Lubbers: Het antwoord
daarop is: ja. Dit is ook de reden
waarom de ministers die hierbij het
meest betrokken zijn - wij moeten
het nog in het kabinet doorspreken -
de Kamer in het vroege voorjaar een
totaaloverzicht willen voorleggen van
de voor Nederland uit het witboek te
trekken consequenties. Het is dus
meer dan een uitnodiging aan ieder
land, maar het is ook een uitnodi–
ging. En hoezeer ik ook constateer
dat het geschetste beleid correspon–
deert met de richting van het
Nederlandse beleid, wij moeten er
natuurlijk een serieus gewetenson–
derzoek naar instellen, of wij bij de
invullmg van dat beleid voldoende
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benen maken. Daar komen wij dus
op terug.

Ik zal niet ingaan op de wenselijk–
heid van doorkoppeling van deze
zaak naar Midden– en Oost-Europa,
zeker wat de netwerken betreft. Wat
mij betreft zou het ook enigszins aan
de handelskant kunnen, maar
misschien kan mevrouw Van Rooy
daar nog iets over zeggen. De akte
van integratie erbij betrekken
behoort er naar mijn gevoelen bij. Ik
maak nu deze summiere opmerkin–
gen, maar het boeiende is dat het
idee van de netwerken van Delors
althans voor een deel het gevolg is
geweest van onze suggestie van het
Europa van het transport, inclusief
Midden– en Oost-Europa. Dat betrof
toen alleen de klassieke infrastruc–
tuur, maar ik vind het prima dat daar
nu de moderne technologieën bij
gekomen zijn.

Tot mevrouw Brouwer zeg ik dat
het inderdaad veel trager gegaan is
dan ik gehoopt had, maar de zaak is
nog niet "afgestorven". Het leeft,
want ik werd er weer aan herinnerd
bij de ontmoeting met de heer
Jeltsin. De Commissie heeft er bij de
totstandkoming van de akkoorden
met Rusland heel concreet over
gesproken, wat nu nog de belemme–
ringen zijn. Het heeft wel lang
geduurd, maar het vervult toch een
functie.

Misschien is het toch ook goed om
nog iets te zeggen over de voorge–
schiedenis van de relatie met
Frankrijk, want er zijn vragen over
gesteld. Bij de kennismakings–
bijeenkomst met eerste minister
Balladur, alweer heel wat maanden
geleden, waarbij het over tal van
onderwerpen ging, bleek mij tot mijn
schrik dat hij een buitengewoon sterk
"Colbertisme" aanhing, met een
zodanige overtuiging dat ik er zorgen
over had of er niet echt grote
problemen met het GATT-akkoord
zouden ontstaan. Ik heb in dat eerste
gesprek al de blaren van m'n tong
gepraat om duidelijk te maken dat er
op de korte termijn natuurlijk altijd
nadelen aan zo'n akkoord kleven,
maar dat de structurele voordelen
veel groter zijn. Maar dit was per
definitie vrij algemeen. Later is het
debat feller geworden, zoals men
nog wel weet. Mevrouw Van Rooy
weet er zeker alles van. Is het Blair
House-akkoord wel compatibel met
het Europese landbouwbeleid, was
het discussiepunt. De stelling van de
Commissie was: ja. De stelling van
Parijs was: nee. Daar zijn documen–

ten over gemaakt. Geleidelijkaan
werd duidelijk dat het antwoord op
de vraag nogal afhing van de vraag
van welke hypothese je vertrok, dus
van de vraag welke vooronderstellin–
gen je hanteerde. Toen is bij mij een
lichtje gaan branden. Het ging
eigenlijk om twee punten. Ten eerste,
als het van die veronderstellingen
afhangt, heeft het ook relevantie
voor onze eigen problematiek. Ik was
inmiddels bestookt door het
Landbouwschap en dergelijke, met
name over de zuivelproblematiek. Ik
heb toen het initiatief genomen om
in Nederland eens te analyseren hoe
wij aankijken tegen de themata die ik
net aanduidde. Ik deed dat ook met
het doei om vast te stellen of wij het
te allen tijde met Frankrijk oneens
zijn of dat wij het op bepaalde
punten wèl eens zijn. Daar is de
doelstelling uit voortgekomen om
eens te gaan praten met Parijs. Dat
was een delicate zaak, omdat wij
tegelijkertijd wilden laten blijken dat
er onder bepaalde veronderstellingen
natuurlijk reden tot zorg was. Je zou
echter bepaalde dingen misschien
ook op een iets andere wijze kunnen
doen. Dat moet je dan doen in
onderhandelingen met de Verenigde
Staten. Tegelijkertijd moet je het
zodanig doen dat je een Frans verzet
ten principale niet aanblaast
waardoor het akkoord er nooit komt.
Het was een beetje een balancing act
om dat te doen. Wij zijn daarover
gaan spreken. Wij zijn met Frankrijk
aan tafel gaan zitten. Eerst, medio
oktober, ben ik er met minister
Kooijmans geweest, in een gesprek
met premier Balladur, minister Juppé
en een aantal medewerkers. Wij
hebben toen gesproken over de
verenigbaarheid van het Blair
House-akkoord met de hervormingen
van het GLB, over de vraag in welke
mate de bekende vredesclausule we!
of niet doenbaar was, uiteraard over
de kwestie van de graanvervangers
en over de kwestie van aggregatie en
front-loading. Dit alles stond nog in
relatie met de omvang van de
interventievoorraden. Ik kom daar
dadelijk nog op terug.

Het zijn typisch onderwerpen om
van te watertanden en eens goed uit
te diepen als twee landen met een
belangrijke landbouwsector met
elkaar gaan praten. Wat leverde dat
eigenlijk op? Verrassenderwijze
leverde het toch een aantal punten
van overeenstemming op. Ik geef
een voorbeeld. Wij kunnen de hele
zaak rond de aggregatie waarschijn–

lijk moeilijk openbreken, maar als wij
iets met de data kunnen schuiven,
kunnen wij toch de pijn verzachten
en het terugbrengen tot een redelijke
zaak voor onze boeren. Voor ons
ging het vooral om de zuivel en voor
de andere kant ging het vooral om
de granen en de tarwegluten. Het
ging erom, tot zodanige formules te
komen dat zij aanvaardbaar waren.
Dat had een offensief aspect in de
onderhandelingen. Het had echter
ook het effect om iets van een
gemeenschappelijkheid te creëren.
Dat heeft heel goed gewerkt, denk ik.
Na het vertrouwelijke begin hebben
wij de afweging gemaakt dat het
beter was om dit door te spreken
met de verantwoordelijke commissa–
ris. Dat hebben mevrouw Van Rooy
en ik ook gedaan. Wij hebben tegen
de commissaris gezegd: weet dat wij
deze onderwerpen op die wijze
hebben besproken met Frankrijk en
dat kan u wellicht enige guidance
geven bij de richting waarin wij
oplossingen moeten zoeken. Dat
heeft goed gewerkt. Ik wil de
betekenis niet overdrijven, maar het
is wel op deze manier gegaan. Als ik
zo terugkijk, ben ik er eigenlijk wel
tevreden over. Het heeft ook later
doorgewerkt.

Er is door sommigen hier nogal
kritisch gesproken over het audiovi–
suele onderdeel. Ik deel die
opmerkingen niet. Ik ken de details
natuurlijk veel minder dan de
verantwoordelijke bewindspersoon,
mevrouw Van Rooy, maar wij
hebben ook hierin een lijn uitgezet,
waarbij wij gezegd hebben: er komen
van Amerikaanse kant soms ook
onredelijke dingen. Bijvoorbeeld over
een opslag op een bioscoopkaartje in
Rome om een cultuurbeleid te
financieren werd gezegd: dat mag
niet, die middelen moeten naar
Hollywood doorgesluisd worden,
omdat ze daar behoefte hebben aan
een fonds om films te maken. De
wijsheid daarvan ontgaat mij.
Daarmee is niet alles gezegd, maar ik
wil absoluut niet de indruk geven dat
wij op alles wat de Amerikanen
riepen onmiddellijk "ja" terugriepen.
Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wij
zijn mee gaan doen in de onderhan–
delingen. Wij hebben geprobeerd te
schiften. Soms zeiden wij tegen de
Fransen: nee, dat is niet goed. Soms
zeiden wij echter: ja, dat is goed. Dat
maakt je positie ook geloofwaardiger
in de discussie over het handelspoli–
tieke instrumentarium. Dan kun je
heel open zijn. Toen de Fransen het
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af wilden maken vóór het einde van
de onderhandelingen, heb ik gezegd
dat ik dat niet kon doen. Waarom
kunt u dat niet doen, werd er toen
gevraagd. Ik zei toen dat wij eerst het
akkoord moesten hebben en dat er
geen nieuwe barricades opgeworpen
moeten worden. Dan zijn wij
beschikbaar om er op een redelijke
manier over te praten. Wij hebben
dat ook gedaan. De verhouding is.
daardoor minder gepolariseerd
geworden. Dat heeft vruchtbaar
gewerkt.

Uiteraard zijn we daar vertrouwe–
lijk mee omgegaan en hier heeft u
ook de verklaring dat wij de Fransen
afgeremd hebben in de, naar ons
oordeel, overdreven eis terwijl wij
tegelijkertijd een klimaat geschapen
hebben zodat wij in waren om te
heronderhandelen over de punten
waarop je redelijk kon scoren. Wat
bedoel ik met redelijk scoren? Zoveel
mogelijk bereiken, want wij mogen
toch ook voor ons Europees eigen
belang opkomen? Maar wel met de
randvoorwaarde dat wij het tot een
akkoord brengen. We kunnen er nu
ook tevreden mee zijn en ik
complimenteer mevrouw Van Rooy.
Terugkijkend heb ik hier ook geen
spijt van. Integendeel, ik denk dat het
zijn functie heeft gehad in de
verschillende fases.

Ik kom nu bij een paar specifieke
vragen die de landbouw betreffen.

De heer Weisglas (WD): Ik wil nog
even een vraag stellen over de
duidelijke uiteenzetting over
Nederland, Frankrijk en de landbouw.
Ik zei in mijn termijn al dat ik het
ermee eens ben. Waarom zouden wij
niet onze land– en tuinbouwbelangen
behartigen? Maar het valt mij op dat,
terwijl deze onderhandelingen
plaatsvinden, met name minister
Bukman zich in heel schrille termen
tegen de Franse opstelling afzette.
Laat ik het maar op de man af
vragen. Wist de verantwoordelijke
minister van Landbouw van deze
onderhandelingen of is dat buiten
hem om gegaan?

Minister Lubbers Nee, sterker nog,
het is bij hem begonnen. Mijn eerste
initiatief was om met het ministerie
van Landbouw aan tafel te gaan
zitten. Ik heb toen tegen minister
Bukman gezegd dat hij een paar
goede mensen ter beschikking moest
stellen omdat ik het goed wilde
analyseren. Het punt van collega
Bukman is iets heel anders: waarom.

moeten degenen die zo'n grote
mond opzetten, denken dat ze altijd
zoveel beter voor hun belangen
opkomen? Dat is niet altijd het geval.
Wij hebben een andere lijn en een
andere invalshoek gekozen: geen
publiek anti-Amerikanisme maar een
Hollandse, wat pragmatische
houding om te proberen èn tot een
positief resultaat van de Uruguay–
ronde te komen èn binnen die
afsluiting ook een aantal puntjes te
scoren die wij van belang vonden.

De heer Weisglas (WD): Als ik dit
hoor, denk ik dat minister Bukman na
deze kabinetsperiode nog een grote
carrière als toneelspeler tegemoet
kan gaan.

Minister Lubbers: Een compliment
uit uw mond tel ik dubbel.

De heer Van der Linden (CDA):
Waarom hebben wij ons dan niet
volledig aan de zijde van de Fransen
geschaarst op het punt van de
landbouw? Wat had ons dat extra
opgeleverd?

Minister Lubbers Integendeel, ik
heb meer zinnen uitgesproken, niet
om aan de kant van de Fransen te
gaan staan maar om ze te brengen
tot redelijkheid. Zoals ik straks al zei,
heb ik dë blaren van mijn tong
gepraat, dat een "niet akkoord" een
drama zou zijn. Ik heb zelfs letterlijk
gezegd: het is natuurlijk prima om
het geweer een beetje in de hand te
houden om iets te bereiken maar pas
op dat je niet in je eigen voet schiet.
Dat zou het namelijk betekend
hebben als er geen akkoord was
gekomen. We moeten er achteraf
geen grap van maken maar wij
hadden natuurlijk een wezenlijk
andere invalshoek dan Frankrijk. Wij
zeiden dat een akkoord het eerste
doel is maar dat het wel een zo goed
mogelijk akkoord moet zijn. De
Fransen hadden oorspronkelijk een
andere houding. Ook Duitsland, met
name bondskanselier Kohl, heeft er
naar mijn gevoel zeer toe bijgedra–
gen door te zeggen dat er een
akkoord moet komen en dat wij met
dat uitgangspunt voor ogen met
elkaar kunnen bekijken wat wij in de
onderhandelingen met de Amerika–
nen kunnen bereiken. Dat is ook de
Nederlandse houding geweest.

De heer Van der Linden (CDA): Dat
begrijp ik. Maar nu ligt er een
resultaat. Mijn vraag is waarom u in

de eindfase niet volledig aan de kant
van de Fransen bent blijven staan
om zodoende voor de Nederlandse
boeren evenveel uit het vuur te
slepen als de Fransen hebben
gedaan.

Minister Lubbers: Daar kom ik nu
op. Wij hebben dat ook gedaan. Ik
hoor nu een hardnekkig misverstand
in uw vraagstelling en in die van
anderen, over de landbouw, alsof er '
iets speciaals voor de Franse boeren
is gedaan. Mijn antwoord is: zero,
niks. Wij hebben afspraken gemaakt
voor het Europese landbouwbeleid
als zodanig. De toezegging van de
Commissie die reeds bij het oude
Blair House-akkoord is gedaan - die
is toen nogal in discussie gekomen -
kan nu met meer zelfvertrouwen
uitgesproken worden bij de herziene
zaak. Onze rekensommen leren dat
er wel spanningen kunnen ontstaan
maar niet voor 1996-1997. Compati–
biliteit is er dus tussen het gemeen–
schappelijk landbouwbeleid en de
Uruguay-ronde. Vervolgens hebben
wij de passage: indien desalniette–
min we ergens vast gaan lopen - ik
zeg het nu in mijn woorden - dan
kunnen we niet het landbouwbeleid
onderuit halen. U leest dan niet dat
dit voor de Franse boeren geldt want
het geldt voor ons allemaal. De
afspraak die daar gemaakt is en die
overigens in een zekere spanning
staat ten opzichte van de afspraak
die ook gemaakt is met respectering
van de financiële afspraken van
Edinburgh, geldt niet speciaal voor
Frankrijk, want dat is een algemeen
punt. Ik geef daarmee aan dat het
toch een enorm passen en meten
wordt om in die situatie zo redelijk
mogelijk om te gaan met de
belangen van de betrokkenen. Tot
zover de landbouw.

Op het handelspolitieke punt
hebben wij een verschil van mening
gehouden. Misschien kan mevrouw
Van Rooy daar straks iets van
zeggen. Ik vond het eerlijk gezegd
niet verantwoord om binnen het
Nederlandse kabinet een pleidooi te
gaan voeren om op dat punt volledig
de Franse gedachtenlijn te gaan
volgen. Daar hebben wij gezocht
naar een behoud van zorgvuldigheid
bij de hantering van het instrumenta–
rium. Ik zeg het nu maar even kort.

De heer Eisma (D66): Met betrekking
tot die algemeenheid heeft de
minister-president het over compen–
serende bedragen, de compensaties
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aan diverse sectoren van de
landbouw in alle EG-landen. Om nu
een vraag van collega Van der
Linden nog eens duidelijk te
herhalen. Is het een juiste constate–
ring dat wat Frankrijk aan compensa–
tie voor de graan kan verwachten,
Nederland tegelijkertijd kan
verwachten als compensatie voor de
zuivel?

Minister Lubbers: Ik moet er iets aan
toevoegen, maar die constatering is
juist. De graan en de zuivel zijn
natuurlijk produkten die een eigen
regime hebben, maarten principale
is de constatering juist. Het is niet:
voor het ene produkt wel en voor het
andere niet. En het is ook niet: voor
het ene land wel en voor het andere
niet. Maar nu komt mijn hoofdpunt.
De kernkwestie voor Frankrijk zijn
niet de inkomenscompensaties,
kernpunt voor Frankrijk is dat ze niet
willen dat de huidige mate van "set
aside", braaklegging van gronden,
vergroot wordt. Ze willen geen
verdere kwantitatieve restricties op
hun landbouwgronden. Dat zal in de
toekomst zeker spanningen gaan
geven, want dat betekent dat bij
bepaalde veronderstellingen als er te
veel produktie is, je eerder gedwon–
gen zal zijn om de prijs te verlagen.
Dat wil ik nu maar vast gezegd
hebben. Dat komt dan wel in de
toekomst terug. Als u dat maar goed
ziet. Dat is dus een element waar
Frankrijk het meeste aan hecht. Het
gaat dus niet primair om de
inkomenscompensaties, het gaat om
het voorkomen dat wat zij noemen
de ontvolking van het platteland
door de steeds verdere set aside
doorgaat. Dat is het belangrijkste, het
wezenlijk eerste punt voor Frankrijk,
dat is hun grote nachtmerrie. Dat is
allemaal gevat in een zeer algemene
formule, die u vindt in de conclusies
van de Raad, waar natuurlijk
gedachten onder zitten. Ik denk dat
bondskanselier Kohl meer gedacht
heeft aan de inkomensniveaus, om
maar eens wat te noemen.

De heer Van der Linden (CDA):
Maar er is toch afgesproken dat er,
als de Franse boeren inkomens–
schade leiden als gevolg van de
afspraken in het GATT, voor zover ze
verder gaan dan de MacSharry–
afspraken, communautaire compen–
satie plaatsvindt?

Minister Lubbers Waar leest u dat?

De heer Van der Linden (CDA): Dat
lees ik in bijlage 4. Daar staat: "Hij
zal zo nodig de vereiste maatregelen
nemen met inachtneming van de
financiële besluiten van de Europese
Raad van Edinburgh". Dus er treedt
op zo'n moment een verdringings–
effect op binnen de begroting van de
Europese Gemeenschap. Men mag
aan de ene kant niet door het
landbouwrichtsnoer, dus daarin is
een plafond aangebracht. En als het
aan de andere kant gecompenseerd
moet worden, komt u terecht bij
ander beleid. Dan gaat het ten koste
van andere posten op de begroting.

Minister Lubbers: Mijn stelling was
dat er niets, ik zei "zero", speciaal
voor Frankrijk afgesproken was. Ik
lees: "De Europese Raad neemt nota
van de door de Commissie gegeven
verzekering dat de nieuwe internatio–
nale verbintenissen die uit de
GATT-overeenkomst zouden
voortvloeien, verenigbaar zullen zijn
met het hervormde gemeenschappe–
lijke landbouwbeleid. Indien er echter
onvoorzien aanvullende maatregelen
noodzakelijk mochten zijn, dienen
deze volgens de Europese Raad de
verplichtingen van het hervormde
gemeenschappelijk landbouwbeleid
niet te verzwaren, noch de goede
werking ervan te ondergraven." Let
op beide zinsdelen. "Hij zal zo nodig
de vereiste maatregelen nemen met
(daar komt het weer) inachtneming
van de financiële besluiten van de
Europese Raad van Edinburgh." Nu
krijg je een stukje tekstanalyse.

De heer Van der Linden (CDA): Het
zit hem in de formulering: "Indien er
echter aanvullende maatregelen
noodzakelijk mochten zijn..." - en die
zijn noodzakelijk...

Minister Lubbers: Ik was ook nog
niet uitgesproken. Ten eerste werd
Frankrijk in het geheel niet genoemd.
Dus het spijt me dat ik het moet
zeggen, maar u wekt echt de
verkeerde indruk dat er iets speciaal
voor Frankrijk is afgesproken. Dat is
niet het geval. Het is een algemeen
beslag. Vervolgens gaan wij over tot
een tekstanalyse om te ontdekken
wat er onder zit. Dan vindt u vrij
algemene formules, waarvan de
grenzen ook weer vrij nauwkeurig
zijn aangegeven. "Indien er iets
aanvullends noodzakelijk mocht
zijn", staat er. Daar zitten de
problemen. Waarom is er iets
aanvullends noodzakelijk? Uiteraard

uit hoofde van het GATT-akkoord. Je
moet je beperkend beleid intensive–
ren. De verplichtingen van het GLB
zullen niet worden verzwaard. Ik heb
in de raad opgemerkt dat deze tekst
in Nederland onmiddellijk zal worden
gelezen als dat er niet meer
middelen ter beschikking komen
voor het GLB. Anderen hebben daar
weer andere gedachten bij. "Noch de
goede werking ervan ondergraven",
staat er dan verder. Dus juist in die
systematiek. Ik ga ervan uit dat, als
dat ooit aan de orde komt, landen
toe zullen snellen. Het ene land zal
zeggen dat dit betekent dat er niet
meer set aside mag komen, omdat
het een hekel heeft aan minder
gebruik van gronden. Een ander land
zal zeggen: dat kan toch niet zo zijn,
want de inkomens gaan er nu meer
op achteruit dan zonder het
GATT-akkoord. Dan zitten we toch
met het probleem dat we zullen
moeten proberen, aan al die landen
antwoorden te geven. We zullen
moeten proberen het beleid bij te
stellen, zonder het in zijn fundamen–
ten te ondergraven. Dan krijgen we
de opdracht mee dat we ons moeten
houden aan de financiële afspraken
van Edinburgh. Nou, daarmee is het
voetbalveld nogal klein gemaakt. Er
mag geen misverstand over zijn dat
deze passage in de toekomst best
wel eens problemen op kan leveren.
Het is een misverstand, te denken
dat dat een toezegging is voor
Franse boeren. Dit is een algemeen
punt. Ik meen dat ik hiermee ook een
aantal andere vragen in één keer heb
beantwoord, zowel over de
voorgeschiedenis als de gemaakte
afspraken. Ik heb verder een
misverstand weg willen nemen.

