
82ste vergadering Dinsdag 28 juni 1994

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Buurmeijer

Tegenwoordig zijn 141 leden, te
weten:

Adelmund, Aiking-van Wageningen,
Apostolou, Van Ardenne-van der
Hoeven, Augusteijn-Esser, Bakker,
Beinema, Van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Biaauw, Blauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Boogaard, Van den Bos, Brinkman,
Bukman, M.M. van der Burg, V.A.M.
van der Burg, Buurmeijer, Van de
Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje,
Dankers, Deetman, Van Dijke,
Dijksma, Dijksman, Dijkstal, Dittrich,
Doelman-Pel, Duivesteijn, Van Erp,
Esselink, Essers, Fermina, Franssen,
Gabor, Van Gelder, Giskes, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Heerma,
Van der Heijden, Hendriks, Hessing,
Hillen, Hirsch Ballin, Hoekema, Van
der Hoeven, Van Hoof, Hoogervorst,
De Hoop Scheffer, Janmaat, De
Jong, Jorritsma-Lebbink, Jorritsma–
van Oosten, Kalsbeek-Jasperse,
H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp,
Koekkoek, Kohnstamm, Kok, De
Koning, De Korte, Korthals, Kosto,
Lambrechts, Leerkes, Leers,
Liemburg, Lilipaly, Van der Linden,
Linschoten, Marijnissen, Mateman,
Melkert, Van Middelkoop, Van Mierlo,
Netelenbos, Van Nieuwenhoven,
Nijpels-Hezemans, Noorman-den Uyl,
Nuis, Oedayraj Singh Varma,
Oudkerk, Van der Ploeg, Poppe,
Pronk, Rabbae, Reitsma, Remkes,
Van Rey, Van 't Riet, Rijpstra,
Roethof, Rosenmöller, Rouvoet,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schutte, Schuurman, Sipkes, Smits,
Stellingwerf, Van der Stoel, E.G.
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel, Van
Traa, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt,
Verhagen, Verkerk, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget,

Vliegenthart, Van der Vlies, H. Vos,
M.B. Vos, Voüte-Droste, Vreeman,
B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wallage,
Weisglas, Van Wingerden, Wolffen–
sperger, Wolters, Wöltgens, Woltjer,
Ybema, Van Zijl, Zijlstra en Zonne–
veld,

en mevrouw De Graaff-Nauta,
minister van Binnenlandse Zaken, de
heren Kosto, minister van Justitie,
Kok, vice-minister-president, minister
van Financiën, Bukman, minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Vries, minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, mevrouw
d'Ancona, minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, de
heren Cohen, staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, en Gabor, staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

D

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

Adelmund, Van Nieuwenhoven en
Verspaget, wegens bezigheden
elders, alleen voor de avond–
vergadering;

Van Oven en Van Zuijlen, wegens
bezigheden elders, de gehele week;

Soutendijk-van Appeldoorn, Lansink
en Dees, wegens verblijf buitens–
lands, de gehele week;

Nijpels-Hezemans, wegens ziekte;

Mulder-van Dam, wegens ziekte, de
gehele week.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

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

a. de vaste commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening en
de Wet milieubeheer (onafhankelijk–
heid adviseurs inzake beroepen)
(23770);

b. de vaste commissie voor Verkeer
en Waterstaat:
- de beleidsnota Bromfiets en
snorfiets (23769);

c. de vaste commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Tabakswet (23762).

Ik stel op verzoek van de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken
voor, donderdag bij het begin van de
vergadering te behandelen:
- het wetsvoorstel Regelen met
betrekking tot de oprichting van de
Stichting centrum voor arbeidsver–
houdingen overheidspersoneel (Wet
stichting CAOP) (23667);
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Voorzitter

- het wetsvoorstel Toekenning van
een uitkering-ineens aan bepaalde
categorieën pensioen– en uitkerings–
gerechtigden in de overheidssector
(23570);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene burgerlijke pensioenwet
en andere overheidspensioenwetten
(reparatie overheidspensioenen)
(23155).