De heer Leerling heeft gevraagd of
de Belgische collega erin is geslaagd
zijn doelstelling te realiseren. Het
antwoord is "ja".

D

Minister Kooijmans: Mijnheer de
voorzitter! De minister-president is
reeds ingegaan op de kwestie van de
uitbreiding en de institutionele
bepalingen. Laat mij in dit verband
nog één opmerking maken in de
richting van de heer Weisglas. Ik
pleeg mijn ontmoetingen met de
pers niet met een zeer ernstig gezicht
en een uitsluitend sombere toon te
voeren. Toen mij gevraagd werd,
waarom in die reeks voorzitterschap–
pen een op het eerste gezicht
onverklaarbare volgorde was
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aangebracht, heb ik uitgelegd dat het
was omdat de wens bij een aantal
leden aanwezig was om in de trojka
altijd een van de grotere lidstaten te
hebben. Toen heb ik gezegd: kijkt u
eens naar het voorjaar van 1997,
want dan ziet u daar Nederland,
geflankeerd door lerland en
Luxemburg. U kunt zelf uw conclu–
sies trekken. Als dat door de
betrokken journalist als triomfante
lijke taal is gekwalificeerd, ligt dat
aan de perceptie van die journalist,
zo kan ik zeggen.

De heer Weisglas (VVD): Ik heb
overigens vernomen dat uw
Luxemburgse collega tegen zijn
journalisten precies hetzelfde heeft
gezegd!

Minister Kooijmans: Het zal hem
niet meevallen om dat vol te houden
als hij naar het volgende halfjaar
gaat kijken.

Wat de stand van de onderhande–
lingen op dit moment betreft,
waarnaar de heer Van der Linden
heeft gevraagd, kan ik eigenlijk geen
concrete informatie geven. Gisteren
en vandaag hebben in Brussel de
bekende sepriantenzittingen
plaatsgevonden. En marge van de
Algemene Raad zal er ministerieel
overleg zijn met de kandidaat-landen.
Ik weet niet, wat er vanuit die
zittingen als probleemgebied zal
worden overgeheveld naar de
ministeriële zitting van aanstaande
maandag, waar besluitvorming moet
plaatsvinden over het ministerieel
overleg met de verschillende
kandidaat-landen. Dat er moeilijkhe–
den zullen zijn, is wel duidelijk, maar
welke dat precies zullen zijn en
waarvoor men geen oplossing heeft
kunnen vinden, hoor ik pas
aanstaande maandag.

De heer Lonink heeft terecht
geconstateerd dat het GBVB van
start is gegaan. Een van de eerste
daadwerkelijke gemeenschappelijke
acties was het zenden van een
waarnemersdelegatie naar de
Russische verkiezingen. Het rapport
daarover hebben wij nog niet
gekregen. Een aantal kamerleden
heeft gevraagd naar de inschatting
van de Nederlandse regering van de
verkiezingen en naar het beleid van
de Nederlandse regering, met
inachtneming van die uitslag.
Natuurlijk zijn wij ernstig verontrust
over het feit, dat de zogenaamd
liberaal-democratische partij zo'n
groot aantal stemmen heeft

gekregen. Een finaal oordeel moet ik
evenwel opschorten, totdat wij de
uitslag hebben gekregen, want
daarover verschijnen nogal wat
uiteenlopende berichten, en totdat
president Jeltsin zijn beleid zal
hebben geformuleerd en zijn kabinet
uiteindelijk zal hebben samengesteld.

Het is heel duidelijk dat deze
kwestie in de buurlanden tot grote
verontrusting aanleiding heeft
gegeven. Deze proberen nu om in
die verkiezingen een aanleiding te
vinden om alsnog snellere toetreding
tot de NAVO te bewerkstelligen. Juist
omdat wij nog zo kort na die
verkiezingen leven en het dus heel
moeilijk is om op dit moment een
inschatting te maken van waar dat in
Rusland toe zal leiden, ben ik
geneigd om meer op de lijn van de
heer Eisma te gaan zitten, dan om
die landen nu in een versneld tempo
toe te laten. De heer Eisma zegt dat
wij op dit moment niets moeten
doen wat in de kaart kan spelen van
de reactionaire krachten in Rusland.
Een aantal uitlatingen van de leider
van deze partij zijn inderdaad
uitermate verontrustend. Ik wijs wat
dat betreft op het gestelde over het
provoceren van oorlogen aan de
randen van Rusland. Het op dit
moment doen van onverhulde
uitspraken, dat wij bereid zijn om de
wens van deze landen om versneld
te worden toegelaten, serieus in
overweging te nemen, kan een extra
gevaar voor die landen betekenen.

Dat betekent echter niet dat wij
achterover moeten leunen en een en
ander kunnen afwachten. Daarvoor is
een aantal ontwikkelingen in de
nabije toekomst te belangrijk. Er is
gevraagd wat de Nederlandse
opstelling is ten aanzien van
partnership for peace, zoals dat door
de Amerikanen is ontwikkeld. De
Nederlandse opstelling heb ik
verwoord op de laatste bijeenkomst
van de Noordatlantische
samenwerkingsraad. Toen heb ik
gezegd - ik ben blij dat in de
Amerikaanse opstelling ter zake een
wijziging is gekomen en dat meer
flexibiliteit is ingebouwd - dat wij het
non-discriminatoire karakter van het
aanbod van een partnerschap voor
vrede aan alle bij de NASR betrokken
staten moeten aanbieden, doch dat
de mogelijkheid bestaat, als de
individuele staat dat wenst, om dat
partnerschap een eigen inhoud te
geven, natuurlijk wel in overeen–
stemming met de NAVO, zodat
differentiatie niet uitgesloten is. Dat

zal mede afhangen van de intenties
van de betrokken staten. Als dus met
name de Visegrad-landen aan dat
partnerschap voor vrede een reële
inhoud willen geven, dan zal mede
van hun eigen inzet afhangen. Dat
geeft met name de landen die een
Europa-akkoord met de Unie hebben
gesloten, de mogelijkheid om ook op
het veiligheidsgebied hun relaties
meer inhoud te geven. Dat kan - ook
dat hebben de Amerikanen bevestigd
- uiteindelijk aanleiding zijn voor
consultatieverplichtingen. Die kunnen
nooit aan het Verdrag zelf ontleend
zijn, maar daar wel enigszins parallel
aan lopen. Dat is in eerste instantie
wat wij deze landen op dit moment
willen vragen.

Van enige overlap met het
stabiliteitspact is geen sprake, juist
omdat het partnerschap voor vrede
betrekking heeft op militaire
samenwerking en consultaties op
veiligheidsgebied in de zin van
militaire veiligheid. Het stabiliteits–
pact, het plan-Baladur - de toon is
hier en daar gedragen en soms
hoogdravend in het nu aangenomen
document - is duidelijk een poging
om conflictvoorkomend te werken
doordat wordt gesproken over
minderhedenkwesties die verschil–
lende staten kunnen verdelen. Het
wil op die manier aan de stabiliteit
bijdragen. Was het nodig om dit in
het kader van de Europese Unie te
doen? Op zich niet. Wij hebben zelf
indertijd het initiatief genomen om
de Hoge commissaris voor de
minderheden in de CVSE, die een
dergelijke taak heeft, in te stellen.

Aan de andere kant kan het,
wanneer het uitgaat van de twaalf,
een zekere bespoedigende werking
hebben binnen de CVSE - waar nu
eenmaal altijd een moeilijk
besluitvormingsmechanisme is - om
te proberen iets op de rails te krijgen
om dit dan naderhand over te
dragen aan de CVSE. In het
document staat namelijk nadrukkelijk
dat de CVSE als hoedster zal
optreden, als het stabiliteitspact is
gesloten.

Om die reden hechtte de
Nederlandse regering er dan ook aan
om vanaf de aanvang de CVSE in de
volle omvang erbij te betrekken. De
Franse invitatielijst zag er oorspron–
kelijk als volgt uit. De lijst bevatte
behalve de negen landen waarop in
eerste instantie de aandacht is
gericht, namelijk de landen met wie
de Unie een associatie-akkoord, een
Europa-akkoord heeft gesloten, de
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Baltische landen waarmee de Unie
overweegt een akkoord te sluiten.
Maar je moet dan natuurlijk ook de
buurlanden hiervan uitnodigen. Door
de landen zo op te tellen kwam men
aan een lijst van 33 landen van de 52
van de CVSE. Dit gaat dan toch een
beetje op een willekeurige selectie
lijken. Je moet dan ook nog
uitleggen waarom de een er wel bij
mag en de ander niet. Men heeft
toen een compromis gesloten.
Hiermee kon Nederland leven,
hoewel het liever had gezien dat alle
CVSE-landen gewoon als volwaardig
lid waren uitgenodigd. Dit heeft ertoe
geleid dat de landen die niet tot de
lijst van de 33 behoren als waarne–
mer zullen worden uitgenodigd,
zodat alle CVSE-landen er van de
aanvang af bij betrokken kunnen zijn.
Op deze manier kan ook bekeken
worden in hoeverre de Hoge
commissaris van de minderheden bij
een en ander betrokken kan worden.

Voorzitter! Kan Rusland hierbij
betrokken worden? Rusland is er als
buurland van de Baltische staten
sowieso bij betrokken en krijgt dus
een uitnodiging als volwaardig lid.
Maar ook in de conclusies, zoals
deze zijn opgesteld in het kader van
de Europese Raad, wordt gesteld dat
het optreden ook zal kunnen worden
uitgebreid tot andere gebieden of
landen. Dit staat aan het eind van
2.2. Hierbij worden als prioriteit
aangegeven de negen landen die ik
zojuist noemde, maar waarbij gezegd
wordt dat je hier natuurlijk nooit
helemaal blind op moet staren,
omdat het ook uitgebreid kan
worden tot andere landen of
gebieden. Wij sluiten dit dus
helemaal niet uit, als hier ad-hoc–
reden voor mocht bestaan.

Voorzitter! Ik kom bij Joegoslavië.
Mevrouw Brouwer en de heer
Weisglas hebben zich afgevraagd of
de Europese Unie niet te veel op
twee verschillende benen aan het
wandelen is bij het benaderen van
de republiek Joegoslavië. Waar is het
Kinkel-Juppé-initiatief, het plan
d'action gebleven?

Voorzitter! Naar mijn vaste oordeel
is wat hier gezegd is een logische
consequentie van de aanpak die in
het actieplan is opgenomen. Op 29
november is heel duidelijk gezegd
tegen de betrokkenen: Wij vragen
van u om nu onmiddellijk uw
onderhandelingen te hernemen en
met zijn drieën nu weer aan tafel te
gaan zitten om te proberen een
vredesregeling te bereiken. Wij

sluiten niet uit dat het nodig zal zijn
dat wij nog eens met zijn allen rond
de tafel gaan zitten. Dit bleek nodig
te zijn, omdat de onderhandelingen
uit elkaar gegaan waren en ook een
gepland trilateraal overleg in
Thessaloniki van afgelopen weekend
niet bleek door te gaan, omdat de
Bosniërs meenden dat er onvol–
doende aanbod aan hen was gedaan
om de reis naar Thessaloniki te
rechtvaardigen. Op dat moment
kwam de Unie tot de overtuiging dat
nu het tijdstip was gekomen om te
besluiten, nog eens zo'n gemeen–
schappelijke bijeenkomst te hebben.
In de verklaring van 29 november
stond dat in eerste instantie
territoriale concessies moesten
worden verwacht van de Serven. Die
territoriale concessies waren vrijwel
geheel achterwege gebleven.
Wanneer dit wordt geconstateerd,
moeten daar ook consequenties aan
verbonden worden. Vandaar dat is
gezegd: indien daarin geen verande–
ring komt, zullen niet de sancties
worden aangescherpt, maar zal
worden toegezien op een verscher–
ping van de naleving van de
sancties. Dat is dus het zwaarder
maken van de steen, en dat ligt in
het logische verlengde van 29
november. Wat aanstaande
woensdag aan de orde zal zijn, is de
tweede fase van het besluit dat
genomen is en dat het plan d'action
wordt genoemd.

Voorzitter! Wat zijn nu de
belangrijkste punten? Ik kom eerst op
Sarajevo. De heer Lonink vroeg zich
af wat de Europese Unie wilde. Zegt
zij: geen splitsing, maar als die er
toch komt, zijn wij dan van plan, die
toch te aanvaarden? Om die reden is
uit het communiqué enige verwijzing
naar een eventuele splitsing
vermeden. In de derde alinea van die
verklaring staat dat de regeling voor
Sarajevo, als overeengekomen aan
boord van de Invincible, onder
toezicht van de Verenigde Naties
voor alle inwoners de vrije toegang
tot en het vrije verkeer in de gehele
stad dient te waarborgen. Dat is de
enige zin die er staat. Er wordt niet
gesproken over een eventuele
opsplitsing. Er is echter inderdaad
tussen de Serviërs en de Bosniërs
over een eventuele opsplitsing
gesproken.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter! Het heeft ons
wat verbaasd dat hierover in de
conclusies van het voorzitterschap

niets werd gezegd, terwijl wij er in
de brief die wij van de minister
hebben ontvangen, wel uitspraken
over aantreffen die nogal vergaand
zijn. Het is wel een goede inzet dat
aan de verdeling van Sarajevo niet
zal worden meegewerkt door de
Europese Unie, maar vervolgens
wordt wel een scenario uitgeschre–
ven dat erop wijst dat het er toch
van zal komen. Waarom moest dat in
een brief worden neergezet?

Minister Kooijmans: Omdat niet
uitgesloten mocht worden - wat
overigens niet naar buiten gebracht
is als een standpunt van de Europese
Unie - dat er eventueel tussen
partijen zelf overeenstemming zou
worden bereikt. Daarover is
inderdaad tussen hen onderhandeld.
Mocht overeenstemming bereikt
worden, dan zou dit nooit mogen
leiden tot een Berlijnse situatie.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Maar waarom moet de Nederlandse
regering via een brief al gaan
meedenken over een situatie die wij
helemaal niet begeren?

Minister Kooijmans: Neen, wij
begeren zo'n situatie niet. Maar als
de partijen haar overeenkomen, mag
dat nooit leiden tot een Berlijnse
situatie. Dat is hiermee bedoeld.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
zou er verre de voorkeur aan hebben
gegeven, zoals de Europese Raad
heeft gedaan, om er helemaal geen
uitspraken over te doen. Als er op
deze manier over wordt geschreven,
ben je aan het meedenken.

Minister Kooijmans: Neen, je bent
dan niet aan het meedenken.

De heer Van Middelkoop (GPV): Die
suggestie gaat er wel van uit.

Minister Kooijmans: Men kan nooit
uitsluiten - en zeker op dat moment
was het niet geheel uit te sluiten -
dat partijen zelf tot die oplossing
zouden komen. Wij hebben het er
simpelweg niet in opgenomen omdat
daarmee Sarajevo als een
onderhandelbaar alternatief voor
territoriale concessies zou kunnen
worden gezien. En daar gaat het
namelijk om: de Serviërs poogden de
onderhandelingen over Sarajevo als
alibi te gebruiken voor het niet
spreken over territoriale concessies.
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Kooijmans

De heer Lonink (PvdA): Voorzitter!
Het \s voor ons bijzonder moeilijk om
controle uit te oefenen als de ene
keer in de besluitenlijst bij de
Europese Raad besluiten niet
vermeld staan - vorige keer was dat
zo inzake het talenbesluit - en de
andere keer wel. En nu staat er in de
Nederlandse tekst aanzienlijk meer
dan in de tekst van het voorzitter–
schap. Dat is uiterst verwarrend en
maakt het ons niet goed mogelijk om
een oordeel te geven over waar de
minister verantwoordelijkheid voor
heeft genomen.

Minister Kooijmans Ik heb
verantwoordelijkheid genomen voor
wat er in de declaratie staat.

De heer Lonink (PvdA): Dat betekent
dus dat de minister nu afstand
neemt van hetgeen in zijn brief van
13 december 1993 staat?

Minister Kooijmans: Dat is op dit
moment niet actueel.

De heer Lonink (PvdA): Dat is dus
een niet adequate weergave van wat
er besproken is in de Europese
Raad?

Minister Kooijmans: Van wat er
besloten is in de Europese Raad.

Voorzitter! Het is duidelijk dat de
Bosnische regering twee belangrijke
minimumvoorwaarden stelt voor een
eventuele vredesregeling. Dat heb ik
weergegeven in een brief die
vandaag naar de Kamer is gestuurd,
De eerste is levensvatbaarheid voor
de enclaves in Oost-Bosnië, een
duidelijke territoriale verbinding met
de andere delen van de Bosnische
republiek Daarvoor heeft men twee
voorstellen op tafel gelegd en die
zijn beide verworpen door de
Serviërs. Als wij willen dat deze
enclaves inderdaad levensvatbaar
blijven en niet leegstromen -
daardoor zouden zij uiteindelijk
verworden tot een getto of een
niemandsland - dient die territoriale
verbinding te worden verwezenlijkt.
Dat is mijn vaste overtuiging. De
tweede voorwaarde is de verbinding
met de zee. Daarvoor zijn verschil–
lende scenario's denkbaar. Deze
worden echter op dit moment door
de verschillende partijen afgewezen.
In de brief aan de Kamer ben ik daar
nader op ingegaan.

Er is gevraagd wat de Europese
Unie nu doet om zichzelf geloofwaar–
dig te maken inzake de bescherming

van de als zodanig aangewezen
veilige gebieden en de toezegging
van troepen voor de bescherming
van de humanitaire hulp. Ik moet
helaas constateren, dat er wat dat
betreft door de overige leden van de
Unie, met uitzondering van het
Belgische detachement dat voor
geniewerkzaamheden is toegezegd,
geen extra toezeggingen zijn gedaan.
Ik vind het een beschamende zaak. Ik
heb daar mijn collega's vele malen in
de Algemene Raad op aangesproken.
Ik moet helaas vaststellen dat dit tot
dusver zonder resultaat is gebleven.
Vooral de beveiliging van de
enclaves is buitengewoon belangrijk,
waarvoor nu m eerste instantie aan
het Nederlandse luchtmobiele
bataljon wordt gedacht. Dat geldt
ook voor de overige safe areas.
Hieraan voeg ik onmiddellijk Mostar
toe, omdat wij deze plaats ook graag
tot safe area verklaard zien.

De heer Weisglas (VVD): Nu is niet
het moment om op het volgende in
te gaan, maar ik wil graag een
kanttekening maken. Wat de minister
nu zegt, klinkt bijna definitief. Hij
heeft de hoop opgegeven - en ik heb
daar begrip voor - dat er nog nadere
toezeggingen komen van anderen.

Minister Kooijmans: Ik geef niet op!
Dat zal ik u vertellen.

De heer Weisglas (WD): Des te
beter. Op enig moment moeten er
toch conclusies getrokken worden
over de toegezegde Nederlandse
inzet. Kan die functioneren zonder
het ruimere kader van de andere
toezeggingen? Nogmaals, ik meen
niet dat wij dat nu in een definitieve
vorm moeten vragen, maar ik wil wel
aantekenen dat ik meen dat daarover
verder moet worden nagedacht en
dat wellicht conclusies moeten
worden getrokken.

Minister Kooijmans: De heer
Weisglas moet zich niet voorstellen
dat er geen troepen ter plaatse zijn.
Er zijn te weinig troepen. In bepaalde
gevallen zijn troepen echter ingezet
voor de bescherming van de safe
areas. In Zbrenica en in Zebna
bevinden zich op dit moment wel
troepen. In Zbrenica ligt een
Canadese compagnie en in Zebna
ligt een Oekraïense compagnie. Deze
compagnies moeten worden
afgelost. Daarvoor is het Neder–
landse bataljon. Ook in de andere
safe areas - dat geldt niet voor

Mostar, want dat is geen safe area,
maar de Spanjaarden liggen daar
wel omheen - liggen wel bescher–
mende troepen. Die zijn tot dusver
ook effectief geweest. Het effect van
het hebben van militairen daar heeft
duidelijk een preventieve werking op
aanvallen op de betrokken gebieden.
Vandaar dat het ook zo interessant is
om Mostar tot safe area te verklaren.
Daar gaat immers een zekere
werking van uit. Dit betekent echter
wel dat daarvoor troepen moeten
worden onttrokken aan andere taken,
zoals het beschermen en begeleiden
van konvooien en dergelijke. Het is
dus heel duidelijk dat er meer
troepen moeten komen als je al
datgene wat je als prioriteit hebt
verklaart, ook daadwerkelijk wilt
kunnen waarmaken. Daarover ben ik
teleurgesteld en verontwaardigd. Er
wo'rden wel een aantal taken
geformuleerd zonder ervoor te
zorgen dat er voldoende troepen zijn
om die taken allemaal effectief te
kunnen uitoefenen.

Voorzitter! De heer Leerling heeft
gevraagd of er moeilijkheden te
verwachten zijn van de kant van
Griekenland nu Nederland besloten
heeft diplomatieke betrekkingen aan
te gaan met Macedonië. Nederland
had Macedonië al eerder erkend. Ik
verwacht geen specifieke moeilijkhe–
den voor Nederland. Wij hebben het
gedaan met een aanzienlijke club
lidstaten van de Europese Unie. Ik
neem aan dat men moeilijk half
Europa aan bepaalde boycots kan
onderwerpen. Een aantal lidstaten
heeft vandaag diplomatieke
betrekkingen aangeknoopt met
Macedonië, waaronder de Duitse
Bondsrepubliek, Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk, Denemarken,
Nederland en naar ik aanneem ook
Italië. De heer Andreotti had dit al
aangekondigd en had daarmee als
eerste de fiolen van toorn over zich
uitgestort gekregen.

De heer Weisglas heeft gevraagd
naar een eventueel door Nederland
in te stellen actie bij het Europese
Hof inzake de transparantie. De
besluiten die thans genomen zijn,
staan op uitermate gespannen voet
met datgene wat in Birmingham en
Edinburgh is gezegd over transpa–
rantie. Er is aldaar besloten tot
transparantie en wat wij hebben
gekregen is troebelheid die op een
aantal punten lijkt op 19de-eeuwse
kabinettenpolitiek.

De heer Dankert heeft in de Raad
gezegd dat Nederland zal overwe–
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Kooijmans

gen, een actie in te stellen bij het
Hof. Op dit moment staat mij niet
helder voor ogen welke rechtsgrond
daarvoor zou kunnen worden
aangevoerd. Ik ben gaarne bereid, de
Kamer daarover nader in te lichten.

De heer Van den Berg heeft
gevraagd hoe het staat met het
onderhandelmgsmandaat betreffende
Israël. Het voorzitterschap zit er heel
sterk achterheen dat dit nog voor de
jaarwisseling gebeurt. Het
onderhandelingsmandaat staat op de
agenda van maandag aanstaande.
De Commissie is nog bezig de
voorstellen daaromtrent in een finale
vorm te gieten. Ik hoop dat het lukt.
Op een aantal punten bestonden nog
enkele problemen. Ik hoop van harte
dat het lukt. Het zou Israël namelijk
die ondersteuning geven die het op
dit moment in ruime mate verdient,
maar ook nodig heeft.

D

Staatssecretaris Van Rooy:
Voorzitter! Ook ik dank de geachte
afgevaardigden voor hun vriendelijke
en positieve woorden over de
afronding van de GATT. Het is
inderdaad na ruim zeven jaar ups en
downs in de onderhandelingen toch
een felicitatie waard aan de hele
wereldeconomie dat dit majeure
resultaat bereikt is. Het is een majeur
resultaat omdat het onmiskenbaar de
meest ingrijpende ronde is in de hele
geschiedenis van de GATT met de
meest verreikende liberalisatie van
de wereldhandel, zeker als wij kijken
naar de tariefverlagingen, maar ook
naar wat bereikt is op nieuwe
terreinen. Zo is eindelijk de
landbouw binnen de GATT gebracht
en wordt een begin gemaakt met de
diensten. Het doel is, ook dat terrein
onder multilaterale spelregels te
brengen.

Voorzitter! Met de heer Van der
Linden hoop ik dat er nog ruimte zal
zijn, uitvoeriger met de Kamer van
gedachten te wisselen op enig
moment over de effecten van deze
GATT-ronde. Ik zal mij daarom
beperken tot de hoofdpunten die in
de vragen naar voren gebracht zijn.

De heer Van der Linden heeft
gevraagd wanneer eigenlijk de
ratificatie plaatsvindt. Er zijn
berichten dat deze in Amerika lang
duurt. Het GATT-akkoord is er in de
final act duidelijk over dat in 1995
het geheel in werking moet treden.
Wat de Verenigde Staten betreft: het
congres heeft zichzelf gebonden aan

de fast-track-periode. Daarom was de
datum van 15 december zo
belangrijk om daarna binnen drie
maanden al dan niet het groene licht
te kunnen geven voor deze Uruguay–
ronde.

Ik kom toe aan een punt dat met
name door mevrouw Brouwer naar
voren is gebracht: waar komen de
voordelen van deze GATT-ronde
eigenlijk terecht, is het uiteindelijk
toch niet vooral weer een zaak van
de OESO-landen en hoe zit met de in
Punta del Este toegezegde evaluatie
van ontwikkelingslanden? Die review
heeft plaatsgevonden op 3 december
jl. in de TNC, de Trade negotiating
committee, het hoogste orgaan van
de GATT-onderhandelingen. Het is
natuurlijk begrijpelijk dat op dat
moment, op 3 december, toen het
nog niet zo zeker was dat de GATT
rond zou komen en toen wij nog
midden in die moeizame onderhan–
delingen tussen de EG en de VS
zaten, vanuit de niet-OESO landen
een lawine van kritiek op de EG en
de VS is neergestort, inhoudende dat
er te weinig met de belangen van
ontwikkelingslanden rekening werd
gehouden. Dat was op dat moment
eigenlijk een heel begrijpelijk beeld.
Dat neemt niet weg dat het, gelet op
de resultaten zoals zij nu op tafel
liggen, met name voor Europa
bijzonder goed uitpakt. Dat is ook
niet verwonderlijk, omdat Europa
wereldwijd de grootste handels–
partner is. Dan profiteer je ook het
meest van de liberalisering.

Met name voor landen in Afrika
zijn er zowel positieve als negatieve
gevolgen. Dat moeten wij eerlijk
onder ogen zien. Positief is natuurlijk
dat de ontwikkeling van en de
stimulans voor de wereldeconomie
ook voor ontwikkelingslanden
gevolgen zullen hebben. De toch nog
steeds bestaande speciale bepalin–
gen dat ontwikkelingslanden, met
name de armste, minder hoeven
mee te doen aan het traject van
liberalisering - op dat punt speelde
met name de vraag om invoerrech–
ten te binden, maar niet te verlagen
- bieden een zekere bescherming die
overeind blijft. Daar staat echter
tegenover dat de tariefpreferenties,
die met name die landen hadden,
natuurlijk werkten naarmate tarieven
hoger waren, terwijl zij preferenties
hadden voor lage tarieven. Nu
tarieven over de hele linie lager
worden, wordt de waarde van de
tariefpreferentie dus weer minder.
Daar staat weer tegenover dat nogal

wat landen, met name Aziatische
landen als Korea, die niet meer
terecht aanspraak kunnen maken op
de titel van ontwikkelingsland, nu uit
die tariefpreferenties worden
geschoven. Dat is de zogenaamde
graduatie.

Ook op het terrein van de
tariefescalatie en het streven om
tarïeven op bewerkte produkten te
verlagen ten opzichte van de vaak
lage tarieven op onbewerkte
produkten, dat in de Kamer vaak aan
de orde is geweest, is voor de
ontwikkelingslanden het een en
ander aan resultaat geboekt. Ik denk
bijvoorbeeld aan de nultarieven voor
meubels. Hout is een belangrijk
exportprodukt en verwerkt hout in de
vorm van meubels is nu ook in het
nultarief beland.

Met name voor Oost-Europa is het
een succesvolle GATT-ronde van
buitengewoon groot belang.
Industrieprodukten uit Oost-Europa
krijgen een aanzienlijk betere
toegang tot de landen van de OESO
waar geen directe associatie–
akkoorden mee bestaan. Tot de
Europese markt bestond al een
speciale toegang, maar ook op de
Amerikaanse en Canadese markt
ontstaat voor Oost-Europa nu een
betere markttoegang.

Door een aantal kamerleden is de
vraag gesteld welke effecten dit op
het milieu heeft. De heer Leerling
vroeg of de zorg van de milieu–
beweging terecht is dat dit GATT–
akkoord voor internationale
milieu-overeenkomsten een slechte
zaak is. Ik zou zeggen dat het precies
andersom is. Het zou voor het milieu
en het bereiken van de doelstelling
van duurzame ontwikkeling
buitengewoon zorgelijk zijn geweest
als wij geen GATT-akkoord zouden
hebben bereikt. Dan zou het
buitengewoon moeilijk geworden zijn
om in de toekomst ter zake van
milieu tot werkzame multilaterale
afspraken te komen, omdat het
gehele internationale multilaterale
systeem dan een ontzettend stevige
duw zou hebben gekregen. Ook op
andere terreinen zou het multila–
terale systeem moeilijker zijn gaan
functioneren. Ik wil erop wijzen, dat
naast de speciale exceptie om
subsidies voor milieudoeleinden toe
te staan in de preambule van de
nieuwe WTO - de wereldhandels–
organisatie - in het bijzonder wordt
gerefereerd aan de relatie tussen
handel en milieu. Er is een sterke
koppelmg met het milieu gelegd.
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Van Rooy

direct aanhakend op de Rio–
verklaring. Dat alles moet nu in de
toekomst geoperationaliseerd gaan
worden Dat zal in eerste instantie zijn
beslag krijgen in april, als het
GATT-akkoord in een ministeriële
conferentie officieel bevestigd zal
worden. Daar zullen afspraken
worden gemaakt, hoe in de nieuwe
wereldhandelsorganisatie die relatie
tussen milieu en handel verder
gestalte zal krijgen. Wij hebben ons
daar de afgelopen jaren sterk voor
ingezet en wij zullen dat uiteraard de
komende tijd blijven doen.

De heer Lonink (PvdA): Ik heb m
eerste termijn de staatssecretaris ten
onrechte niet gecomplimenteerd,
want zij heeft tijdens het Neder–
landse voorzitterschap het punt van
het milieu aan de orde gesteld. Zij
heeft ook de relatie met de ontwikke–
lingslanden goed geregeld Het
milieupunt moet nog worden
uitgewerkt. Komen wij daarover nog
te spreken aan de hand van een
aparte notitie?

Staatssecretaris Van Rooy Wij
zullen de Kamer nog uitvoerig
informeren over de punten die de
komende tijd verder ingevuld
moeten worden. Het blijft voor de
ontwikkelingslanden een gevoelig
punt. Zij gebruiken het als
onderhandelingspunt voor de
verdere technische zaken, die de
komende maanden nog ingevuld
moeten worden.

Ik kom te spreken over de
compensatie voor Portugal, waarnaar
de heer Van der Linden heeft
gevraagd. Portugal is in een
bijzonder problematische situatie
terechtgekomen. Dat is door de
gehele Raad erkend. In de Portugese
industrie is de werkgelegenheid voor
meer dan 30% gebaseerd op de
textielindustrie. Er is geen enkel
ander land in de EG zo kwetsbaar op
één terrein, dat nu juist in de
komende jaren een sterke opening
van de markt te zien zal geven als
Portugal. Vanwege die situatie en het
teleurstellende onderhandelings–
resultaat met Amerika - waar de
textielmarkt niet zover open gegaan
is voor Portugal als werd gehoopt -
is unaniem in de Raad geconclu–
deerd, dat het alleszins reëel is een
speciaal programma voor Portugal te
realiseren. Ook hier geldt net als
voor de landbouw dat het binnen de
afspraken van Edinburgh gereali–
seerd moet worden. Er komt geen

extra geld beschikbaar. Ook is door
de heer Delors toegezegd, dat dit
niet zal betekenen, dat de afspraken
die met de lidstaten gemaakt zijn
over de structuurfondsen - Neder–
land heeft bereikt, dat wij een
belangrijke stijging tegemoet mogen
zien van de inkomsten uit de
structuurfondsen - niet zullen
veranderen.

Voorzitter! Een belangnjk punt
betreft het handelspolitieke
instrumentarium. Ik heb de indruk uit
vragen hier en wat ik vanochtend in
de pers las, dat hierover nogal wat
misverstand bestaat. Minister
Kooijmans en ik hebben de
afgelopen maanden hier uiteindelijk
veel bereikt. Wat is de situatie? Ruim
een jaar geleden heeft de Europese
Commissie - de heer Andriessen -
voorstellen op tafel gelegd om 6000
bilaterale contingenten op te ruimen
in het kader van de totstandkoming
van de interne markt en tegelijkertijd
het handelspolitieke instrumentarium
- het handelspolitiek defensie–
mechanisme - fors aan te scherpen.
Wij hebben het dan over drie zaken.
Het gaat over anti-dumping,
vrijwaringsmaatregelen en het
nieuwe handelspolitieke instrument.
Het was de bedoeling van de
Europese Commissie, gesteund door
een ruime meerderheid van de
lidstaten, op al deze terreinen te
komen tot een zogenaamde
omdraaiing van de bewijslast. Tot nu
konden op die terreinen alleen maar
besluiten worden genomen als een
gekwalificeerde meerderheid
daarvoor was. In de toekomst
zouden voorstellen van de Europese
Commissie alleen niet doorgaan als
een gekwalificeerde meerderheid
ertegen was. Dat betrof dus een zeer
wezenlijke verandering. Wij hadden
daar de grootst mogelijke bezwaren
tegen. Wij waren buitengewoon
bang, de visie kennende van de
collega's in de EG op het gebruik
maken van die instrumenten, dat wij
misschien wel een positief GATT–
akkoord zouden krijgen en dat wij de
deur zouden openzetten, maar dat
wij tegelijkertijd de deur weer
zouden sluiten via het instrument
van anti-dumping en vooral dat van
vrijwaring. Wij hebben ons samen
met de Britten, de Denen, de
Luxemburgers en de Duitsers van
het begin af aan daar krachtig tegen
verzet en wij hebben ons met name
verzet tegen dat soort besluitvorming
op vnjwarmgsgebied Vrijwaring is
namelijk een nog veel verderreikend

instrument dan anti-dumping.
Anti-dumping is tegen een bedrijf of
een sector gericht, vrijwaring is
gericht tegen landen en bovendien in
situaties waarin er heiemaal geen
sprake hoeft te zijn van overtreding
van de internationale spelregels,
maar alleen van een forse stijging
van de import, vaak juist omdat die
landen bijzonder concurrerend zijn.
Daarenboven moeten in die situaties
compensaties geboden worden en
hebben wij altijd gezegd: het mag
niet gebeuren dat landen overstemd
worden, wanneer zij compensatie op
tafel moeten leggen als belangen
van andere EG-landen daarmee
alleen maar gediend worden.

Voorzitter! Het was na de
Europese top duidelijk dat wij alleen
maar een goed GATT-akkoord
zouden kunnen bereiken als wij
gezamenlijk op het terrein van het
instrumentarium tot een compromis
zouden kunnen komen. Wij hebben
onze bereidheid getoond en goed
onderbouwd in de bilaterale
contacten. Dat is gisteren nog
gebeurd in ons contact met de
Fransen. Dit heeft er uiteindelijk toe
geleid dat wij een naar mijn mening
beter resultaat hebben bereikt dan
wij lang voor mogelijk hebben
gehouden. Alleen op het terrein van
de anti-dumping verandert de
besluitvorming en wel in die zm dat
in plaats van een gekwalificeerde
meerderheid een enkelvoudige
meerderheid voor moet zijn, zodat
altijd nog een positief besluit nodig
is van de Raad.

Op het terrein van de vrijwaring
hebben wij weten te bereiken dat ten
opzichte van GATT-landen de huidige
situatie gehandhaafd wordt, dat wil
zeggen dat er sprake moet zijn van
een gekwalificeerde meerderheid.

Wij hebben de collega's laten
weten dat het een goede zaak zou
zijn - de heer Lonink zei dat wij
vertrouwenwekkende maatregelen
ten opzichte van Oost-Europa zouden
moeten nemen - als wij deze
gelegenheid konden benutten om het
bestaande mechanisme voor landen
waarmee wij een preferentieel
akkoord mee hebben, lees de landen
van Oost-Europa, wat te veranderen.
Daar geldt nu al de wat verscherp–
tere aanpak. Wij vinden het bijzonder
vreemd dat je je beste vrienden
eigenlijk strenger behandelt dan de
rest van de wereld. Daar kregen wij
onvoldoende steun voor. Wij hebben
geen concessie gedaan; wij hebben
alleen geprobeerd het mechanisme
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wat beter te maken dan het nu is. Oe
besluitvorming blijft geregeld zoals
de afgelopen jaren gold, met dien
verstande dat onze inzet er toch toe
geleid heeft dat door de Raad een
politieke verklaring is aangenomen
die erop is gericht om, als het gaat
om vrïjwarïngsmaatregelen, rekening
te houden met de relatie die wij met
de landen in Oost-Europa hebben. In
politieke zin hebben wij dus toch nog
iets belangrijks bereikt.

Er lag ook nog het voorstel om de
industrie een rechtstreeks klachtrecht
te geven bij de Europese Commissie.
Wij waren buitengewoon bevreesd
dat dit zou leiden tot een lawine van
verzoeken om vrijwaring. Bovendien
zijn wij van oordeel dat initiatieven
tot het nemen van maatregelen
tegen andere landen primair een
verantwoordelijkheid van lidstaten
moet blijven en niet van de industrie.
Wij hebben bereikt dat ook dit
voorstel ingetrokken is, zodat de
huidige situatie gehandhaafd wordt.

Voorzitter! Ik hoop dat ik hiermee
wat meer duidelijkheid heb gegeven
op dit op zichzelf ingewikkelde
terrein van het mechanisme van
handelsbescherming. Uiteindelijk zijn
hiermee met name de belangen van
ontwikkelingslanden heel sterk
gediend, want die zouden er anders
het slachtoffer van worden.

Wat betekent dit nu voor het
301-mechanisme in de Verenigde
Staten, het mechanisme van
eenzijdige maatregelen? Dit kan
volgens het GATT-akkoord door
Amerika niet meer tegenover de
GATT-partijen gehanteerd worden.
En wij zullen er natuurlijk goed op
toezien, omdat er dan voor Europa
ook geen enkele reden is om het
nieuwe eigen handelspolitieke
instrument verder aan te scherpen.

Ten stotte. Ik heb begrepen dat de
heer Weisglas een buitengewoon
grote interesse in de tariefposten
heeft. Ik heb hem nu alleen nog
maar de tariefposten op textielgebied
kunnen doen toekomen, maar hij kan
zich erop verheugen dat de Kamer in
de komende maanden een aanzien–
lijk volumineuzer boekwerk zal
bereiken, met alle duizenden
tariefposten, verspreid over 115
landen. Ik wens hem daar veel
plezierige uren mee toe.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de
stukken 21501-20, nr. 32, en

23400-XIII, nrs. 17 en 18, voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de interpellatie–
Eisma, gericht tot de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van
Verkeer en Waterstaat, over
uitbreiding van de opwerkingsfa–
briek THORP.

Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 15 december 1993.

(De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)2

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Wij
hebben begrepen dat de Engelse
regering enkele uren na mijn
aanvraag van dit interpellatiedebatje
vergunning heeft verleend voor het
in gebruik nemen van de opwer–
kingsfabriek THORP. Zonder dat ik
hiermee wil aangeven dat het een
het gevolg van het ander zou zijn,
wijs ik erop dat dit ongewenst is,
omdat door de opwerking van
bestraalde splijtstofelementen de
hoeveelheid plutonium vergroot
wordt, met alle gevaren van
nucleaire proliferatie vandien.
Ingebruikneming van THORP is ook
ongewenst omdat daarmee de
hoeveelheid radioactieve stoffen in
zee en lucht vergroot wordt en
omdat het vervoer van kernafval
over land en zee naar Sellafield en
terug risico's oplevert. Bovengrondse
opslag van bestraalde splijtstof–
elementen is veiliger en goedkoper
dan de in THORP te gebruiken
verwerkingsmethode, wat ook nog
blijkt uit onderzoek van het Centre of
energy and environmental studies
van de Princeton University en uit
een recent rapport van de Duitse
rekenkamer.

Wij waarderen het nog steeds dat
minister Alders er op 19 oktober bij
zijn Britse college op heeft aange–
drongen, overigens tevergeefs, te
voldoen aan resolutie 93/5 van de
Parijse commissie. Ook waarderen
wij het dat de Engelse regering in
een brief van 11 november jl.
nogmaals op de hoogte is gesteld
van de opvattingen van de Neder–
landse regering over deze resolutie.
Ook heeft minister Maij-Weggen zich

tijdens de Noordzee-conferentie op
initiatief van Greenpeace en marge
van de vergadering uitgesproken
tegen de ingebruikneming van
THORP. Daaruit blijkt dat de in
THORP gebruikte verwerkings–
methode niet meer de juiste is.

Wij zijn dus tevreden over de
initiatieven, maar er kan nog meer
worden gedaan. Wij weten dat de
Nederlandse opwerkingscontracten
van GKN betrekking hebben op
slechts 1% van de voor de komende
tien jaar voorziene opwerkings–
capaciteit van THORP. Maar als wij
nu het overbrengen van onze
bestraalde splijtstofstaven naar
THORP stoppen, dan is dat een
duidelijk vooral politiek signaal aan
onze Engels buren om de genoemde
Parcom-resolutie serieuzer te nemen.
Wij moeten tonen dat wij met
THORP niets meer te maken willen
hebben. Dat betekent opschorting
van het contract tussen Dodewaard
en het staatsbedrijf British Nuclear
Fuels, wat onzes inziens ook een
beëindiging van het contract kan
betekenen. Dat is wat wij vragen en
daarmee zou de Nederlandse
regering er onzes inziens alles aan
gedaan hebben om te bewerkstelli
gen dat de Engelse regering er op
haar beurt alles aan doet om aan de
Parcom-voorwaarden te voldoen.
Tevens vraag ik de bewindslieden
welke mogelijkheden zij zien om de
exportvergunning voor vervoer van
kernmateriaal naar THORP in te
trekken.