Ik stel voor, donderdag aan het eind
van de vergadering te stemmen over
het wetsvoorstel:
- Wijziging van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en enkele andere wetten,
houdende verbeteringen en
aanvullingen van overwegend
technische aard (23558).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Rosenmöller.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Op 1 juni heb ik bij de
regeling van werkzaamheden de
Kamer enkele voorstellen gedaan
teneinde in de informatiefase tot
meer openheid te komen. Een
daarvan - niet het meest vergaande
- was om toen reeds af te spreken,
dat wij de informateurs zouden
verzoeken met hen in debat te
kunnen treden als hun werk was
afgerond. Wij weten dat wij hen niet
ter verantwoording kunnen roepen,
wij kunnen hun echter wel vragen,
informatie te verstrekken.

De Kamer heeft op 1 juni dat
verzoek ondersteund. Nu de
informateurs klaar zijn, wil ik
voorstellen dat verzoek daadwerkelijk
te effectueren. In hun brief van 2 juni
hebben de informateurs laten weten,
te willen ingaan op ons verzoek "als
hen een daartoe strekkend verzoek
bereikt".

Ik verzoek u dan ook, voorzitter,
het daarheen te willen leiden dat het
debat met de informateurs op zo kort
mogelijke termijn kan plaalsvmden.

Ik zou hieraan nog iets willen
toevoegen. Het debat met de
informateurs zou ertoe kunnen leiden
- ik druk mij wat eufemistisch uit -
dat ons ook enkele vragen te binnen
schieten in de richting van de
hoofdrolspelers, zijnde leden van
deze Kamer: de heer Kok, de heer
Van Mierlo en de heer Bolkestein. Ik
doe deze leden het verzoek om het

debat bij te wonen, opdat wij ook
aan hen enige vragen kunnen stellen.

Gisteren is de informatie
vastgelopen. Het lijkt mij goed het
debat met de informateurs en de
hoofdrolspelers zo snel mogelijk te
voeren.

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Het lijkt ook mij goed om
ons als Kamer te bezinnen op de
gang van zaken. Ik heb daarbij niet
zo'n geweldig grote behoefte om erg
veel aan de informateurs te vragen.
Hun positie ten opzichte van de
Kamer is wat onduidelijk. Zij werken
in opdracht van het staatshoofd.
Misschien dat zij enige aanvullende
informatie kunnen geven. Eerlijk
gezegd heb ik de indruk dat zij ook
niet zo geweldig veel te vertellen
zullen hebben.

Veel meer kan verteld worden
door de onderscheiden leden van de
Kamer zelf. Het is dan ook mijn
suggestie om het debat vooral het
karakter te geven van een evaluatie,
een herbezinning op eerder gedane
recente kameruitspraken over de
gang van zaken bij de formatie. Al
eerder is herinnerd aan de motie–
Jurgens/Mateman, die in december
door de Kamer breed gesteund werd.
Ook bij de bespreking van de
voorstellen van de commissie–
Deetman bleek een uitgesproken
voorkeur te bestaan voor een
formateur in plaats van een
informateur. Verder is de plaats van
een regeerakkoord aan de orde
geweest. Kortom, de Kamer heeft
recentelijk duidelijke uitspraken
gedaan.

Wij hebben nu één ronde achter
de rug. Je kunt je afvragen wat er
van de afspraken terechtgekomen is.
Ik ondersteun het verzoek van de
heer Rosenmöller in die zin, dat
vooral dit soort vragen aan de orde
kan komen, opdat de Kamer zich kan
beraden op de actualiteit van eerder
gedane uitspraken. Volgende
informateurs of formateurs moeten
er hun winst mee kunnen doen. Zij
moeten weten of de Kamer nog
steeds zo oordeelt als in december.

Wij hebben een lange informatie–
ronde achter de rug. Wij moeten
daar nu over spreken. Wanneer
mformateurs hun taak hebben
beëindigd, verdwijnen zij over het
algemeen in het niet. Bij een latere
formatie krijgt een eerdere
informatieronde geen aandacht van
betekenis meer. Ook om die reden
ondersteun ik het voorstel van de

heer Rosenmöller graag, met de
variant die ik heb voorgesteld.

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De SGP–
fractie voelt hoegenaamd niets voor
een debat met de informateurs. Onze
redenen daarvoor zijn helder; ik
verwijs naar onze inbreng bij de
behandeling van de rapporten die
behoren tot het "Deetman-dossier".
Toen reeds stelde de SGP-fractie dat
zij het staatsrechtelijk onjuist vindt
om hier in enig stadium met
informateurs te spreken. Zij zijn
rechtstreeks verantwoording
verschuldigd aan het staatshoofd, die
hen benoemde en een opdracht
meegaf. Daar moeten wij het mee
doen, of wij dat nu willen of niet. Ik
zeg er direct bij dat het gaatje in de
ministeriële verantwoordelijkheid
niet als een echt ernstig manco kan
worden ervaren.

Nog afgezien van het constitutio–
nele bezwaar wijs ik erop dat een
debat met de informateurs na afloop
van hun opdracht niets meer kan
opleveren. Een informatieplicht aan
de Kamer hebben zij niet. Bovendien
hebben zij ieder op eigen wijze
inkleuring gegeven aan de verant–
woording. Wij moeten onze kostbare
tijd daaraan niet meer verspillen.

Het is iets anders om met de
andere erbij betrokkenen van
gedachten te wisselen. Wij hebben
daarbij de afweging voor ogen
gehad hoe wij de spoedige totstand–
koming van een kabinet van welke
samenstelling dan ook kunnen
bevorderen. Een kabinet met
daadkracht heeft ons land hard
nodig. Wij denken dat een debat,
morgen of overmorgen, met enkele
fractievoorzitters de snelle voortgang
van dat proces niet zal bevorderen,
en dat er een goed moment komt
om met hen te handelen, namelijk op
het ogenblik dat een kabinet zich
onder die ministeriële verantwoorde–
lijkheid zal verantwoorden voor de
gang van zaken. Ook dan kunnen
mensen die èn bij het kabinet
betrokken zijn via het coalit ie–
verband, èn anderen hier in de
Kamer ter verantwoording worden
geroepen. Zo zouden wij het graag
zien.

De heer Marijnissen (SP): Mijnheer
de voorzitter! Het verzoek van de
heer Rosenmöller om hier te
debatteren met de informateurs, wil
de SP-fractie graag ondersteunen,
met de volgende kanttekeningen. Ik
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De heer Bolkestein (WD)

denk dat de vorige spreker gelijk
heeft, wanneer hij zegt dat de
informateurs werken in opdracht van
de Koningin, en ook alleen aan haar
verantwoording verschuldigd zijn. De
informateurs hebben bij gelegenheid
ook al laten weten, niet erg gewillig
te zijn om al te veel informatie aan
de Kamer te verschaffen. Maar,
wanneer de heer Rosenmöller - hij
heeft dat min of meer ook zo geuit -
dit debat wil gebruiken om vervol–
gens in debat te treden met de
onderhandelaars van de drie grote
partijen, wil ik dat verzoek van harte
ondersteunen. Want waar het in een
eventueel gesprek met de informa–
teurs toch vooral zal gaan over
procedures, zal het in het debat met
de fractievoorzitters vooral over de
inhoud moeten gaan. Het is ook
daarom, mijnheer de voorzitter, dat
de SP-fractie vandaag de informa–
teurs schriftelijk heeft gevraagd, alle
relevante stukken bij de informatie
aan de Kamer ter beschikking te
stellen. Dat lijkt mij een goede zaak,
zodat er eindelijk eens, na zeven
weken beslotenheid, enige openbaar–
heid komt over wat zich precies
achter de deuren van de Eerste
Kamer heeft afgespeeld. Ik verzoek
de Kamer, het verzoek van de
SP-fractie te ondersteunen.

De heer Brinkman (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Toen collega Mateman
destijds, samen met collega Jurgens,