De bestraalde splijtstofelementen
uit Dodewaard kunnen nu nog niet
bij COVRA in Borssele bovengronds
worden opgeslagen. COVRA is daar
volgens haar statuten wel toe
verplicht. Totdat aldaar in de
benodigde installaties is voorzien,
zouden de splijtstofelementen in
Dodewaard kunnen blijven.

Ten slotte. Als deel van het
heroverwegingsproces zal, analoog
aan de resolutie van de Parijse
commissie, een MER moeten
plaatsvinden. Tevens zou via de
Europese MER-richtlijn vóór de
ingebruikneming van THORP aan
deze MER-plicht moeten worden
voldaan. Welke perspectieven biedt
dit volgens de bewindslieden?

D

Minister Alders: Voorzitter! De
Engelse minister van milieu heeft
gisteren in het lagerhuis inderdaad
mededeling gedaan van het besluit
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dat hij samen met zijn collega heeft
genomen. Van dat besluit kennen wij
inmiddels wel zijn overwegingen. De
stukken waarin de eisen zijn
opgenomen die aan het besluit
gesteld zijn en die aanvullend zijn op
datgene wat eerder bekend was,
worden wèl gememoreerd in zijn
verklaring in het Lagerhuis, maar zijn
overigens op dit moment niet
beschikbaar. Het precieze beoordelen
van het nu gepubliceerde besluit, dat
na 28 dagen in werking treedt, en
met name van de aanvullende eisen
die te maken hebben met de
emissies, is op dit moment nog niet
mogelijk.

Enkele uren na het besluit heb ik
in de Milieuraad die bijeen was, aan
de daar aanwezige Engelse minister
gevraagd om een toelichting te
verstrekken. Ik kan vandaag
vaststellen dat die overeenkomt met
datgene wat minister Gummer
gisteren in het Engelse lagerhuis
heeft gezegd. In mijn gesprek tijdens
de Milieuraad heb ik er ook een
aantal vragen aan verbonden die te
maken hebben met de toepassing
van een aantal internationale
verdragen, waaronder de
EG-regelgeving. Die vragen konden
in de raad niet beantwoord worden.
Ik heb vervolgens de Commissie
gevraagd, tijdens de voigende
vergadering van de Milieuraad te
melden in hoeverre is voldaan aan
de eisen die gesteld worden. Een
eenvoudig voorbeeld betreft de
vraag of het niet een geval is waarop
de grensoverschrijdende MER van
toepassing is. Dat betreft niet alleen
eisen die voortvloeien uit de
EG-besluitvorming. Ook het
ECE-verdrag over de grens–
overschrijdende MER is, dunkt mij,
van toepassing. Dat verdrag is door
Engeland getekend. Alle landen
hebben verklaard om vanaf het
moment van tekening, dus vóór de
ratificatie, dienovereenkomstig te
handelen. Dat is maar een voorbeeld.
Het tweede besluit is het recht van
informatie van lidstaten, indien er
besluiten worden genomen die de
situatie in andere landen beïnvloe–
den. Het derde is, zoals de heer
Eisma al heeft gememoreerd, de
Parcom-bijeenkomst en de aanbeve–
ling die daar gedaan is. Het is
overigens bekend dat die aanbeve–
ling niet gesteund werd door België,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Dat staat als voetnoot onder de
aanbeveling, wat mij in dit geval
relevant lijkt.

Dat is de situatie sinds gisteren.
Als men wil, kan ik de Engelse tekst
overhandigen van de verklaring.
Maar nogmaals, wat de meest
essentiële stukken betreft, dus de
stukken waaruit blijkt dat er
aanvullende eisen zijn gesteld ten
aanzien van de emissies, beschikken
wij slechts over de mededeling. Wij
beschikken niet over de stukken
waaruit die eisen blijken. Daarom is
bijvoorbeeld onmogelijk na te gaan -
iets wat wij eerder gemeld hebben in
gezamenlijke antwoorden - in
hoeverre het ALARA-principe hier is
toegepast.

Waar Nederland er langs
verschillende wegen op aangedron–
gen heeft dat met respect naar de
aanbeveling van Parcom gehandeld
zou worden, kan men zich voorstel–
len dat wij beiden van mening zijn
dat daaraan niet wordt voldaan.
Onze brieven ter zake hebben nog
geen beantwoording gekregen. Een
van de overwegingen die de Engelse
minister gisteren aan het lagerhuis
heeft voorgelegd, is dat weliswaar
velen een verzoek hadden ingediend
om tot openbare behandeling te
komen, maar dat naar de mening
van de twee ministers die het besluit
moesten nemen, dat niks zou hebben
toegevoegd aan alles wat eerder
gewisseld was. Ik vertaal het even
vrij, want het is veel uitgebreider
opgemerkt.

Dit brengt ons tot een punt
waarover wij al een aantal keren in
een mondeling overleg over
gesproken hebben, namelijk de
relatie met het feit dat de centrale in
Dodewaard een contract voor
opwerking heeft met Sellafield en
ook met deze nieuwe vestiging. Ik
kan het contract niet opschorten. Er
is een contract tussen de GKN en het
bedrijf in Sellafield. De Nederlandse
regering heeft geen contract. Dat
maakt het onmogelijk om het op te
schorten. Ik kan het in ieder geval
niet doen. Als wij wat zouden willen
veranderen, moet de vergunning
gewijzigd worden; niet de transport–
vergunning maar de vergunning van
de centrale. Ik hermner u even aan
de discussie die wij hier gezamenlijk
gevoerd hebben over de tijd die dat
in beslag zou nemen. Dat zal dus ook
niet het beoogde effect hebben.

Ik wijs er vervolgens op dat de
mededeling "dan blijft het maar in
de centrales" in strijd is met de
vergunningen. Wij hebben er de
vorige keer over gesproken en ook
dat is dus geen antwoord. U heeft

gelijk dat COVRA in haar statuten
heeft staan dat men het te zijner tijd
moet doen. Maar zou COVRA het
willen doen, waarvoor overigens
voorzieningen moeten worden
aangebracht, dan zal zij eerst een
vergunningenprocedure moeten
doorlopen. Ook daarin kan niet
worden voorzien.

Ik heb u in het mondeling overleg
gezegd, dat in het gesprek met de
Engelse regering is aangegeven dat
het bestaan van een contract geen
reden kon zijn om niet tot een
weloverwogen besluit te komen,
zoals wij zelf hebben aanbevolen.
Het zou dan, naar mijn mening,
vanzelfsprekend zijn - ik had de
indruk dat die mening internationaal
gedragen werd - om gezamenlijk een
oplossing te zoeken voor het feit dat
die contracten er zijn.

De vervolgacties lijken mij veel
meer te moeten liggen in het
uitvoeren van de internationale
verdragen en de toetsing ervan, dan
dat deze vraag nu aan de orde is
terwijl noch u, noch ik haar kan
beïnvloeden. Wij kunnen dat alleen
maar als wij een lange procedure
opzetten. Dat moeten wij ook
afzetten tegen de zaken die we
eerder besproken hebben. Wij
hebben nog niet zo lang geleden
gesproken over de vraag of het
transport nu wel of niet moet
plaatsvinden. U weet dat ik toen op
uw verzoek de uitvoering van de
bestaande vergunning enige tijd heb
opgeschort om gezamenlijk
onderzoek te doen. Het verzoek van
Greenpeace is uitgevoerd en er heeft
maandenlang geen transport
plaatsgevonden. De conclusies
daarvan heb ik u meegedeeld. Uw
mededeling, mijnheer Eisma, dat het
transport niet verantwoord is, is een
herziening van het standpunt van uw
fractie. Wij hebben niet alleen hier
maar ook in andere zalen daarover
uitgebreid gesproken, na omme–
komst van een onderzoek dat door
mij is uitgevoerd Daaraan heb ik
nog toegevoegd dat wij los van de
conclusies die er al waren, alsmede
de internationale eisen die gesteld
worden aan het transport, nog een
risico-analyse zouden doen op dat
punt. Dat was precies de reden
waarom we verder zouden gaan.

De heer Eisma (D66): Ik heb het als
een van de drie argumenten gegeven
waarom wij er niet mee zijn
doorgegaan. Ik heb gewezen op de
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risico's die aan het transportelement
verbonden zijn.

Minister Alders: Maar ik wijs u erop
dat wij die een paar keer met elkaar
heel goed gewogen hebben, zoals
wij ook een aantal keren de discussie
met elkaar hebben gevoerd over de
vraag of opwerking al dan niet
verantwoord is en of een andere
methode zonder meer beter is dan
opwerking. Die vraag is niet
eenduidig te beantwoorden. Als er
vandaag met de gegevens die we
hebben - ik heb u die samen met de
collega van Economische Zaken
meegedeeld - nieuwe centrales
zouden komen, dan gingen wij er in
de vergunningen van uit dat het niet
op voorhand in de rede zou liggen
om weer voor de opwerking te
kiezen. Dat is het antwoord dat wij
eerder gegeven hebben. Ik denk dat
de methode waarop wij de discussie
hebben gevoerd, veel belangrijker is.
U weet dat wij dat op verschillende
plaatsen en met verschillende
bewindslieden hebben gedaan. Dat
moet de centrale discussie zijn.
Afgeleid daarvan moeten wij met
elkaar naar een oplossing zoeken.
Vandaag kan ik alleen maar zeggen
dat wij een lange weg moeten
inslaan om tot datgene te komen wat
u beoogt, zonder dat het de discussie
overigens beïnvloedt. Ik vind het te
veel gevraagd wanneer u mij zou
vragen om mijn vergunnings–
bevoegdheid voor het transport te
gebruiken voor een ander doel dan
waarvoor het gegeven is, waarbij ik
op voorhand weet dat ik gecorri–
geerd zal worden in de procedure. Ik
zou dan mijn vergunnings–
bevoegdheid voor het transport, dus
het beoordelen of een transport op
een bepaald moment verantwoord is,
voor een ander doel gebruiken. Dat
zie ik mijzelf niet doen. Ik heb hier
vele malen moeten verdedigen
waarom ik een bepaalde houding
aannam en waarom bijvoorbeeld iets
niet mag. ledereen vroeg mij daar
dan naar. Ik moet mij dan voorhou–
den dat ik zelf daar heel zorgvuldig
in moet zijn. Laten wij doorgaan op
de lijn die wij hebben ingezet. Laten
wij alle mogelijkheden gebruiken om
tot een goede toetsing ervan te
komen. Dat lijkt mij het meest
centrale punt.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
kan vrij kort zijn, want de argumen–
ten zijn in een reeks debatten in
mondelinge overleggen al in
geruime mate gewisseld. De minister
verwees er ook naar. De Britse
regering heeft zich niet gehouden,
althans wij kunnen niet beoordelen
of dat het geval is, aan de Parcom–
resolutie en voor zover bekend ook
nog niet aan de EG-regelgeving met
betrekking tot de MER. Er heeft ook
geen zogenoemde "public inquiry"
plaatsgevonden over het opstarten
van THORP, zo'n public inquiry die in
de Britse politiek gebruikelijk is als er
een brede maatschappelijke onrust is
over een komend besluit. Ook dat
gebeurt dus niet.

Om de Britse regering gevolg te
laten geven aan de Parcom-resolutie,
moet de Nederlandse regering en
liefst ook andere betrokken regerin–
gen bij het proces in THORP meer
doen dan mondeling en schriftelijk
reageren en een onzekere wissel
trekken op de uitvoering van de
Parcom-resolutie. Ik zeg ook niet dat
het intrekken van de vergunningen
voor het transport voor mij de enige
mogelijkheid zou zijn die de minister
zou kunnen gebruiken. Ik heb alleen
geïnformeerd wat de minister dacht
over die mogelijkheid. Wel resteert
voor mij dat het contract tussen
Dodewaard en Sellafield/THORP zou
kunnen worden gewijzigd. De
minister heeft gelijk dat dit een
verandering in de vergunning voor
Dodewaard betekent. Maar daarvan
zeg ik: begin daar dan mee. Daarom
dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ingebruikname
van THORP nadelige gevolgen voor
het milieu veroorzaakt;

voorts constaterende, dat toelevering
van bestraalde splijtstofelementen
vanuit de Kernenergiecentrale
Nederland in Dodewaard aan deze
situatie bijdraagt;

van mening, dat de Engelse regering
moet voldoen aan resolutie 93/5 van
de Parijse Commissie inclusief de

daarin genoemde milieu–
effectrapportage;

verzoekt de regering zich in te zetten
om het contract tussen de
Kernenergiecentrale Nederland in
Dodewaard en British Nuclear Fuels
op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 1 (23548).

D

De heer Feenstra (PvdA): Voorzitter!
Op de vergadering van de Parijse
commissie voor de bescherming van
de zee in juni van dit jaar te Berlijn
hebben Nederland en andere
deelnemende landen hun bezorgd–
heid geuit over de verwachte
toename van de lozing van radioac–
tieve stoffen in de lerse Zee en dus
uiteindelijk ook in onze eigen
Noordzee. Op de Noordzee–
tussenconferentie van vorige week in
Kopenhagen hebben vele landen,
waaronder ook weer Nederland, een
dringend beroep op Engeland
gedaan om zich nader te beraden
over de ingebruikname van de
opwerkingsfabriek THORP. Minister
Maij-Weggen noemde toen
beschroomd, zo heb ik uit de krant
mogen opmaken, deze lozingen zelfs
onacceptabel. Zoals u weet is dat
een politiek gevoelig begrip. Aan
Engeland zijn in de Parcom–
verklaring ook een aantal eisen
voorgelegd, die ik genoemd heb in
het overleg van 1 juli over de
Noordzee. In NRC Handelsblad van
vanavond wordt melding gemaakt
dat Engeland toch besloten heeft
deze opwerkingsfabriek in werking te
stellen. Dat roept volgens mij de
volgende vragen op.

Heeft men aan de in de Parcom–
verklaring genoemde eisen van het
aantonen van de rechtvaardigheid,
het opstellen van een MER, het
gebruik van de best beschikbare
technieken en het consulteren van de
Parcom-landen voldaan? De minister
heeft deze vragen voor een deel al
beantwoord. Mijn aanvullende vraag
is dan ook: Wat kunnen de Parcom–
landen en de Noordzee-landen hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk,
althans in zo groot mogelijke
gezamenlijkheid, daar verder nog
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aan doen? Ik ben het voor het
overige eens met het antwoord van
minister Alders over het opwerken
dan wel direct opslaan van radioac–
tief materiaal. In februari 1992 heb ik
daarover schriftelijke vragen gesteld,
die mede zijn ondertekend door
collega Tommel.

D

De heer Van Ojik (Groen Links):
Voorzitter! Ik kan mij aansluiten bij
de vraag van collega Feenstra over
wat Nederland kan doen in het kader
van het aanspreken van het Verenigd
Koninkrijk op de uitkomsten van
Parcom. Ik begnjp dat het Verenigd
Koninkrijk daarbij formeel geen partij
is. Onder andere uit de pers van
vandaag begrijp ik dat een betrekke–
lijk groot aantal landen inmiddels al
min of meer publiekelijk de stem
heeft verheven tegen datgene wat
gisteren in het Verenigd Koninkrijk is
gebeurd. Ik heb ook begrepen dat
met name Denemarken gewag heeft
gemaakt van juridische stappen. Zelf
kan ik eerlijk gezegd niet goed
overzien, welke mogelijkheden dat
zijn. Aan de bewindslieden wil ik
vragen, wat zij voor mogelijkheden
zien om dat pubiiekelijk nog eens
onder de aandacht te vragen. Dat
aan de voorwaarden die destijds in
Parijs zijn afgesproken niet is
voldaan, hjkt mij op grond van de
informatie die wij nu hebben, wel
duidelijk.

De interpellant, dus D66, bepleit
nu opslag van de splijtstofstaven in
Borssele. Daarmee wordt voor een
klein stukje voorkomen dat radioac–
tieve vervuiling door THORP zal
worden vergroot, maar de conse–
quentie is natuurlijk wel dat het
afvalprobleem in Nederland nog
groter wordt. Ik leg dit voor aan de
bewindslieden voor commentaar.
Daarom zou je toch tot de conclusie
moeten komen dat er eigenlijk maar
één antwoord mogelijk is, ook
gehoord hebbend wat de minister
aan beperkte mogelijkheden ziet om
te doen, op wat nu is gebeurd,
namelijk dat je de consequenties
moet trekken en op termijn de
kerncentrales in Nederland moet
sluiten. Daarbij, zo zeg ik een beetje
in de richting van de interpellant, zou
je niet moeten wachten tot de
economische levensduur van die
kerncentrales is beëindigd.

In dit verband heb ik nog één
vraag over de afvalproblematiek. Als
ik het goed heb, wachten wij nog op

een antwoord van het kabinet op de
gevraagde verlenging van de
exploitatievergunning van Borssele,
die nodig zou zijn om de modernise–
ring van de kerncentrale rendabel te
maken. Het lijkt mij in dit verband
relevant om te vragen of we dat
besluit nog tegemoet kunnen zien.

De heer Feenstra (PvdA): Kunt u
beargumenteren, waarom u vindt
dat, wil het probleem fundamenteel
worden opgelost, op termijn de
centrales moeten worden gesloten?

De heer Van Ojik (Groen Links): Je
kunt natuurlijk discussiëren over
hoelang die termijn zal moeten zijn.
Als we het over "op termijn"
hebben, hebben we het over het
algemeen in het kader van de
nieuwe verkiezingsprogramma's
etcetera over de komende kabinets–
periode. Dat bedoel ik dus met "op
termijn". Ik heb het willen onder–
scheiden van pleidooien zoals je die
bijvoorbeeld in de kring van D66 wel
hoort, om het na afloop van de
economische levensduur te doen.

D

Minister Maij-Weggen: Voorzitter! Ik
wil reageren op de opmerkingen die
zijn gemaakt over Parcom. Jammer
genoeg is het zo - de Engelse
regering beroept zich daar ook op -
dat men een voorbehoud heeft
gemaakt bij de desbetreffende
passages in Parcom. Dat betekent
dat het lastig is om de desbetref–
fende regering daaraan te houden,
en dat men zich op diezelfde formele
gronden daarvoor excuseert. Dat
neemt niet weg dat de vragen die
gesteld zouden worden aan een land
dat zich wel heeft gecommiteerd aan
Parcom, gewoon worden gesteld
door de desbetreffende landen,
zowel in de EG-milieuraad als
onlangs en marge van de Noordzee–
conferentie. Het laatste gebeurde wel
min of meer binnen de formele
vergadering. Zoals terecht door
verschillenden is opgemerkt, hebben
de meeste landen de handelwijze
van Engeland, dus de wijze waarop
het deze zaak heeft doorgedrukt
tegen de internationale opinie in, aan
de kaak willen stellen. Dat is gebeurd
in de Noordzee-conferentie en de
recente Milieuraad, maar formeel
moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat
er niet veel kan worden gedaan,
omdat het Verenigd Koninkrijk
simpelweg antwoordt dat het

formeel destijds al een voorbehoud
heeft gemaakt in de desbetreffende
passages. Ik stel mij wel voor - de
heer Alders heeft daar ook opmeuw
vragen over gesteld - dat dit ook
gebeurt in het kader van de Parijse
commissie. Ik hoop en verwacht dat
de Engelse regering daar relevante
antwoorden op zal geven. Overigens
merk ik op, dat niet alleen het
Verenigd Konmkrijk, maar ook
Frankrijk en België een voorbehoud
hebben gemaakt. Hoewel veel landen
zich kritisch hebben opgesteld
tegenover Engeland, er is geen
sprake van eensluidendheid. Dat
realisme moet ik hier jammer
genoeg ook op tafel leggen.

D

Minister Alders: Voorzitter! Tegen de
heèr Eisma zeg ik, dat het zeker is
dat voor THORP een milieu–
effectrapportage is gemaakt. Ik heb
nog wel een andere vraag gesteld,
namelijk of daarbij het grens–
overschrijdende aspect ook aan de
orde is geweest en dus de betrokken–
heid van andere landen.

De heer Eisma (D66): Kan de
minister mij dat MER-rapport kunnen
doen toekomen? Ik heb informatie
dat er geen MER is gemaakt. Acht
jaar geleden is met de bouw van
THORP begonnen, maar op dat
moment was er geen MER beschik–
baar, voor zover mijn informatie
strekt. Ik ben erg geïnteresseerd in
het MER-rapport van de Engelse
regering.

Minister Alders Mijn informatie is,
dat er wel een MER is. De vraag is
echter - die heb ik dus ook gesteld -
in hoeverre men heeft voldaan aan
dat wat binnen de EG is afgesproken.
Daarbij gaat het dus om de
grensoverschrijdende betrokkenheid.
Daarom verwijs ik ook naar het
ECE-verdrag, waarbij dat grens–
overschrijdende aspect aan de orde
is. Op dit punt wordt daarin een stap
verder gegaan.

De heer Eisma heeft terecht
gewezen op de brieven die wij
eerder hebben verstuurd aan de
Engelse regering. Daarin is dat
element ook nadrukkelijk aan de
orde. Buiten de herhaling van de
aanbeveling van de Parcom hebben
wij inderdaad gevraagd om een
public inquiry– Wij hebben ook
aangedrongen op een nationale
dialoog en een internationale
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Alders

dialoog. Vooral het laatste aspect is
uiterst relevant.

Dan de motie van de heer Eisma.
Ik kan mij niet voorstellen dat de
motie alleen over THORP gaat. Als
de heer Eisma van mening is, dat
deze bezwaren betrekking hebben op
deze nieuwe installatie, dan zou de
motie feitelijk moeten gaan over het
opwerken, want wat is dan het
verschil met Cap la Hague?