de Kamer een voorstel deed om
informateurs bij gelegenheid
informatie aan dit huis te laten
verschaffen over hun werkzaamhe–
den, hebben zij zeer nadrukkelijk
steun gekregen van de Kamer voor
die gedachte, namelijk informatie
verschaffen over datgene wat in de
afgelopen periode van de informatie
was gebeurd. Ik hecht eraan dat we
de context van die uitspraak van de
Kamer in ere houden. Dat betekent
wel dat wij ons werk serieus moeten
nemen, en dat we met gebruikma–
king van die kameruitspraken eraan
zouden hechten, als het verzoek van
collega Rosenmöller ook daadwerke–
lijk wordt ingewilligd. Ook van onze
kant bestaat er na een aantal weken
van informeren behoefte om een
aantal vragen te stellen, maar die
hebben nadrukkelijk niet betrekking
op het afleggen van verantwoording,
maar op het geïnformeerd willen
worden, juist in het belang van een
snelle voortgang van de informatie,
zoals die nu aanstaande is. Ik geloof
dat het in het belang van het land is,
dat dit ook met enige voortvarend–
heid kan gebeuren, en dat er op het
punt van de informatieverschaffing
waar enigszins mogelijk openheid
wordt nagestreefd. Dat lijkt mij eerlijk
gezegd ook iets wat in dit huis alleen
maar mag worden nagestreefd.
Daarom onderstreep ik graag het
verzoek van collega Rosenmöller: ik
zou eraan hechten, als dat verzoek

bijvoorbeeld morgen kan worden
ingewilligd.

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het verzoek van de
heer Rosenmöller stoelt, zoals
opgemerkt, op de motie-Jurgens/
Mateman. Dat is een motie waar
mijn fractie tegen heeft gestemd,
omdat zij die motie als staatsrechte–
lijk onjuist beschouwt. Dat neernt
niet weg, dat die motie is aanvaard
in deze Kamer, wat betekent dat mijn
fractie, in het bijzonder mijn persoon,
aanwezig zal zijn bij de gedachten–
wisseling die zich morgen of
overmorgen zal afspelen, en dat ik
mijn best zal doen om de aan mijn
persoon gerichte vragen te beant–
woorden.

De heer Kok (PvdA): Voorzitter! ik
heb geen enkel bezwaar tegen het
verzoek. Het lijkt mij prima dat de
informateurs de gelegenheid krijgen
om vragen vanuit de Kamer te
beantwoorden. Ik neem aan dat dit
vragen van feitelijke aard zullen zijn.
Er is een aantal malen gesproken
over een debat, maar dat past mijns
inziens niet in onze staatsrechtelijke
verhoudingen. Men geeft des–
gevraagd informatie. Ik zal graag
aanwezig om aan mij gerichte
vragen, waar mogelijk, van een
antwoord te voorzien.

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Mijn fractie is akkoord met het
verzoek.

De heer Janmaat (CD): Voorzitter!
De fractie van de CD was in principe
geen voorstander van deze ontwikke–
lingen. Wij dachten dat vooral het
formatie– en informatieproces,
daaraan voorafgaand, niet zou
worden bespoedigd. Desalniettemin
leggen wij ons natuurlijk bij een
democratisch genomen besluit neer.
Wij zullen ook aan het debat
deelnemen.

De voorzitter: De Kamer had in
principe reeds eerder besloten, op
het verzoek van de heer Rosenmöller
in te gaan. Het moment is nu daar,
zo blijkt ook uit de reacties van
verschillende zijden. Het lijkt mij
verstandig, het daarheen te leiden -
enig overleg heeft al plaatsgevonden
- dat het debat morgenmiddag kan
plaatsvinden, onder de restrictie dat
de informateurs beschikbaar zijn om
inlichtingen aan de Kamer te
verstrekken. Als vervolgens, in de
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Voorzitter

modaliteit van de heer Schutte, een
lid van deze Kamer de behoefte heeft
om over de procedurele aspecten en
de gang van zaken opmerkingen te
maken, dan zit dat inbegrepen in de
agendering van dit onderwerp,
vanwege de aanwezigheid van de
informateurs. Als leden in dit huis
vragen willen stellen aan andere
leden, dan is daar ook ruimte voor.
Het ligt aan die andere leden in
welke mate zij daar op in wensen te
gaan.

Ik stel voor, dit onderwerp voor
morgenmiddag 13.00 uur op de
agenda te plaatsen. Ik voeg eraan toe
dat met korte spreektijden zal
worden gewerkt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik ben natuurlijk blij met
de steun voor het verzoek. De ruimte
is nu optimaal, maar een en ander
verhoudt zich niet helemaal tot uw
laatste opmerking over korte
spreektijden. Ik stel voor om in ieder
geval een spreektijd van tien
minuten per fractie af te spreken.