De heer Eisma (D66): Natuurlijk is er
geen verschil met Cap la Hague,
maar wij zitten nu in de situatie, dat
wij met een daad, dat wil zeggen de
besluitvorming in Dodewaard, die in
Engeland eventueel kunnen
beïnvloeden. Laten wij nu proberen
niet te veel het brede spectrum te
zoeken van: kernenergie wel of niet.
Laten wij ons concentreren op het
probieem dat aan de orde is. Daar
kan de daad worden gesteld.

Minister Alders: Daarbij is elke keer
de vraag aan de orde wie welke daad
kan stellen. Wij hebben het daarbij
over 1% van het totaal. Het gaat dus
om de vraag, of deze installatie aan
de internationale maat voldoet. Wij
hebben daar grote twijfels over,
meer dan dat zelfs. Ik zei zojuist, dat
de Britse minister in het lagerhuis
heeft verwezen naar stukken die wij
op dit moment niet hebben. Dat
geldt ook voor de parlementsleden
daar. Die moet je eerst hebben.
Vervolgens kun je beoordelen waar
wij het over hebben. Dat heeft ook te
maken met de internationale positie
die je kunt innemen. Ik heb mij dat
betreft vanzelfsprekend gerealiseerd.
In het gesprek met mijn Engelse
collega heb ik daarom gezegd, dat
dit consequenties kan hebben voor
degenen die op dat punt menen een
contract te hebben. Dan moet men
echter wel bij die discussie blijven,
want anders beoordelen wij het niet
meer. Als de beoordeling op
voorhand luidt, dat opwerking niet
kan, dan moet een en ander zich
breder uitstrekken. Ik zie het
drukmiddel op die manier niet.

Dan de vraag van de heer Van
Ojik. Mijn collega van Economische
Zaken heeft de Kamer op 25 oktober
jl. een brief gestuurd. Daarin gaat hij
in op de argumenten over de al of
niet levensverlenging van de
kerncentrale Borssele en de
kerncentrale Dodewaard. Die brief
was vergezeld van een bijlage,
waarin die antwoorden cijfermatig
werden onderbouwd. Die leidden de

minister tot de conclusie, in
antwoord op vragen van de Kamer,
dat de modificatie dus gerechtvaar–
digd was. Ik treed hier verder niet in,
maar die brief komt voor in mijn
dossier.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de regering voor de
verstrekte inlichtingen.

Ik stel voor, dinsdag aanstaande
over de motie te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 23.50 uur

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

1. zes brieven van de voorzitter van
de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 14 december
1993 de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 22495,
23008, 23052, 23009, 23215 en 22238,
heeft aangenomen.

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

2. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een notitie
inzake de nieuwe bestuurlijke
verhoudingen in België en de
betrekkingen met Nederland (23536);
een, ten geleide van het verslag van
de Europese Raad van 10 en 11
december 1993 (21501-20, nr. 32);

een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, ten
geleide van een reactie op het
evaluatierapport van de Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking te Velde
inzake Samenwerkingsverbanden in
het Hoger Onderwijs (23400-V, nr.
43);

een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over de
eventuele gevolgen van de vernieu–
wing van de bestuurlijke organisatie
voor de waterstaats– en waterschaps–
zorg (23048, nr. 19);

twee, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, over ontheffing van de
bevoegdheidseisen in het voortgezet
onderwijs inclusief het m.b.o. (23328,

nr. 2);
een, ten geleide van nadere
toelichting op de in de notitie "Vitaal
Leraarschap" voorgestelde figuur
van de leraar in opleiding (23328, nr.
4);

een, van de staatssecretaris van
Defensie, over de verwervings–
voorbereiding voor de modernisering
van zeven van Canada overgenomen
CH-47 Chinook transporthelikopters
(22327, nr. 21);

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van een overzicht van
algemene maatregelen van bestuur
en ministeriële regelingen die
voorkomen in het wetsvoorstel tot
uitbreiding van de Wet bodem–
bescherming met een regeling inzake
sanering van de bodem (23400-XI, nr.
31);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de hoofdlijnen
van het ijsbestrijdingsbeleid
(23400-XII, nr. 28);

twee, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, over de
afronding van de GATT/Uruguay–
ronde (23400-XIII, nrs. 17 en 18);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de beleidsbrief
vernieuwing Algemene Bijstandswet
(22545, nr. 14);

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over het beleid inzake poliovaccinatie
(22894, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. een brief van de minister van
Verkeer en Waterstaat, ten geleide
van een reactie op het advies van de
Raad voor de verkeersveiligheid,
getiteld "Duurzaam veilig".

De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie ter afdoening en niet te
drukken.
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Noten

Noot 1 (zie blz. 3002)

BIJVOEGSEL

Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen, gesteld in de
eerste termijn bij de behandeling van de begroting van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (23 400-XV)

Vragen van de leden Eisses–
Timmerman (CDA) en Leerling
(RPF): Is het bijvoorbeeld mogelijk
dat iemand met een HAVO-diploma
werk weigert in de tuinbouw of in de
horecasector als het om handmatig
werken gaat? Kan de minister
aangeven aan welke verruimende
maatregelen wordt gedacht bij zowel
hoog– als laaggeschoolden? Wordt
door de sociale diensten te gemak–
kelijk omgesprongen met het begrip
passende arbeid?

Van het begrip passende arbeid gaat
een zekere beschermende werking
uit. Dit betekent dat werkzoekenden
in beginsel enige tijd hebben om
naar werk te zoeken dat aansluit bij
het verkregen niveau. Strekking van
de richtlijn passende arbeid is dat
omscholing op z'n plaats is dan wel
meer arbeid passend is naarmate
betrokkene langer werkloos is. Een
dergelijke conclusie kan ook al
eerder worden getrokken wanneer
op het moment van werkloos worden
duidelijk is dat zonder omscholing of
een ruimere opstelling het werkloos–
heidsrisico te groot is. In de richtlijn
passende arbeid wordt tevens
aangegeven dat arbeid van tijdelijke
aard of arbeid die in afwachting van
werk in eigen beroep kan worden
verricht evenzeer tijdens het eerste
half jaar van de werkloosheid
passend is, ook als het niveau van de
werkzaamheden niet geheel in
overeenstemming is met het eigen
niveau. Gezien de aard van de door
mevrouw Eisses gehanteerde
voorbeelden kunnen wij ons heel
goed voorstellen dat een dergelijke
situatie aan de orde is en dat dan
van weigering geen sprake kan zijn.
Op dit moment bestaan voornemens
het begrip passende arbeid voor
academici aan te scherpen in die zin,
dat voor deze groep al direct bij
aanvang van de werkloosheid ook
werk op HBO-niveau passend zal
worden geacht. Daarnaast is in de
Beleidsbrief vernieuwing ABW als
mogelijke aanpassing aangekondigd
dat schoolverlaters niet alleen werk

moeten zoeken op het niveau dat
door de gevolgde opleiding is
verkregen maar ook op het daaron–
dergelegen niveau. Het gaat hierbij
om alle schoolverlaters, dus niet
alleen de hoger maar ook de laag
geschoolden. Aangezien dit een
doorbreking van de bestaande juris–
prudentie betekent zal hiervoor
regelgeving noodzakelijk zijn. Een en
ander zal daarom worden vastgelegd
in een algemene maatregel van
bestuur. Hierbij zullen ook de resul–
taten van een momenteel lopend
onderzoek naar de implementatie
van de richtlijn passende arbeid in de
uitvoeringspraktijk worden verwerkt.
Dit onderzoek zal onder meer, dit in
reactie op een vraag van de heer
Leerling, inzicht moeten geven in de
wijze waarop in de uitvoerings–
praktijk met het begrip passende
arbeid wordt omgegaan.

Vraag van het lid Schimmel (D66):
Hoe zit het met de kwestie vrijwillig
ontslag en WW-uitkering; hoe
dwingt de Minister de SVr snel tot
een uitspraak, alsmede tot beleid
conform de wet.

Naar aanleidmg van de intrekking
van de zgn. ouderenrichtlijn wordt
heden door de Staatssecretaris een
brief gezonden naar de Toezicht–
kamer van de SVr. In deze brief
wordt de Toezichtkamer op de kortst
mogelijke termijn om een standpunt
gevraagd inzake vrijwillig ontslag en
WW-uitkering. Tevens is de
Toezichtkamer gevraagd de
benodigde maatregelen te nemen
teneinde een juiste toepassing van
de WW op het punt van verwijtbare
werkloosheid te bewerkstelligen.
In de systematiek van de huidige
WW berust het sanctiebeleid bij de
bedrijfsverenigingen. De Sociale
Verzekeringsraad is echter bevoegd
terzake coördinerende regels te
stellen die de bedrijfsverenigingen in
acht moeten nemen. In een tweede
brief aan de SVr is bij de Raad
aangedrongen op spoed bij het
vaststellen van dergelijke richtlijnen.

Afschriften van beide brieven
worden gezonden naar de Tweede
Kamer. Wij geven er op dit moment
de voorkeur aan de reactie van de
Toezichtkamer en de SVr af te
wachten, alvorens een meer inhou–
delijke reactie te geven op het
huidige sanctiebeleid WW. Proce–
dureel geldt dat in het uiterste geval
aan de SVr een aanwijzing kan
worden gegeven om de benodigde
regels te stellen. Wanneer niet
voldoende spoed wordt betracht, zal
ik van deze bevoegdheid gebruik
maken.

Vraag van het lid Leerling (RPF):
Hoe wordt in 1994 de korting van
f 67 miljoen voor de WSW ingevuld?
Wat betekent de toezegging in de
brief aan de VNG dat de korting van
de WSW weer in het kabinet ter
discussie komt als er sprake zal zijn
van een daling van WSW-arbeids–
plaatsen? Zullen er gedwongen
ontslagen vallen in de WSW?

De Staatssecretaris heeft met de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten op 23 augustus een
sluitende afspraak kunnen maken
over de korting van f 67 miljoen in
1994 op het budget van de WSW.
Dit overleg was noodzakelijk omdat
de VNG de argumenten niet onder–
schreef die ter onderbouwing van
deze korting op het WSW-budget
waren genoemd. De beleidsoperatie:
Budgetfinanciering, Deregulering en
Decentralisatie Sociale Werkvoor–
ziening (BDD SW) zou grotere
efficiency mogelijk maken zodat de
kosten voor de uitvoering van de
WSW zouden verminderen. De VNG
heeft dit bestreden en wilde de
korting alleen accepteren als ook het
volume te realiseren WSW-arbeids–
plaatsen evenredig zou worden
verminderd. Over het met de VNG
gevoerde bestuurlijk overleg, heeft
de Staatssecretaris op 11 november
jl. met de Vaste Commissie van uw
Kamer gesproken. Van de zijde van
de VNG is de bereidheid uitge–
sproken om met alle ten dienste
staande middelen te trachten de
bezuiniging te realiseren zonder
verlies van arbeidsplaatsen.
Van onze kant heeft de Staatssecre–
taris toegezegd om in een individueel
geval waarin het voor de uitvoerings–
organisatie onmogelijk is de korting
zonder volumeverlies te realiseren,
voor de desbetreffende organisatie
het te realiseren volume te willen
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heroverwegen. Dit behoeft op zich
niet te leiden tot gedwongen ontslag,
wel kan er sprake zijn van een langer
verblijf op de wachtlijst.

Vragen van de leden Huibers (CDA),
Van Hoof (VVD) en van Schimmel
(D66): Vraag naar de berekening van
de uitvoeringskostenvergoeding
JWG via het fonds sociale
vernieuwing.
M.b.t. de JWG zou ik een reactie van
de minister willen op uitspraken van
de gemeenten, dat bij de overhe–
veling van de middelen voor de JWG
alleen de ophoging van de
vergoeding op basis van de actuele
prognose heeft plaatsgevonden,
maar dat de oorspronkelijke
vergoeding wordt overgeheveld op
basis van de oude prognoses. Dat
zou een tekort opleveren voor de
gemeenten van 14,4 tot 40 miljoen
in 1998.
De regering decentraliseert maar
draagt daarbij te weinig middelen
over. Kan de minister uitleggen
waarom hij zich baseert op oude
ramingen voor 1994. Is de minister
van mening dat dit in overeen–
stemming is met de geest van het
bestuursakkoord Rijk/VNG? Ik zie
met belangstelling het antwoord van
de minister tegemoet en zal mede
daarvan laten afhangen of ik een
amendement hierover indien.
Het is ons bekend dat de met de
verdeling via het Fonds sociale
vernieuwing samenhangende herver–
deeleffecten bij verschillende
gemeenten opschudding hebben
veroorzaakt. Ook hebben onder
andere de VNG en de Landelijke
Vereniging JWG/banenpools zich -
met het oog op de behandeling van
het wetsvoorstel Tijdelijke wet stimu–
lering sociaal vernieuwing - met een
schrijven tot de Eerste Kamer, t.a.v.
de commissie voor Binnenlandse
Zaken, gericht.
De VNG refereert aan de door haar
gestelde criteria ten aanzien van een
fonds sociale vernieuwing. Aanvan–
kelijk werd voldaan aan het criterium
van een evenwichtige verdeling die
recht doet aan achterstanden en
grote herverdeeleffecten vermijdt.
Thans blijkt volgens de VNG sprake
te zijn van effecten die van tevoren
niet waren voorzien. Deze effecten
zijn terug te voeren op twee onder–
delen die naar het Fonds sociale
vernieuwing zijn overgeboekt: de
stimuleringsbijdrage minderheden en
de JWG-uitvoeringskosten. Voor een
aantal gemeenten overschrijden deze
effecten 1% van de algemene
uitkering Gemeentefonds.

Ten aanzien van de uitvoeringskos–
tenvergoeding JWG is de kritiek van
de VNG met name gericht op de
omvang van de middelen die (door
SZW) naar het fonds zijn overge–
dragen. De minister van Binnen–
landse Zaken heeft bij brief van 7
december 1993, mede namens de
bewindslieden van SWZ, de Eerste
Kamer geïnformeerd met betrekking
tot o.a. de overdracht van middelen
voor het onderdeel uitvoeringskosten
JWG naar het Fonds sociale
vernieuwing. In deze brief (bijge–
voegd) wordt de kritiek weerlegd dat
sprake zou zijn van te weinig
middelen die naar het fonds zijn
overgedragen. duidelijk is dat sprake
is van een aantal plussen en minnen
die, alles bij elkaar genomen, redelijk
met elkaar in evenwicht zijn.
Het kabinet heeft met de wijze van
raming aangesloten bij de afspraak
in het Bestuursakkoord Rijk-VNG. Dit
betekent dat de effecten van het
Rijksbeleid op de gemeentelijk lasten
zoals de ophoging van de uitvoe–
ringskosten volledig worden gecom–
penseerd op basis van de meest
actuele prognoses, terwijl autonome
ontwikkelingen t.o.v. het ijkmoment
(in dit geval begroting 1991, het jaar
van de invoering van de JWG, en
tevens het moment waarop de
overheveling in het meerjarenkader
budgettair is verwerkt) niet tot
compensatie (toevoeging of uitname
Gemeentefonds) leiden.
In de door de VNG aan de Eerste
Kamer toegezonden brief wordt
abusievelijk uitgegaan van verkeerde
veronderstellingen. Uitgaande van de
juiste berekeningswijze conform de
begroting SZW wordt het door de
VNG veronderstelde «gat» bij de
JWG teruggebracht van f 13,4 mln
tot 6,9 miljoen in 1994 en van 37,4
mln tot 18,9 mln in 1998. Daarnaast
wordt door de VNG voorbijgegaan
aan het feit dat ook in de afweging
moet worden betrokken de vrijval–
lende uitkeringslasten van jongeren
doordat zij niet langer in aanmerking
komen voor een Rww-uitkering Voor
de berekening van de hiermee
corresponderende uitname uit het
Gemeentefonds heeft nadien geen
bijstelling plaatsgevonden in verband
met conjuncturele ontwikkelingen in
de jeugdwerkloosheid. De toename
van het aantal JWG'ers op grond van
autonome ontwikkelingen is niet
vertaald in een hogere uitname uit
het Gemeentefonds. Bij de toename
van het aantal JWG'ers leidt dit er
toe dat ongeveer om en nabij 10 mln
in 1994 oplopend tot om en nabij 20
mln in 1998, niet wordt uitgenomen.

De minister van Binnenlandse Zaken
heeft bij brief van 9 december 1993
de Eerste Kamer geïnformeerd met
betrekking tot de wijze van verdeling
van de middelen en de daarbij
opgetreden herverdeeleffecten. In
deze brief zegt de minister van
Binnenlandse Zaken toe dat voor die
gemeenten die alsnog voor 1994
met een herverdeeleffect van meer
dan 1% van de algemene uitkering
worden geconfronteerd eenmalig
een oplossing zal worden gezocht.
E.e.a. betekent dat naar ons oordeel
dat thans noch procedurele noch
inhoudelijke argumenten voorhanden
zijn om in het kader van de begroting
SZW nader financiële tegemoetko–
mingen te doen.

Vraag van het lid Leerling (RPF): De
JWG werkt allesbehalve vlekkeloos.
Wat is waar van allerlei negatieve
berichten over de JWG, zoals een
extreem hoog ziekteverzuim?

Er zijn geen aanwijzingen dat het
ziekteverzuim binnen de JWG
verhoudingsgewijs onevenredig hoog
is. Het door de SVr op basis van
steekproeven geconstateerde ziekte–
verzuim van 6,5% ligt beneden het
landelijk gemiddelde van 8%. Gezien
de leeftijd van de doeigroep van de
JWG is wel sprake van een relatief
hoog ziekteverzuim. Hoewel dit op
zich verklaard kan worden door het
gegeven dat de doelgroep van de
JWG zich per definitie bevindt aan
de (relatieve) onderkant van de
arbeidsmarkt, met daarbinnen een
verhoudingsgewijs hoog aandeel van
deelnemers met specifieke in de
persoon gelegen problemen,
betekent dit wel dat aan het gegeven
van een relatief hoog ziekteverzuim
niet voorbij gegaan kan worden.
Nader zal worden bekeken op welke
wijze prikkels in het kader van terug–
dringing ziekteverzuim binnen de
JWG gestalte kunnen krijgen, daarbij
rekening houdend met het specifieke
karakter van de JWG.

Vragen van de leden Rosenmöller
(GroenLinks) en Leerling (RPF):
Uitbreiding van de JWG naar de
marktsector moet zo snel mogelijk
gerealiseerd worden. Wordt dat door
het CBA geblokkeerd?
Gelet op het feit dat veel jongeren
uit de doelgroep blijkbaar nog altijd
niet aan de bak komen, pleit ik
ervoor de marktsector open te
stellen voor de JWG. De regering
gaat hier nog altijd niet toe over.
Misschien kan de minister zijn
bezwaren hiertegen op een rijtje
zetten? Wordt hij belemmerd door
onwillige RBA's?
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De Memorie van Antwoord bij het
wetsvoorstel wijziging JWG (Kamer–
stukken II, 23 453) is op 2 december
jl. aan de Tweede Kamer toege–
zonden. Hierin wordt het standpunt
van het CBA omtrent de toepassing
van de Jeugdwerkgarantie in de
marktsector toegelicht. Het CBA
geeft te kennen geen voorstander te
zijn van een ministeriële regeling op
het punt van openstelling van de
JWG voor de marktsector.
Het kabinet beoordeelt de bestuur–
lijke lijn van het CBA in algemene zin
positief, maar wil wel nadrukkelijk
volgen wat er van de voorgenomen
intensiveringen ten aanzien van het
jongerenbeleid terecht komt. het
CBA heeft niet de mogelijkheid
openstelling door de RBA's van de
marktsector, noch een ministeriële
regeling op dit punt, te blokkeren.
Op dit moment hebben de RBA's de
bevoegdheid de marktsector open te
stellen voor de JWG, hetgeen ook in
toenemende mate gebeurt, namelijk
door 20 van de 28 RBA's. Zoals
aangegeven in de MvA JWG gaan
wij ervan uit dat de RBA's waar
nodig de marktsector betrekken bij
de JWG.
Een ministeriële regeling zal een
uiterste middel moeten zijn wanneer
de situatie dit noodzakelijk maakt.
Hiertoe nu overgaan is niet
opportuun. Bovendien wordt met een
formeel afgedwongen openstelling
op zichzelf geen aanbod van garan–
tiebanen gecreëerd.

Vraag van het lid Schimmel (D66):
Om de sluitende aanpak in het JWG
te realiseren zijn volgens de VNG
een aantal zaken nodig. Namelijk
invoering van een voorbereidingsfase
maar dan wel vergezeld van
voldoende financiële mogelijkheden
voor gemeenten, openstelling van de
marktsector en de combinatie
JWG/leerlingwezen. Is de minister
bereid op de wensen van de VNG in
te gaan?