De voorzitter: Op het moment dat
collega Rosenmöller tien minuten
spreektijd vraagt, zullen andere
fracties, gelet op de verhoudingen
die bij dit soort onderwerpen gelden,
aanzienlijk meer tijd kunnen vragen.
Het lijkt mij wijs, niet op de bodem
van tien minuten te gaan zitten.

Ik stel een spreektijd van 5
minuten per spreker voor. Daarmee
kan een aanzet voor de discussie
worden gegeven. Ik zal er morgen–
middag niet zijn, maar men mag van
de voorzitter verlangen dat deze
enige ruimte zal toestaan voor het
plaatsen van interrupties.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Vos.

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitter! Morgen ontvangt de
Kamer een brief van minister
Andriessen over de bedrijfseconomi–
sche aspecten van de modernisering
van de kerncentrale in Borsele. Ik
sluit niet uit dat deze rapportage
aanleiding geeft voor nader overleg
tussen Kamer en minister. Ik vraag u
bij dezen, voorzitter, mede namens
de fractie van D66, om hiermee
rekening te houden bij de bepaling
van de agenda van aanstaande
donderdag.

De voorzitter: Hiervoor zullen wij
ons uiterste best doen.

Het woord is aan mevrouw
Jorritsma.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (WD):
Voorzitter! De vorige week heeft de
vaste commissie voor Verkeer en
Waterstaat vergaderd over de
nieuwe algemene maatregel van
bestuur rond het infrafonds. De
minister heeft daarover een aantal
toezeggingen gedaan die vastgelegd
zouden worden in een brief die wij
eigenlijk voor vandaag hadden zullen
ontvangen. Die brief is er nog niet en
ik hoop nog steeds dat die voor
donderdagochtend arriveert. Zo niet,
dan zou de WD-fractie het verslag
van genoemd mondeling overleg
graag op de agenda geplaatst willen
zien.

De voorzitter: Ik begrijp dat dit een
vooraankondiging is. Als zodanig kan
er bij deze regeling nog geen
definitieve afspraak over worden
gemaakt, maar het is goed dat de
Kamer weet welke voornemens er op
dit punt leven bij de WD. Het ligt
aan de VVD zelf om het tijdstip in de
gaten te houden en bij een volgende
regeling van werkzaamheden deze
week eventueel op dat punt terug te
komen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (WD):
Wellicht kan het stenogram van dit
deel van de vergadering naar de
minister worden gestuurd.

De voorzitter: Zeker, wij zullen dit
heldere signaal van de zijde van de
Kamer aan de minister bekend
maken.

Het woord is aan de heer
Franssen.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Het debat van morgenmiddag heeft
ongetwijfeld gevolgen voor de
kameragenda van deze week. Er leeft
binnen de VVD-fractie en, naar ik heb
begrepen, niet alleen daar, de
behoefte om in ieder geval het
wetsvoorstel Onroerende zaken nog
deze week af te handelen. Als
morgenmiddag eerdergenoemd
debat wordt gevoerd, zou het
mogelijk zijn dat wij moeten
besluiten om op enig moment langer
te vergaderen dan in de aanvanke–
lijke planning was voorzien. In dat
licht bezien geeft de VVD-fractie er
sterk de voorkeur aan om niet uit te
wijken naar de donderdagavond.

maar om de vergadering morgen–
ochtend om 10.15 uur te laten
aanvangen. Namens mijn fractie doe
ik dit verzoek, zodat, wanneer de
Kamer ermee instemt, er hedenmid–
dag bij de verdere planning rekening
mee kan worden gehouden.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
De heer Franssen vraagt om
behandeling van het wetsvoorstel
Onroerende zaken morgenochtend
om 10.15 uur. Op het groene schema
staat die behandeling echter gepland
voor aanstaande donderdag 10.15
uur. En daar kan ik mij helemaal in
vinden.