Zoals blijkt uit het voorstel van wet
tot wijziging van de JWG (Kamer–
stukken II, 23 453) en de memorie
van toelichting daarop, is het kabinet
van mening dat voor het feitelijk
realiseren van de sluitende aanpak
zowel het creëren van een voorberei–
dingsfase binnen de JWG als een
verdergaande verruiming van de
openstelling van de marktsector
nodig is. Op de financiële mogelijk–
heden voor gemeenten terzake en de
positie van de marktsector ten
opzichte van de JWG is zowel in de

Memorie van Antwoord bij het
wetsvoorstel wijziging JWG als bij
andere vragen in het kader van deze
begrotingsbehandeling, reeds
ingegaan. Eveneens is in de op 2
december jl. aan de Tweede Kamer
toegezonden Memorie van Antwoord
aandacht besteed aan het leerling–
wezen.
De combinatie van JWG met het
reguliere leerlingwezen is om de
volgende reden uiterst ongewenst. In
het CBA is afgesproken dat JWG en
leerlingwezen worden aangemerkt
als gescheiden trajecten, met een
eigen taakstelling. Indien een jongere
geschikt is voor het leerlingwezen,
dient deze naar dat traject te worden
toegeleid, in plaats van naar de
JWG. Het belang van werkgevers bij
het verwerven van voldoende gekwa–
lificeerd personeel zal tot uitdrukking
moeten komen bij de concrete
mvullmg van de taakstelling met
betrekking tot de financiering en het
beschikbaar stellen van plaatsen aan
kandidaten voor een leerlingwezen–
opleiding. Toestaan van de combi–
natie JWG/leerlingwezen zou een
afwenteling van de lasten naar de
rijksbegroting impliceren. Dit gaat
ten koste van zowel de doelstelling
als het bereik van het leerlingwezen
als van de met de sociale partners
afgesproken taakstelling voor het
leerlingwezen, waardoor verdringing
zou onlstaan.

Vraag van het lid Huibers (CDA):
Specifiek punt betreft de samen–
werking Arbeidsvoorziening met
GSD'en en bedrijfsverenigingen.
Sterkere nadruk op reactivering en
verplichte samenwerking is prima.
Actie op korte termijn is nodig met
betrekking tot afspraken in het kader
van scholing met behoud van
uitkering, geven steeds weer
aanleiding tot genante vertoningen.
Ervaring van veel projecten in talloze
regio's. Welke vervolgstappen. Meer
dringende afstemming en harmoni–
satie in interpretaties is gewenst.

De telkens weer terugkerende
problemen in de afstemming tussen
Arbeidsvoorziening en de bedrijfs–
verenigingen rond scholing met
behoud van uitkering zijn bekend,
overigens zonder dat eenduidig een
schuldige kan worden aangewezen.
Om deze problemen afdoende te
kunnen aanpakken wil het kabinet de
beslissingsbevoegdheid inzake
scholing met behoud van uitkering in
haar geheel neerleggen bij de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, in

casu de RBA's. Op deze wijze wordt
een eenduidige procedure mogelijk.
het kabinet heeft dit voornemen aan
de Kamer gepresenteerd in de Nota
Voorzieningenbeleid WW van 11 mei
1993 (Kamerstukken II, 1992/93,
23 150, nr. 1). Na bespreking van de
nota in de Kamer zal op basis van de
uitkomsten daarvan wetgeving
worden voorbereid.
Wat betreft de voortgang van de
pilot-projecten samenwerking
Arbeidsvoorziening-Bedrijfsvereni–
gingen kan nog niet veel meegedeeld
worden, aangezien deze experi–
menten op 1 november 1993 zijn
gestart. Volgens de eerste berichten
verloopt de samenwerking in drie
van de vier regio's zeer voorspoedig,
met name in de regio's waarin met
het één loket-model wordt geëxperi–
menteerd. In de vierde regio lijkt de
samenwerking wat stroever te gaan,
maar de begeleidingscommissie die
de vier projecten begeleidt, verwacht
dat het hier om kleine aanlooppro–
blemen gaat die snel verholpen
zullen kunnen worden.

Vraag van het lid Schutte (GPV): Bij
behandeling van het wetsvoorstel
WVG is breed zorg uitgesproken
over handhaving van de kwaliteit van
de voorzieningen. Ik bespeur
signalen dat er wildgroei dreigt. Het
overleg terzake stokt. Is de
bewindsman bereid de druk op de
ketel te houden? GAK/GMD heeft de
ruimte gekregen onder marktcon–
forme omstandigheden zijn diensten
aan te bieden. Een gescheiden finan–
ciering is een terechte voorwaarde
daarbij. Maar ook anderen hebben
deze markt betreden. Dan gaat het
om AWBZ gefinancierde instellingen
en b.v. een GGD. Is het niet
minimaal noodzakelijk dat in deze
gevallen dezelfde randvoorwaarden
gelden als voor GAK/GMD? Wil de
bewindsman daarover in ieder geval
contact opnemen met de desbetref–
fende collega's in het kabinet?

De kwaliteit in het kader van de
WVG is een belangrijk aspect. Over
de vormgeving van het kwaliteits–
beleid voor hulpmiddelen wordt door
SZW en WVC nader overleg gevoerd
met de oude en nieuwe uitvoerders
van de WVG. Uitgangspunt hierbij is
dat de bestaande expertise ingezet
blijft. Wij zullen de Kamer zo spoedig
mogelijk berichten over de resultaten
van dit overleg en de vragen van de
heer Schutte zullen in het overleg
worden betrokken en schriftelijk
worden beantwoord.
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Vraag van het lid Schutte (GPV): Is
er voldoende aandacht voor de extra
kosten die in de WSW-sector
gemaakt zullen moeten worden als
gevolg van het grotere eigen risico
voor de Ziektewet?

Voor de sector als geheel geldt een
eigen Ziektewet-premie. Derhalve
zijn er geen extra kosten, omdat
tegenover de stijging van de
loonkosten als gevolg van eigen
risico in de ZW een overeenkomstige
daling van de ZW-premie staat.
Voor de individuele werkgever in de
sector kunnen extra kosten ontstaan,
wanneer het ziekteverzuim hoger dan
gemiddeld is. ook voor de WSW
geldt aldus een financiële prikkel om
het ziekteverzuim terug te dringen.

Vraag van het lid Van Hoof (VVD):
Verlaging als alternatief voor
uitbreiding banenpools.

Verlaging van het wettelijk
mininiumloon is geen wondermiddel
voor de oplossing van de
werkloosheid aan de onderkant van
de arbeidsmarkt. In de afgelopen
jaren Is immers gebleken dat waar
het nriinimumloon achter is gebleven
bij de gemiddelde contractloonont
wikkeling, de laagste cao-lonen
sceeds verder zijn uitgestegen boven
ddt rninimumloon. Als de laagste
cao-lonen niet meedalen met het
mmimumloon, dalen de arbeids–
kosten niet en neemt de vraag naar
iaagproduktieve arbeid niet toe.
Bovendien verdringen mensen
zonder uitkering bij een verlaging
van het minimumloon mensen met
een ijitkeringsalternatief van de
arbeidsmarkt.
VVaar het op aankomt is om via
functiedifterentiatie nieuwe functies
te creëren in het gebied tussen het
wettelijk minimumloon en de huidige
laagste schaallonen. Tevens zou via
verbetering van de arbeidsomstan–
digheden en scholing laagbetaalde
arbeid aantrekkelijker gemaakt
rnoeten worden. De vraag is echter
of ai üeze maatregelen voldoende
opleveren. De Commissie die zich
bezig houdt met de problematiek in
nei .aagste segment van de arbeids–
markt (de Commissie Andriessen) zal
nierover mei volgend jaar adviseren.

v'raag van het lid Rosenmöller
(CJrcfcnünks): Reactie van de
rn'mster op het rapport van mevrouw
Jenoel-Gijsbers.

Dn i"»«»r Rosenrnölier doelt kennelijk
T– *?T rapport «Werklozen over

werk, loon en uitkering» van
mevrouw Jehoel-Gijsbers.
In het rapport wordt geconstateerd:
- dat de meeste respondenten een
baan zoeken die past bij het eigen
arbeidsverleden cq. bij eigen
voorkeuren anderszins en dat men
voor deze banen een betrekkelijk
laag loon vraagt; men blijkt niet
succesvol te zijn met solliciteren
naar dit soort banen; deze zijn
weinig voorhanden;
- dat men schoonmaak–
fabriekswerk öf helemaal niet wil
doen of tegen een flink hoger loon;
- dat volgens de richtlijnen in de
Notitie passende arbeid' alle
werklozen die langer dan twee jaar
werkloos zijn, een baan op
ongeschoold niveau moeten accep–
teren; ook moeten dan inkomens–
consessies worden gedaan.

Naar aanleiding van deze constate–
ringen kan worden opgemerkt:
- schoonmaak of fabriekswerk is
fatsoenlijk en nuttig werk, waar velen
nu al hun boterham mee verdienen;
er is geen enkele reden om dit werk
als mensonwaardig af te schilderen;
- juist voor eenvoudig werk in
diensten– en produktiesfeer zijn er
vacatures die moeilijk of niet vervuld
kunnen worden;
- een grotere bereidheid om
eenvoudig werk te doen, in overeen–
stemming met de richtlijnen voor
passende arbeid, kan ervoor zorgen
dat veel langdurig werklozen weer
zelf hun inkomen verdienen; het
draagvlak voor de uitkeringen van
degenen die niet kunnen of niet
meer hoeven te werken wordt
daardoor verbreed; het perspectief
op inkomensverbetering neemt
daardoor toe;
- verhoging van lonen voor laagbe–
taalde functies zal leiden tot vernie–
tiging van werkgelegenheid in het
laagste segment van de arbeids–
markt; veeleer zal lastenverlichting
hier soelaas kunnen bieden; reacti–
vering van inactieven waardoor de
sociale premies kunnen dalen is
hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Vraag van het lid Huibers (CDA):
Wanneer mag het SER-advies met
betrekking tot de laagste schaallonen
worden verwacht?

De aanvullende adviesaanvraag van
21 september j.l. over de mogelijk–
heden tot versterking van de werkge–
legenheid in laagbetaalde functies
wordt door de SER betrokken in het
middellange-termijn-advies dat naar
verwachting in februari 1994 wordt
uitgebracht.

Vraag van het lid Rosenmöller
(GroenLinks): Omzetting van arbeids–
kostenforfait in een tax credit.

De fractie van Groen Links stelt voor
het arbeidskostenforfait om te zetten
in een tax credit om zo de achter–
uitgang in inkomen bij korter werken
te beperken. Voor werkenden met
een inkomen dat wordt belast tegen
het tarief eerste schijf heeft een
omzetting van het arbeidskosten–
forfait in een tax credit op zich geen
effekt. Aanwending van de
opbrengst voor verhoging van de tax
credit leidt wel tot een inkomensver–
betering voor werkenden in de eerste
schijf. Net boven de grens van de
eerste schijf zou de omzetting in
combinatie met het passeren van de
inflatiecorrectie echter negatieve
koopkrachtgevolgen hebben.

In plaats van de omzetting van het
forfait in een tax credit, heeft het
kabinet naar aanleiding van discussie
in het parlement de verhoging van
het arbeidskostenforfait in 1994
anders vormgegeven. In plaats van
het percentage met 1 procentpunt
en het maximum f 500 te verhogen,
wordt het percentage met 3 procent–
punten en het maximum met f 465
opwaarts bijgesteld. Deze wijziging
is gunstig voor mensen met lagere
inkomens en kan daarom
deeltijdwerk bevorderen.

Vragen van de leden Huibers (CDA),
Rosenmöller (GroenLinks) en Van
Zijl (PvdA): EG-Witboek: Graag ook
een oordeel van de Minister van
Sociale Zaken. Heel concreet hebben
wij ons in dat verband ook uitge–
sproken voor pogingen in Europees
verband een lager BTW-tarief voor
arbeidsintensieve diensten te reali
seren en de pogingen arbeid minder
te belasten in ruil voor hogere
milieulasten. Hoe staat het daarmee?
Wat is er het afgelopen weekend
afgesproken over het BTW-tarief op
arbeidsintensieve diensten in het
definitieve witboek Delors? Lasten–
verschuiving: goed voor het milieu,
goed voor de werkgelegenheid. Zou
de Minister bereid zijn grofweg de
effecten van die uitruil in beeld te
brengen, middels een notitie aan de
Kamer?
Stimulerende maatregelen richting
MKB. Een lager BTW-tarief voor
arbeidsintensieve diensten is zo'n
nuttige maatregel, maar wacht op
toestemming van Brussel. Kan de
Minister een inschatting geven hoe
lang dat wachten nog moet duren?
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Het kabinet vindt in het Witboek veel
bekende elementen terug, die sporen
met het eigen beleid zoals onder
meer uiteengezet in «Meer Werk,
Weer Werk». Zoals de afgevaar–
digden aangeven, komen in het
Witboek aanbevelingen voor om de
lonen te rnatigen, de arbeidsmarkt
flexibeler te maken. Tevens wordt de
rol van sociale partners benadrukt en
is er aandacht voor de problematiek
aan de onderkant van de arbeids–
markt. Wel zet het kabinet vraag–
tekens bij de voorgestelde financie–
ringswijze van de in het Witboek
voorgestelde infrastructuur–
projecten. Hierover zal in de EcoFin
nader beraad plaatsvinden.
Over het voorstel van een lager
BTW-tarief op arbeidsintensieve
diensten, kan alleen op EG-niveau
besluitvorming plaatsvinden, omdat
op EG-niveau de tariefindeling van
goederen en diensten plaatsvindt. In
algemene zin wordt in het Witboek
de aandacht gevraagd voor de
lidstaten na te gaan hoe via de
belastingheffing barrières voor het
creëren van meer laaggekwalifi–
ceerde banen weggenomen kunnen
worden. Toegespitst op een laag
BTW-tarief voor arbeidsintensieve
diensten komt het thema echter niet
aan de orde.
Wat betreft lastenverschuiving van
arbeid naar milieu, is een Europese
COa-heffing nog steeds in discussie.
Het Witboek geeft aan dat positieve
werkgelegenheidseffecten mogelijk
zijn. Het CPB heeft dat t.b.v. het
Witboek laten zien. Een BTW-achtige
energieheffing ter grootte van 1%
BBP, kan, mits op Europese schaal
ingevoerd, op de juiste wijze terug–
gesluisd, bij ontbreken van afwen–
teling en bij maatschappelijke accep–
tatie van de koopkrachteffecten (-2%
voor de minima) leiden tot 70 000
extra arbeidsjaren werkgelegenheid
op termijn. Het kabinet ondersteunt
nog steeds de invoering van een
Europese energieheffing.
De Kamer is reeds bekend met
doorrekeningen van lastenver–
schuiving van arbeid naar milieu, met
name die ten behoeve van de Stuur–
groep Wolfson. Gelet hierop en op
het feit dat momentee! de discussie
op Europees niveau plaatsvindt, lijkt
het mij niet opportuun de Kamer nu
een nieuwe notitie over de effecten
van een dergelijke lastenverschuiving
toe te sturen.

Vragen van het lid Leerling (RPF):
Deelt de minister de opvatting dat de
werkloosheidsproblematiek zo
mogelijk nog benauwender is dan in
1982?

Zou de minister de gevleugelde
woorden «Dit komt nooit meer
terug» in de huidige conjunctuur
voor zijn rekening willen nemen met
betrekking tot het welvaartspeil en
de werkgelegenheid?
Denkt de minister dat er binnen
afzienbare tijd voldoende draagvlak
zal zijn voor zijn standpunt dat het
«op is met de welvaartsgroei»?

Naar het oordeel van het kabinet is
nog het meest zorgelijke aan de
huidige werkloosheidsontwikkelmg
dat een blik op het verleden leert dat
na elke recessie de werkloosheid
weliswaar weer daalt, maar telkens
weer op een hoger niveau blijft
steken. Dit probleem lijkt zich
voornamelijk in de EG voor te doen.
De vooruitzichten voor de middel–
lange termijn stemmen wat dat
betreft evenmin gunstig. Voor de
komende jaren wordt door het
Centraal Planbureau weliswaar weer
een groei van de werkgelegenheid
voorzien, maar ook een verdere
stijging van de werkloosheid. In de
Sociale Nota 1994 heeft het kabinet
deze ontwikkelingen reeds geschetst.
Dit vooruitzicht is voor het kabinet
echter geen reden tot pessimisme.
De sterke groei van de werkgele–
genheid in de jaren 1984-1992
maakt dat duidelijk. De werkgele–
genheid groeide toen in Nederland
aanzienlijk sterker dan in het
buitenland. Tevens was die groei
voor het grootste deel te danken aan
binnenlandse factoren als loonma–
tiging en lastenverlichting. Ook in de
huidige jaren van recessie steekt
Nederland wat dat betreft nog
gunstig af tegen het buitenland. Dit
betekent dat ondanks de magere
economische groei die voor de
komende jaren wordt voorzien, er
wel degelijk perspectieven zijn voor
groei van de werkgelegenheid. Het
streven naar volledige werkgele–
genheid blijft dan ook uitgangspunt
voor het kabinet.
Economische groei is daarbij geen
doelstelling op zich, maar een
voorwaarde voor het genereren van
voldoende nieuwe banen.
Om iedereen die in de toekomst een
baan wenst alsook om de inactiviteit
te verminderen zal die beperkte
economische groei zo mogelijk
geheel moeten worden omgezet in
meer banen. Op deze wijze is nog
wel sprake van collectieve welvaarts–
groei, maar niet meer voor de indivi–
duele burger die niet van
sociaal-economische positie
verandert. In die zin is de welvaarts–
groei «op». Daarnaast zullen die

nieuwe banen zoveel mogelijk, veel
meer dan in het verleden, moeten
worden vervuld door mensen met
een uitkering. Als uitkeringsgerech–
tigden overgaan naar een betaalde
baan, kan dat voor hen natuurlijk wel
individuele welvaartsgroei
betekenen. Het creëren van een
draagvlak voor deze boodschap is
een zaak van het voortdurend onder
de aandacht brengen van de proble–
matiek bij individuele burgers en
maatschappelijk middenveld. Dat dit
resultaat op kan leveren moge blijken
uit het feit dat de sociale partners
een akkoord hebben gesloten, waarin
deze aanpak centraal staat.

Vraag van het lid Leerling (RPF): Is
het juist dat Nederland samen met
Italië wat loonmatiging betreft in
Europa een gidsfunctie vervult?

Voor de ontwikkeling van de
loonsom per werknemer en van de
arbeidskosten per eenheid produkt
geldt dat de loonstijging in
Nederland over de jaren 1990-1994,
met een enkele uitzondering, bijna
steeds enigszins of aanzienlijk onder
de gemiddelde stijging voor de
EG-landen of de Europese
OESO-landen uitkwam (zie OESO,
Employment Outlook, Parijs, juli
1993, pagina 8). Het recente
akkoord tussen de sociale partners
zou dit beeld nog verder kunnen
versterken. Wat betreft Italië was tot
voor enkele jaren sprake van loonstij–
gingen die soms aanzienlijk boven
het EG-gemiddelde lagen, voor
recente jaren is evenwel sprake van
een relatief sterk dalende loontrend,
waardoor de loonstijging rond het
EG-gemiddelde schommelt. Omdat
zich in de EG als geheel een dalende
loontrend voordoet, neemt het
verschil tussen de Nederlandse
loonstijging en die van EG-partners
af.

Vraag van het lid Huibers (CDA)-
Hoe staat het met de verbreding van
de Structuurfondsen? Welke
betekenis voor Nederland?

Op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de
verbreding van de structuurfondsen
met name geleid tot de formulering
van een nieuwe doelstelling vier van
de structuurfondsen. Het Europees
Sociaal Fonds, het ESF, heeft
voortaan ook tot doel om de
aanpassing van werknemers aan de
veranderingen in het bedrijfsleven en
aan de ontwikkelingen van de
produktiestelsels te vergemakke–
lijken.
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De stand van zaken voor dit moment
is dat Nederland bij de Commissie
een Nationaal Plan heeft ingediend,
om onder meer invulling te geven
aan de nieuwe doelstelling vier. Met
betrekking tot de nieuwe opzet van
doelstelling 3 zal het mogelijk
worden additionele financiering te
verstrekken toegespitst op de
instroom projecten voor langdurig
werklozen. Het Nationaal Plan is
zodanig opgesteld, dat daarmee het
kabinetsbeleid, zoals verwoord in de
nota «Meer werk, Weer werk», in de
komende periode met betrekking tot
de werkgelegenheid ondersteund
wordt. Evenzo reflecteert het plan
het beleid van het Centraal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening (CBA),
dat is vastgesteld in het Landelijk
Meerjaren Beleidskader (LMBK).
Het is thans aan de Europese
Commissie over dit plan haar oordeel
te geven.

Vraag van het lid Leerling (RPF):
Welke bijdrage kan Nederland
bijvoorbeeld in VN-verband leveren
aan het verdwijnen van het
fenomeen van uitbuiting van
goedkope arbeidskrachten in ontwik–
kelingslanden?

Nederland streeft naar stabiele inter–
nationale verhoudingen; zowel in
politieke als economische zin. Een
goed ontwikkelde mondiale sociale
dimensie is daarvoor nodig. Het
Nederlandse buitenlandse beleid
kenmerkt zich dan ook door het
accepteren van een zekere verant–
woordelijkheid voor minder ontwik–
kelde landen. Dit uit zich onder meer
in èén van de hoogste bijdragen voor
ontwikkelingshulp. Ook is Nederland
één van de grootste contribuanten
aan het ontwikkelingsprogramma van
de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO).
Verder is het zo dat Nederland in het
kader van de Internationale Arbeids–
organisatie de totstandkoming
nastreeft van internationale arbeids–
normen, die door zoveel mogelijk
landen kunnen worden geratificeerd
en nageleefd.

Vraag van de leden Schimmel
(D66) en Schutte (GPV): In het rijtje
van deregulerende maatregelen in
het kader van het verbeteren van de
arbeidsmarkt ontbreekt de ruimere
openstellingstijd van winkels.

Op dit terrein is een experiment
gaande in het kader van de Wet
D-gemeenten en D-provincies
waarbij geëxperimenteerd wordt met
winkelsluitingstijden. Daarbij zijn

zowel consumenten, ondernemers
als gemeenten betrokken.
De experimenten lopen in het
komende voorjaar af en zullen dan
geëvalueerd worden. De Winkelslui–
tingswet valt overigens onder de
primaire verantwoordelijkheid van de
Ministervan Economische Zaken.

Vraag van het lid Huibers (CDA): Is
het kabinet bereid de Arbowet te
wijzigen, gelet op het huidige verbod
op zgn. monotoon werken?

Hiertoe is geen aanleiding. De
Arbowet kent namelijk geen absoluut
verbod op «monotoon» werk. Wel is
de inzet van de Arbowet dat bij (de
creatie van) arbeid de basisniveaus
van veiligheid, gezondheid en welzijn
gewaarborgd dienen te blijven.
Voorkomen moet worden dat sterk
eenzijdige functies ontstaan, waarin
werknemers een ernstig verhoogd
rislco lopen op gezondheidsklachten,
ziekteverzuim en uitval richting
WAO. In dit verband kan ook worden
gewezen op de preventieverplich–
tingen die de werkgever heeft op
basis van de Europese Kaderrichtlijn
(89/391/EEG).

Vraag van het lid Rosenmoller
(GroenLinks): Is de regering nog van
plan om enige impuls te geven aan
wetenschappelijk onderzoek naar
preventie en diagnostisering van
beroepsziekten?

Binnen de door de regering uitge–
zette lijnen is primair gekozen voor
het stimuleren van de zelfwerk–
zaamheid van de sociale partners.
Op het niveau van ondernemingen
ligt met ingang van 1 januari 1994
de verplichting tot een risico-inven–
tarisatie en –evaluatie. De overheid
kiest voor een terughoudende
opstelling ten aanzien van stimu–
lering van wetenschappelijk
onderzoek Verwacht wordt dat de
belanghebbenden i.e. de sociale
partners waar nodig zelf meer
bijdragen ook ten aanzien van de
ontwikkelingen rond preventie van
beroepsziekten.

Vraag van het lid Huibers (CDA):
Welke taak krijgt de Stuurgroep
tewerkstelling allochtonen? Relatie
met positie BAM'ers. Als doelgroep
zal ook in toenemende mate in beeld
komen de vluchtelingen en asiel–
zoekers met status; kunnen we in dat
verband leren van de succesvolle
aanpak bij de Molukkers?

Wij stellen ons voor dat deze stuur–
groep een soort aanjaagfunctie heeft
opdat centrale afspraken niet blijven

steken in vrijblijvendheid. Uit de
evaluaties van het Stichtingsakkoord
«Meer werk voor minderheden» van
november 1990 blijkt helaas dat
afspraken op centraal niveau nog
onvoldoende worden opgepakt in de
dagelijkse praktijk. Het gaat er nu om
dit sombere beeld om te zetten in
een positiever beeld. En naar onze
mening moet dat kunnen, er zijn
positieve ontwikkelingen. Wij
verwachten van de stuurgroep dat zij
deze succesvolle initiatieven
opspoort en vervolgens dat zij een
bredere toepassing van deze initi–
atieven zal stimuleren. Daarbij zal het
nodig kunnen zijn dat de stuurgroep
met haar voorstellen «de boer op
gaat» om de verschillende betrok–
kenen aan te zetten tot daadwerke–
lijke actie. Een actiegerichte stuur–
groep dus, geen praatcommissie!
Overigens kunnen wij ons voorstellen
dat de stuurgroep gebruik zal maken
van de ervaringen van de bedrijfsad–
viseurs minderheden en succesvolle
projecten, waaronder die voor
Molukkers en vluchtelingen
(Emplooi), in ogenschouw zal nemen.
Wij verwachten de Stuurgroep begin
1994 aan het werk te kunnen zetten.

Vraag van het lid Huibers (CDA):
Waarom wordt de wens tot intensi–
vering van het aantal werkervarings–
plaatsen niet ingebracht in het CBA,
waarbij uitwerking op RBA-niveau
noodzakelijk is? Extra budget is
daarbij niet de eerste vereiste, gelet
op de nog steeds terugkerende
onderuitputting in het Arbo-budget.

Kabinet is erg optimistisch en naar
gevreesd moet worden ook niet altijd
realistisch. Verhouding tot najaarsak–
koord.

Vragen van de leden Schimmel
(D66) en Van Zijl (PvdA): Waarom,
gelet op beperkt bereik en forse
verdringing, werkervaringsplaatsen
uitbreiden?
Aarzeling over de haalbaarheid van
de ambitieuze doelstelling t.a.v.
leerlingwezen en werkervarings–
plaatsen.

Voor mensen die ondanks alle struc–
turele maatregelen die recent
genomen werkloos worden of
werkloos blijven wil het kabinet de
afstand tot de arbeidsmarkt zo
beperkt mogelijk houden.

Dat kan door er voor te zorgen dat
werklozen kontakt houden met de
arbeidsmarkt, door te voorkomen dat
werkloosheid zich concentreert bij
langdurig werklozen of bij toch al
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kwetsbare groepen zoals minder–
heden.

Arbeidsvoorziening moet hiervoor
alle beschikbare instrumenten willen
inzetten.

Daarbij krijgen jongeren als
doelgroep prioriteit. De sluitende
aanpak van de JWG moet worden
veilig gesteld Via intensivering van
het Activerend Arbeidsmarktbeleid
voor jongeren moet de instroom in
de JWG worden beperkt. Dit is hard
nodig, omdat de werkloosheid onder
schoolverlaters sterk oploopt tenge–
volge van de algemene conjunctuur.

Daarnaast krijgen werklozen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt
extra aandacht. Allereerst bij het
bevorderen van de instroom in
regulier werk. De arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie moet in staat zijn
via «de werkplaats» langdurig
werklozen zo te ondersteunen dat ze
via «de verkoopafdeling» weer aan
de slag kunnen. Het deel van de
geregistreerde vacatures dat
beschikbaar komt voor uitkeringsge–
rechtigden moet worden verhoogd.
Bovendien moet worden voorkomen
dat de werkloosheid zich concen–
treert bij langdurig werklozen. In dat
laatste geval moet, zoals bij de KRA,
een forse verdringing op de koop toe
worden genomen.

Daarnaast wil het kabinet samen met
de sociale partners de mogelijkheden
om kwalificaties te verbeteren door
scholing en werkervaring uitbreiden.
De kabinetsinzet is daarbij te komen
tot extra plaatsen in het leerling–
wezen én extra werkervarings– en
instroomplaatsen.

De heren Huibers en Van Zijl hebben
beiden aarzelingen uitgesproken over
de haalbaarheid van de plannen tot
uitbreidmg van de instroom in het
leerlingwezen en van het aantal
werkervarings– en instroomplaatsen,
waarvoor het Kabinet zo'n 180
miljoen op tafel heeft gelegd.

Het leerlingwezen staat altijd onder
druk bij een economische recessie.
Het is dus juist, dat het op dit
moment al een inspanning kost om
tegendruk te bieden aan de terugio–
pende instroom in het leerlingwezen.
Toch achten ook sociale partners het
een zinvolle activiteit, om per sector
te bezien welke mogelijkheden tot
vergroting van de instroom in het
leerlingwezen bestaan. Zij willen

immers het leerlingwezen tenminste
(en niet ten hoogste) op peil houden.
De mogelijkheden van het leerling–
wezen om mensen een kwalificatie te
geven, waarmee ze een steviger
positie op de arbeidsmarkt
verkrijgen, zijn zeker nog niet
uitgeput. Ter illustratie een paar
voorbeelden:
* Voor een aantal sectoren is het
een noodzaak om op voorraad te
scholen om aan de toekomstige
vraag naar gekwalificeerd personeel
te kunnen voldoen. Een voorbeeld
hiervan is de bouw.
* Het aantal opleidingen kan uitge–
breid worden, omdat er nieuwe
functies ontstaan. (islamitische
slagers)
* In een aantal sectoren waar men
op dit moment geen mogelijkheid
ziet om meer leerlingen aan te
nemen neemt juist daardoor de
behoefte aan scholing van het
personeel toe (procesindustrie).

Door overheid en sociale partners is
wel de noodzaak gevoeld om een
beperkt aantal specifiek te belasten
met het stimuleren of aanjagen van
sectoren en regio's. Er is evenwel
niet gekozen voor een grootschahg
extern projectmanagement, maar
voor een beperkt projectteam onder
CBA-vlag.
In CBA-verband is afgesproken om
een beperkt aantal personen op te
nemen in dit projectteam. Het
projectteam heeït tot taak om
sectoren te stimuleren en onder–
steunen om de mogelijkheden tot
een extra impuls in het leerlingwezen
na te gaan. Ook krijgt het
projectteam een taak om de
regionale implementatie te bevor–
deren.
De extra werkervarings– en instroom–
plaatsen zijn bedoeld om te
voorkomen dat de werkloosheid zich
concentreert bij langdurig werklozen.
Omdat het tijdelijke arbeidspiaatsen
betreft gaan zij niet ten koste van de
structurele werkgelegenheidsgroei..
Integendeel langdurig werklozen
kunnen op die manier vanuit een
baan solliciteren en maken dan meer
kans op een reguliere baan.
Bovendien doen ze vaardigheden op
die hun kans op een baan ook op
langere termijn vergroot. De
instroomplaatsen hebben vooral de
functie om ervoor te zorgen dat ook
in deze economische gure tijd,
langdurig werklozen blijven
meedelen in de beschikbare
vacatures.

De bijdrage van het kabinet heeft
betrekking op te scheppen extra
plaatsen. Het gaat om een tijdelijke
uitbreiding, gericht op het zo goed
mogelijk opvangen van de huidige
snelle toename van de werkloosheid.
Arbeidsvoorziening heeft immers
haar eigen budget ook nodig voor
het opvangen van de ontslagwerk–
lozen.
Bovendien gaat het om een aanvul–
lende bijdrage, aanvullend op
bijdragen van ESF en in het kader
van cao-afspraken tot stand
gekomen O&O-fondsen.
Tenslotte wordt de bijdrage gericht
gegeven voor het instrument werker–
varings-plaatsen, omdat juist dit
instrument voor RBA's relatief duur
is. Zowel ten opzichte van andere
instrumenten van het RBA als ten
opzichte van de kosten die een RBA
maakt voor een extra banenpool– of
JWG-plek.
Zowel bij de doelstellingen voor het
leerlingwezen als voor de werkerva–
rings-plaatsen is de inzet van RBA's
essentieel. Het behoort ook tot de
kerntaak van de RBA's om in samen–
werking met sectoren langdurig
werklozen aan werk of op weg naar
werk te helpen.

Met de financiële bijdrage van het
kabinet zijn die plekken er nog niet.

Ik kan u melden dat in diverse
sectoren inmiddels ook sociale
partners bezig zijn hun bijdrage te
bepalen. Zo hebben sociale partners
in de metaal laten weten 1500 a
2000 werkervaringsplaatsen te willen
scheppen. Ook afspraken over het
leerlingwezen, zoals die nu in de
bouw worden voorbereid, stemmen
mij hoopvol. Het getuigt van een
vooruitziende blik om het aantal
leerlingen dat je nu aanneemt te
laten bepalen door de vakkrachten
die je over drie a vier jaar nodig
hebt. Trouwens, als sociale partners
in een andere sector een fors aantal
arbeidsplaatsen op of net boven het
minimum-loon scheppen, kunnen ze
ook op mijn respect rekenen. Ik sta
open voor andere suggesties die ook
voorkomen dat een nieuwe harde
kern van werklozen ontstaat of die
bijdragen aan de realisatie van de
sluitende aanpak in de JWG en aan
een goede uitstroom uit de JWG.
Het moeten dan echter daadwerkelijk
realistische en effectieve alterna–
tieven zijn.
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Vraag van de leden Huibers (CDA),
Van Hoof (VVD) en Schimmel
(D66): Deze leden hebben in
algemene zin aandacht gevraagd
voor het functioneren van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Daarbij hebben zij gewezen op de
resultaten vaan het recente
onderzoek van de Algemene Reken–
kamer naar de bijdrage die arbeids–
bureaus leveren aan de bestrijding
van met name langdurige
werkloosheid, waarbij de heer
Huibers tevens een relatie legde met
de komende evaluatie van de
Arbeidsvoorzieningswet.

De Rekenkamer concludeerde dat de
bijdrage van de arbeidsbureaus aan
de bestrijding van de langdurige
werkloosheid op onderdelen nog
belangrijke tekortkomingen
vertoonde en dat verbeteringen met
name noodzakelijk waren ten aanzien
van de registratie, begeleiding en het
omgaan met verzuim. De rekenkamer
concludeerde dat er in 1992 bij
vrijwel alle arbeidsbureaus nog een
aanzienlijke kloof was tussen de
bereikte resultaten en de evenredig–
heids-doelstellingen en dat de
waarborgen niet ver genoeg waren
uitgewerkt. De Rekenkamer was
daarom van mening dat de
waarborgen voor plaatsing van
langdurig werklozen op vacatures en
voor deelname aan voorbereidende
projecten en vormen van begeleiding
zouden moeten worden versterkt.
Mijn opvatting daarover heb ik via
mijn bestuurlijke vertegenwoordiging
in het CBA ingebracht en is derhalve
mede tot uiting gekomen in de
desbetreffende CBA-reactie. Het
CBA heeft kenbaar gemaakt de
algemene conclusie van de AR te
kunnen onderschrijven. Daarbij wijst
men er op dat sinds de afronding
van het onderzoek ten aanzien van
de meeste gesignaleerde tekortko–
mingen reeds de nodige verbete–
ringen zijn doorgevoerd. Ik kan
onderschrijven dat het onderzoek
zich heeft voltrokken in een periode
dat veel arbeidsbureaus betrokken
waren bij ingrijpende organisato–
rische, personele en culturele veran–
deringsprocessen, samenhangend
met de tripartisering en decentrali–
satie van arbeidsvoorziening. Eind
'92 heb ik aan de Kamer meege–
deeld dat ik het toezicht op de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zal
uitbreiden tot doelmatigheid. Tevens
heb ik aangegeven de uitbreiding
gefaseerd te willen invullen. Vorige
week heb ik u rapporten dienaan–

gaande toegezonden. Toen het
rapport van de Rekenkamer
verscheen was de uitbreiding nog
niet gerealiseerd. Zoals ik reeds
vermeldde heb ik via mijn bestuurlijk
vertegenwoordiger gereageerd.
Mede naar aanleiding van het
rapport wordt binnen het CBA en
met de RB's een fundamentele
discussie gevoerd over een aantal
vraagstukken in verband met de
bestrijding van de langdurige
werkloosheid.
Het Rekenkamerrapport benadrukt
mijns inziens dat het er om gaat
meer waarborgen te creëren voor de
uitvoering van het gewenste beleid
c.q. het realiseren van de gekozen
taakstellingen. Het betreft dan niet
alleen de eigen organisatie, maar
ook de externe relatie met samen–
werkingspartners als gemeenten en
bedrijfsverenigingen. De in gang
gezette samenwerking met de uitke–
ringsorganen zal daarom met voort–
varendheid moeten worden uitge–
bouwd.
Voor zover er bij mij inzicht bestaat
in het functioneren van de arbeids–
bureaus is dat gebaseerd op
indrukken ontleend aan onder meer
de landelijke meerjaren beleids–
kaders, jaarverslagen, rapportages
van arbeidsvoorziening en onder–
zoeksverslagen op deelterreinen en
niet op specifiek beleidsevaluerend
onderzoek. Het lijkt mij daarom niet
juist nu reeds een oordeel uit te
spreken over het functioneren van
Arbeidsvoorziening. In dat verband
wil ik wijzen op de bij de totstand–
koming van de Arbeidsvoorzie–
ningswet voorziene onafhankelijke
evaluatie, ter voorbereiding waarvan
al de nodige activiteiten worden
ontwikkeld. Ik streef ernaar de
Kamer begin volgend jaar mede
namens mijn ambtgenoten van O&W
en EZ te kunnen informeren over de
uitgangspunten die ik bij deze
evaluatie zal hanteren. In verband
daarmee heb ik inmiddels een
desbetreffende notitie voor
commentaar aangeboden aan de in
het CBA vertegenwoordigde
werkgevers– en werknemersorgani–
satie en andere overheden.
Onder verwijzing naar het Rekenka–
merrapport wat te doen aan de
neiging van arbeidsbureaus om
resultaten rooskleuriger voor te
stellen dan ze in werkelijkheid zijn,
wil ik verwijzen naar de eerder door
mij genoemde CBA-reactie, waarin
wordt gesteld dat het huidige
CBA-beleid is gericht op verbetering
van de kwaliteit van de registratie.

o.a. door uitvoering van kwaliteits–
programma's, instructie van consu–
lenten en het treffen van voorzie–
ningen voor functioneel beheer. Het
streven is er op gericht te komen tot
door de organisatie vast te stellen
kwaliteitsnormen voor de registratie.

Vraag van meerdere afgevaar–
digden: Wat is de noodzaak van de
instelling van de Commissie
Andriessen, die zich buigt over de
verbetering van het functioneren van
het laagste segment van de arbeids–
markt. Bekijkt de Commissie
Andriessen ook de vraag hoe verder
te gaan met de vele varianten van
loonkostensubsidies, werkervarings–
regelingen en additionele arbeid?

Een groot aantal belemmerende
factoren die van invloed zijn op de
werking van de arbeidsmarkt in het
laagste segment zijn reeds bekend.
Het feit dat er voor uitkeringsgerech–
tigde alleenverdieners en één ouder–
gezinnen geen of nauwelijks finan–
ciële vooruitgang is bij het accep–
teren van een baan op of vlak boven
het WML, de hoge reserveringslonen
van uitkeringsgerechtigden, de
irreële wensen die aan arbeid
worden gesteld, de vaak geringe
kennis en vaardigheden van
langdurig werklozen en het wervings–
en selectiegedrag van werkgevers
zijn hier van voorbeelden. Hierbij
speelt uiteraard het arbeidsmarktin–
strumentarium een belangrijke rol.
De vraag is evenwel of deze lijst
uitputtend is, of dat er nog andere
factoren van belang zijn. Daarnaast
is het relatieve belang van de
genoemde oorzaken niet duidelijk.
Teneinde het volledige palet van
oorzaken in beeld te krijgen,
wegingsfactoren toe te kennen en
oplossingsrichtingen aan te dragen
om het arbeidsaanbod in het laagste
segment ook daadwerkelijk reëel
aanbod te doen zijn, is de Commissie
Andriessen ingesteld.

Vraag van het lid Van Zijl (PvdA):
Verdient het geen aanbeveling de
Wet Vermeend-Moor nu snel
zodanig aan te passen dat ook
minder langdurig werklozen via deze
loonkostensubsidie aan het werk
geholpen kunnen worden?

Momenteel ligt een wijziging van de
Wet Vermeend-Moor voor advies bij
de Raad van State. De wijziging
behelst een aanpassing van de
doelgroepdefinitie van de Wet
Vermeend-Moor aan die van de
onlangs geflexibiliseerde KRA en
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Kaderregeling Uitzendarbeid (KRU),
alsmede de daarmee samenhan–
gende beperking van de duur van de
premievrijstelling. Het betreffende
wetsvoorstel zal na ommekomst van
het advies van de Raad van State zo
spoedig mogelijk bij uw Kamer
aanhangig gemaakt worden.

Vraag van het lid Van Zijl (PvdA):
Kan de minister uitzoeken hoe het
stelselmatig opsporen van vacatures
door Arbeidsvoorziening
(job-hunting) in zijn werk gaat (zoals
b.v. in Zuid-Oost Brabant) en wat de
kosten en het rendement zijn?

Het betreft hier een betrekkelijk
nieuw verschijnsel dat vooral door
RBA's wordt opgezet die gekonfron–
teerd worden met massa-ontslagen.
Het ligt voor de hand dat het CBA en
de RBA's als direkt verantwoordelijke
de effectiviteit van dit soort aktivi–
teiten onderzoeken en bewaken; bij
goede resultaten kan de aanpak
verbreed worden. Overigens is het
goed erop bedacht te zijn dat het
hier om arbeidsintensieve werkpro–
cessen gaat, die afgewogen moeten
worden tegen wensen van sluitende
dienstverlening aan het aanbod,
trajectbemiddeling e.d.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP): Hoe verhoudt taaksplitsing
zich tot arbeidsomstandigheden en
ziekteverzuim?

Taaksplitsing moet gezien worden
als de herverdeling van taken over
functies op een zodanige wijze dat
de kwalificaties die voor de functies
gevraagd worden beter aansluiten bij
de kwalificaties van werkzoekenden.
Taaksplitsing is derhalve een proces
van vormgeving van functies.
Hiervoor is de WEBA-methodiek
ontwikkeld die uitgangspunten biedt
voor een verantwoorde functie–
vormgeving. Het is mijns inziens
vanzelfsprekend dat bij taaksplitsing
deze methodiek gehanteerd zal
worden. Uitgaande van dit principe is
de conclusie gerechtvaardigd dat het
proces van taaksplitsing leidt tot
functies die beter aansluiten bij de
kwalificaties van werknemers. Een
beduidende toename van het ziekte–
verzuim ligt dan ook niet in de lijn
der verwachtingen.

Vraag van het lid Schutte (GPV): Is
het niet mogelijk al snel een
experiment te starten waarbij voor
bepaalde gebieden grotere mogelijk–
heden komen tot deregulering van
vestigingswetgeving en arbeidswet–
geving?

Een experiment waarbij in bepaalde
gebieden arbeidswetgeving is
gedereguleerd, heeft noodzakelij–
kerwijs tot gevolg dat in andere
gebieden de regelgeving wordt
gehandhaafd. De flexibilisering van
de arbeidsmarkt zal uitsluitend
concurrentievoordelen met zich
meebrengen voor de bedrijven in de
gedereguleerde gebieden. Daaren–
boven komt dat een regionaal
experiment rechtsongelijkheid
creëert tussen werknemers en
werklozen in de gereguleerde en
gedereguleerde gebieden.

Vraag van de leden Huibers (CDA),
Van Zijl (PvdA), Schimmel (D66),
Rosenmöller (GroenLinks) en
Schutte (GPV): Deze leden plaatsen
kritische kanttekeningen bij het
voornemen de vergunningenstelsels
voor arbeidsbemiddeling en ter
beschikkingstelling van arbeids–
krachten op te heffen.

Diverse sprekers hebben het
voornemen om de vergunningen–
stelsels voor arbeidsbemiddeling en
ter beschikking stellen van uitzend–
krachten op te heffen aan de orde
gesteld. De heer Huibers vraagt mij
hoe ik aankijk tegen het overleg
tussen werkgevers en werknemers in
de uitzendbranche over de rechtspo–
sitie van langdurige uitzendkrachten.
Of uitzendkrachten op dit moment
zo'n slechte rechtspositie hebben is
nog maar de vraag. Immers, voor zo
ver er niet kan worden gesproken
van een arbeidsovereenkomst
hebben sociale partners een aantal
arbeidsvoorwaarden geregeld in de
cao voor uitzendkrachten. Daarnaast
is het zo dat in de jurisprudentie in
steeds meer gevallen gesproken
wordt van een arbeidsovereenkomst
tussen de uitzendkracht en het
uitzendbureau. Ik vind het
voornemen van de ABU en de
Dienstenbonden om te komen tot
een aparte cao voor langdurige
uitzendkrachten (meer dan 3500 uur
vanuit één uitzendorganisatie, maar
uiteraard wel bij verschillende
inleners) een goede zaak. Aan de
andere kant is het te verwachten dat
de rechter in veel gevallen reeds
eerder dan bij 3500 uur tot een
arbeidsovereenkomst met het
uitzendbureau zal concluderen.
Hierbij wil ik nog opmerken dat in dit
verband van belang is het onlangs
door de Eerste Kamer aanvaarde
wetsvoorstel inzake de informatie–
verplichting van de werkgever over
de essentiële elementen van de
arbeidsverhouding, waaronder het
juridische contracttype. Ook uitzend–

krachten zullen onder deze regeling
vallen.
Tevens vraagt de heer Huibers of ik
mogelijkheden zie om zelfregulering,
bijvoorbeeld in de vorm van een
erkenningsstelsel, te bevorderen.
Zelfregulering wil ik graag stimu–
leren. Het instrument van de
erkenning door de overheid lijkt mij
daarbij echter geen juist middel. Ik
ben bij de heroverweging van de
stelsels tot de conclusie gekomen
dat het niet langer nodig noch
wenselijk is dat de overheid middels
een vergunningenstelsel regulerend
optreedt op de markt van interme–
diairen. Die conclusie is mede
gebaseerd op de overweging dat
sociale partners primair de verant–
woordelijkheid dragen voor het reali–
seren van de meeste aan de orde
zijnde doelen. Partners hebben
daartoe ook de instrumenten zoals
de CAO vorming. Tevens heb ik
geconstateerd dat er al op diverse
manieren sprake is van zelfregu–
lering, er is een CAO voor uitzend–
krachten en er zijn gedragscodes
voor bemiddelaars. Daarnaast wordt
in de tuinbouwsector gewerkt aan
een centraal meldpunt voor
handmatige loonbedrijven. De zelfre–
gulermg komt dus reeds tot ontwik–
keling. Overigens teken ik daar wel
bij aan dat het niet altijd de
bedoeling kan zijn dat als de
overheid terugtreedt op het gebied
van bepaalde regelgeving omdat
deze belemmerend uitwerkt op de
marktwerking er vervolgens middels
zelfregulering dezelfde soort regels
tot stand komen. Tenslotte vraagt de
heer Huibers hoe ik aankijk tegen de
positie van specifieke sectoren in de
branche van intermediairen. Hij
noemt de sector van kunsten,
amusement en sport. De algemeen
geldende overwegingen die ik
beschreven heb in de SER advies–
aanvrage zijn mijns inziens ook van
toepassing op deze sector. Zoals u
weet is een SER commissie bezig
met het voorbereiden van een advies
dat gepland is voor begin volgend
jaar. Als in dit advies aangetoond
wordt dat er specifieke gevaren
schuilen in de genoemde sectoren
zal ik daar uiteraard rekening mee
houden bij de opstelling van de
uiteindelijke wetswijziging. Mevrouw
Schimmel heeft het «comité van
deskundigen over de civielrechtelijke
ontslagbescherming» geciteerd. Dit
comité noemt het tegenstrijdig om
enerzijds te werken aan adequate
ontslagbescherming in het BW en
anderzijds afbreuk te doen aan de
rechtsbescherming van uitzend–
krachten.
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Als reactie wil ik er op wijzen dat de
maximum uitzendtermijn nauwelijks
enige functie heeft als bescherming
van de rechtspositie van de uitzend–
kracht. De maximum termijn heeft
veeleer de bestrijding van substitutie
door de inlener van het eigen «vast»
personeel door uitzendkrachten ten
doel.
Overigens wijs ik er op dat een
uitzendbureau jegens een uitzend–
kracht wiens terbeschikkingstelling
door verloop van de maximum
termijn (of door elke andere oorzaak)
is beëindigd, er alle belang bij heeft
deze uitzendkracht zo spoedig
mogelijk aansluitend opnieuw ter
beschikking te stellen. Voor het
uitzendbureau zal het vervallen van
de maximumtermijn tot gevolg
hebben dat deze extra inspanning
minder vaak zal behoeven te worden
verricht. Voor de rechtspositie van
de uitzendkracht, die haar
voornaamste grondslag vindt in de
cao voor uitzendkrachten, is het
vervallen van de maximumtermijn
niet relevant. In dit verband verwijs
ik overigens naar het antwoord op de
vraag van de heer Huibers inzake de
rechtspositie van uitzendkrachten die
langdurig als zodanig werkzaam zijn.
Wat in zijn algemeenheid geldt voor
werknemers met een arbeidsover–
eenkomst geldt evenzeer voor
uitzendkrachten met een arbeids–
overeenkomst. Van tegenstrijdigheid
met de beleidsvoornemens inzake
adequate ontslagbescherming in het
BW is derhalve geen sprake.

Ook de heer Van Zijl stelt diverse
vragen over de vergunningenstelsels.

De heer Van Zijl stelt de vraag of de
vergunningverlening wel zo'n
drempel opwerpt. Allereerst gaat het
mijns inziens om de vraag of vrije
toetreding van intermediairen tot
maatschappelijke risico's leiden die
zich wezenlijk onderscheiden van het
failleren van andere ondernemers. Ik
ben van mening dat er geen sprake
is van disproportionele risico's bij
intermediairen. Er zijn derhalve geen
redenen om starters in deze sector
anders te behandelen dan starters in
andere sectoren. Ik deel ook niet de
mening van de heer Van Zijl dat de
risico's van het niet nakomen van
loonbetalingsverplichtingen vergroot
worden bij het afschaffen van het
vergunningenstelsel. Tenslotte wordt
de huidige toets op financiële solva–
biliteit alleen bij toetreding uitge–
voerd. Bovendien is de praktijk in de
uitzendbranche dat er per week

uitbetaald wordt. Uitzendkrachten
zijn dus sneller op de hoogte van
financiële problemen bij het uitzend–
bureau dan normaal het geval is.
Bovendien gelden ook hier de
normale regelingen dat de bedrijfs–
vereniging de loonbetalingsverplich–
tingen overneemt.
Ten tweede zijn de mogelijkheden
om op te treden tegen niet
wetsconform gedrag van
TBA-bedrijven voldoende. Sinds de
totstandkoming van regelgeving op
het uitzendterrein zijn er diverse
specifieke wetten en voorzieningen
ontstaan. In dit kader noem ik de
WABW, de Wet Bestuurdersaan–
sprakelijkheid, publiek gefinancierde
rechtsbijstand en de CAO voor
uitzendkrachten. De heer Van Zijl
stelt dat het kabinet erkent dat er
geen oplossing is voor de incasso
van belastingen en premies. Ook de
heer Rosenmöller vreest de revival
van koppelbazen. Laat ik als eerste
benadrukken dat de bestrijding van
de fraude met belastingen en
premies mij nauw aan het hart ligt.
Dat behoeft niet noodzakelijkerwijs
geïnstrumenteerd te worden door
een vergunningenstelsel. In de
SER-adviesaanvrage heb ik uiteen–
gezet dat alleen het doel van
bestrijding van fraude met premies
en belastingen op zichzelf onvol–
doende reden is het vergunningen–
stelsel te handhaven. Temeer daar
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
niet de meest aangewezen
uitvoerder is van een vergunningen–
stelsel louter gericht op fraudebe–
strijding. Natuurlijk is relevant of het
mogelijk is het doel van de fraudebe–
strijding dan op een andere wijze te
instrumenteren. In de SER-advies–
aanvrage heb ik een alternatief op
hoofdlijnen geschetst dat binnenkort
gedetailleerder aan de SVR ter
advisering wordt voorgelegd. Dit
alternatief - aansprakelijkstelling van
de inlener met een G-rekeningen–
systeem als mogelijkheid om zich
hiertegen in te dekken - biedt
bovendien het voordeel dat inlenen
van arbeid en aanneming van werk in
de toekomst dezelfde vrijwarings–
constructie tegen de inlenersaan–
sprakelijkheid bieden. Vluchtgedrag
met bijbehorende juridische proce–
dures behoren dan tot het verleden.
Bovendien krijgt de branche de
ruimte om een op maat gesneden
vorm van zelfregeling op het punt
van de aansprakelijkheid te ontwik–
kelen.

De heer Schutte stelt dat de deregu–
lering van de arbeidsmarkt konse–
kwenties heeft voor de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie. Hij vraagt zich af
of marktafroming de taakstelling van
de RBA's niet verzwaart.

Erkend moet worden dat door
toename van het aantal commerciële
buro's de concurrentie voor Arbeids–
voorziening toeneemt. Dit heeft
echter ook positieve kanten. Ik
verwijs hiervoor naar opmerkingen
van de OESO terzake in de review
van de Nederlandse arbeidsmarkt in
1992. Er werd gesteld dat de
competitie tussen de commerciële
uitzendburo's en de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie bevordert dat de
laatste modernere marketingtech–
nieken gaat gebruiken.
Wat betreft de vraag van de heer
Schutte of deze deregulering niet
een zwaarder accent legt op de
verantwoordelijkheid van Arbeids–
voorziening voor de minder kansrijke
groepen wil ik benadrukken dat ik
niet via een omweg de verantwoor–
delijkheid van de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie voor de minder
kansrijke groepen op de arbeids–
markt wil introduceren. Deze verant–
woordelijkheid is er reeds en komt
volledig tot uiting in de taakom–
schrijving van de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie. Het gaat om het
bevorderen van een rechtvaardige én
doelmatige allocatie.

Vraag van het lid Schutte (GPV):
Het hybride karakter van de
(Arbeidsvoorzienings-)organisatie
blijkt in de praktijk toch spanningen
op te leveren. Er was een
KPMG-advies nodig voor de finan–
ciële beheersorganisatie. Wat
gebeurt er overïgens met dit advies?

Het was niet zozeer het hybride
karakter van de organisatie dat
aanleiding is geweest tot het door
KPMG uitgevoerde onderzoek, als
wel het karakter van de bedrijfs–
voering van de arbeidsvoorzienings–
organisatie. Dit, alsmede de
gebleken interpretatieverschillen met
betrekking tot de uitleg van het
Financieel Beheersreglement,
maakte het noodzakelijk om een
extern onderzoek in te stellen.
De besluitvorming over en imple–
mentatie van het rapport van de
onafhankelijke deskundige zal verder
in overleg met het CBA plaatsvinden.
Een eerste overleg met het Centraal
Bestuur en mij heeft op 7 december
plaatsgevonden. In dit overleg is
wederzijds vastgesteld dat dit
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rapport een goede basis biedt om de
aanbevelingen die in dit rapport zijn
vermeld nader uit te werken. Tevens
wordt een plan van aanpak daartoe
ontwikkeld in overleg tussen het CBA
en mijn ministerie. Een en ander
vergt belangrijke aanpassingen m.n.
van de administratieve organisatie,
wijze van werken en van het Finan–
cieel Beheersreglement.

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP): Wat gaat er precies gebeuren
als veel ontslagzaken aangevochten
worden en de kantonrechter met
terugwerkende kracht uitspraken
gaat doen?

De voorstellen voor een nieuw
ontslagsysteem zoals die op 10
november j.l. aan de SER zijn
voorgelegd beogen niet alleen te
voorkomen dat ontslag veel zal
worden aangevochten, maar ook dat
er onnodig onduidelijkheid blijft
bestaan over het al dan niet voortbe–
staan van de dienstbetrekking. Ter
voorkoming van beroep bij de
rechter voorzien de aan de SER
voorgelegde voorstellen in een
dwingend voor te schrijven
procedure van hoor en wederhoor,
die tot doel heeft te waarborgen dat
een zorgvuldige overweging plaats
vindt voordat tot ontslag wordt
overgegaan ook de voorgestelde
invoering van een wettelijk genor–
meerde (schade) vergoeding bij
ontslag kan beroep op de rechter
beperken. Ter voorkoming van te
langdurige onduidelijkheid wordt in
de SER-adviesaanvrage voorgesteld
om, behoudens in geval van een
wettelijk geldend opzegverbod dat
met vernietigbaarheid gesanctio–
neerd blijft, een ontslag dat is
gegeven, hetzij zonder redelijke
grond, hetzij met redelijke grond
maar voor de werknemer in de
gevolgen te bezwarend, «slechts» te
sanctioneren met schadevergoeding.
Alleen in zeer specifieke situaties zal
een werknemer desgewenst herstel
van de dienstbetrekking kunnen
vorderen. Tot slot zij vermeld dat de
huidige mogelijkheid van de kort
geding procedure bij de rechtbank
alsmede de mogelijkheid tot het
verzoek van een voorlopige
voorziening ex art. 116 Burgelijke
Rechtsvordering gehandhaafd
blijven.

Vraag van het lid Van Zijl (PvdA):
Vraag met het oog op de discussie
over het ontslagrecht om het vuile
badwater vooral weg te gooien, maar
het kind te laten zitten.

Uitgangspunt bij wijziging van het
ontslagrecht is om tegen de achter–
grond van de huidige verantwoorde–
lijkheidsverdeling tussen overheid en
sociale partners en met het oog op
de behoefte aan verdere flexibili–
sering van de arbeidsmarkt in
verband met de zeer ongunstige
werkgelegenheidsontwikkeling, een
aangepast ontslagsysteem te ontwik–
kelen.
Aanpassingen binnen het huidige
systeem zoals de heer Van Zijl
suggereert zijn dan niet voldoende.
!n de wijzigingsvoorstellen zijn de
belangrijkste knelpunten van het
oude systeem weggenomen en de
belangrijkste positieve elementen
gehandhaafd. In die zin is er sprake
van weggooien van het vuile
badwater, maar het kind laten zitten:
adequate rechtsbescherming tegen
sociaal onrechtvaardig ontslag,
voorkoming overbelasting rechterlijk
apparaat en voldoen aan interna–
tionaal-rechtelijke normen, zijn naast
arbeids-marktoverwegingen de
belangrijkste toetsingspunten.

Vraag van het lid Huibers (CDA):
Gaarne reactie op suggestie uit
NCW-kring om bij nieuwe grote
infrastructurele investeringen een
deel van de werkzaamheden te laten
uitvoeren door regulier in te
schakelen langdurig werklozen. Het
betreft hier aldus de heer Huibers,
nadrukkelijk geen contract
compliance maar het moet gaan om
gewone afspraken met bedrijven.
Het onderscheid tussen contract
compliance en «gewone» afspraken
ontgaat mij, gelet op de achtergrond
van de gestelde vraag, enigszins.
Immers, de suggestie waarop de
heer Huibers doelt zie ik toch als een
vorm van binding, dus tenderend
naar «contract compliance». Dat
begrip is ook zeer ruim. Alle soorten
bedingen of eisen buiten de gebrui–
kelijke (prijs, kwaliteit, levertijd en
service) vallen er onder.
Begin 1991 heeft het kabinet een
nota uitgebracht - en met de Kamer
besproken - over de mogelijkheid en
wenselijkheid van het stellen van
aanvullende eisen via contract
compliance. Onder een aantal
voorwaarden - zo was de conclusie -
behoeft de suggestie juridisch niet
op bezwaren te stuiten; daarte–
genover zijn er wel bezwaren vanuit
beleidsmatig, uitvoeringstechnisch
en kostenoogpunt.

Vraag van het lid Schimmel (D66):
Heeft de uitruil van een loonbevrie–

zingswet tegen loonmatiging door
middel van onder meer gefacilieerde
winstdelingsregelingen gevoelens
van spijt bij de Minister opgewekt
gelet op het door hem in Europees
verband ingenomen standpunt ten
aanzien van de bevordering van
werknemersparticipatie en winstaf–
hankelijke beloning?

Ik wijs op de antwoorden op de
vragen van mw. Schimmel en haar
fractiegenoot de heer Ybema van 23
oktober 1993 en bovendien op mijn
brief van 9 november 1993 waarin
antwoord werd gegeven op de vraag
van de heer Melkert (P.v.d.A.) tijdens
de behandeling van het initiatief–
wetsvoorstel van de heren Vermeend
en Vreugdenhil terzake van de bevor–
dering van werknemersparticipatie
en winstdelings– en spaarregelingen
voor werknemers. Daarin heb ik
uiteengezet dat geen behoefte
bestaat aan de Aanbeveling van de
Raad voor de Europese Gemeen–
schappen van 26 juni 1992 over
bevordering van werknemerspartici–
paties in bedrijfswinsten en bedrijfs–
resultaten, omdat geen EG-beleid in
materiële zin aan de orde is en ook
zonder stimulering van de overheid
winstdelingsregelingen op aanzien–
lijke schaal tot stand komen. Deze
opvattingen liggen in de lijn van de
verdeling van verantwoordelijkheden
tussen overheid en sociale partners.
Zij gelden wat mij betreft nog
onverkort en geven geen aanleiding
tot gevoelens van spijt.

Vraag van het lid Schimmel (D66):
Twijfels over afschaffen preventieve
ontslagtoets, zoals de meeste
partijen in deze Kamer, maar
minister is doorgegaan met zijn
voorstel.

Mevrouw Schimmel wekt de indruk
dat ik doorgegaan ben met de
voorstellen inzake een nieuw,
uitsluitend repressief, civielrechtelijk
ontslagsysteem tegen de zin van de
Tweede Kamer. Ik heb er behoefte
aan dit beeld recht te zetten. In het
in juni jl. gevoerde overleg met de
vaste Commissies voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en voor
Justitie gaf de meerderheid van de
fracties «oranje licht» voor een
nieuw systeem. De betekenis van dat
oranje licht was echter verschillend.
Voor sommige fracties was het
oranje, dat op rood kon springen
indien met de uitwerking zou blijken
dat een nieuw systeem geen
adequaat systeem zou zijn, voor
anderen betekende oranje dat het
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groene licht gegeven zou worden als
er een adequaat nieuw systeem
uitgewerkt zou zijn. Afgesproken is
toen dat doorgegaan zou worden
met de uitwerking en dat zowel de
Tweede Kamer als de SER daarover
een oordeel zouden kunnen geven.
Inmiddels zijn de betreffende
voorstellen op 10 november j.l. aan
de SER voorgelegd en ook aan deze
Kamer gezonden.
Voorts vraagt mevrouw Schimmel,
en dat doet zij op basis van de
consultatie van deskundigen op 30
september j.l., dat het toch niet de
bedoeling kan zijn dat het voeren van
een beleid voor kwetsbare groepen,
zoals gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten op de arbeidsmarkt bemoei–
lijkt wordt.
De genoemde consultatie van
deskundigen leerde mij dat zij menen
dat voor een specifieke voorziening
voor gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten geen grond bestaat. Naast
een aantal argumenten van
juridische aard geven zij daartoe aan
dat de reeds geldende termijn van
twee jaar specifieke ontslagbe–
scherming ruim voldoende wordt
geacht: in 96% van de gevallen
waarin reïntegratie mogelijk blijkt,
wordt deze binnen twee jaar gereali–
seerd.
Op de vraag van mevrouw Schimmel
over een andere passage in het
verslag van de bespreking van
deskundigen over vermeende tegen–
strijdigheid tussen de voornemens
inzake ontslagbescherming in de
liberalisering van het beleid inzake
ter beschikkingstelling van arbeids–
krachten, kom ik bij de vragen over
terbeschikkingstelling terug.

opwerkingscontracten metTHORP
op te schorten?

3. Is de uitbreiding van THORP
volgens de Europese Commissie
MER-plichtig?

GKN = Gemeenschappelijke
Kernenergiecentrale Nederland

Kamerstukken II, 21 800 XV, nr. 86

Noot 2 (zie blz. 3092)

Interpellatievragen van het lid
Eisma (D66) aan de ministers
van Volkshuisvesting. Ruimte–
lijke Ordening en Milieubeheer,
van Verkeer en Waterstaat en
van Economische Zaken over
uitbreiding van de opwerkings–
fabriek THORP

1. Wanneer besluit de Britse
regering over de uitbreiding van de
opwerkingsfabriek THORP?

2. Is de regering bereid tezamen
met GKN (Dodewaard) de bestaande
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