De voorzitter: Even ter verduidelij–
king. De heer Franssen heeft erop
gewezen dat, wil de Kamer de
geagendeerde onderwerpen
afhandelen - het ligt in het voorne–
men om geen onderwerpen van de
agenda af te voeren en als ik de
Kamer nu inkijk bemerk ik dat
daarover overeenstemming is - er
eventueel de noodzaak kan ontstaan
om langer te vergaderen. Als
tengevolge van het gesprek met de
informateurs morgenmiddag enige
verschuiving in de agenda gaat
ontstaan, hetgeen te verwachten is,
kan dat ertoe leiden dat de Kamer er
rekening mee moet houden dat dan
wel donderdagavond wordt
vergaderd waarna stemmingen
plaatsvinden, dan wel dat uitgewe–
ken wordt naar morgenochtend. De
heer Franssen heeft een voorkeur
voor morgenochtend. Ik hoor graag
van de andere fracties waar hun
voorkeur naar uitgaat.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Mijn
fractie heeft een voorkeur voor
morgenochtend 10.15 uur en niet
voor de donderdagavond.

Mevrouw Giskes (D66): Ook de
fractie van D66 steunt het voorstel
van de heer Franssen.

Mevrouw Sipkes (Groenünks):
Voorzitter! Ik weet natuurlijk dat de
plenaire agenda altijd voorgaat, maar
er zijn toch ook allerlei andere zaken
rond mondelinge overleggen die
morgenochtend afgesproken moeten
worden en die wellicht later nog
behandeld moeten worden in de
Kamer. Mocht het allemaal wat
uitlopen, dan lijkt het mij goed de
donderdagavond te benutten.
Gegeven de agenda behoeft mijns
inziens niemand zich zorgen te
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Voorzitter

maken dat het dan donderdag
midden in de nacht wordt.

Mevrouw Liemburg (PvdA): Mijn
fractie ondersteunt het voorstel om
morgenochtend om 10.15 uur te
beginnen.

De heer Boogaard (AOV): Er was bij
mij aanvankelijk sprake van een
misvatting. Ik ondersteun het
voorstel van de heer Franssen.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
bij de Kamer een ruime neiging
aanwezig is om, als het nodig is dat
er in de tijd geschoven wordt, het
wetsvoorstel Onroerende zaken
morgenochtend te agenderen. Dit is
uiteraard afhankelijk van te maken
afspraken met bewindslieden over
dit onderwerp. Wij zullen trachten
het daarheen te leiden, dan wel
eventueel na te gaan of een ander
onderwerp morgenochtend aan de
orde kan worden gesteld. Wij zullen
proberen ons zoveel mogelijk te
houden aan de inzet die er eerder
was om donderdagmiddag de
vergadering van de Kamer af te
sluiten. Daartoe zal het een en ander
worden ondernomen. Mogelijk zal
later op de dag van de zijde van de
voorzitter een nadere mededeling
worden gedaan over de definitieve
regeling.

Het woord is aan de heer Van
Middelkoop.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Voor morgen is ook
geagendeerd het debat over de
Europese Raad van Korfoe. Wij
debatteren na dit soort raden altijd
met de minister-president, de
minister van Buitenlandse Zaken en
de staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken. Het zal u niet zijn ontgaan dat
op het moment suprême van de
Europese Raad de Nederlandse
belangen uitsluitend zijn behartigd
door de vice-premier, de minister
van Financiën, de heer Kok. Ik zou
het zeer op prijs stellen als hij
morgen ook bij dat debat aanwezig
is. Er zijn aan hem namelijk wat
vragen te stellen.

De voorzitter: Wij zullen dit verzoek
op de gebruikelijke wijze aan de
regering bekend maken.

Het woord is aan de voorzitter van
de commissie voor het Onderzoek
van de Geloofsbrieven, de heer Van
der Burg.

De heer Van der Burg (voorzitter
van de commissie): Mijnheer de
voorzitter! In handen van de
commissie zijn gesteld 31 geloofs–
brieven. Voorts is in haar handen
gesteld een afdruk van het proces–
verbaal van het Centraal stembureau
voor de verkiezing van de leden van
het Europees Parlement tot het
vaststellen van de uitslag van de
verkiezingen van de leden van dat
Parlement ingevolge de stemming
gehouden op 9 juni 1994.

Zoals ook geschiedt bij de
verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer, zijn de processen–
verbaal betreffende de stemming en
stemopneming voor het Europees
Parlement ter griffie alhier nagezien.
Hierbij is niets gebleken van
zodanige bezwaren of fouten, dat er
twijfel hoeft te bestaan over de
uitslag. Uit het in haar opdracht
vervulde onderzoek van de
processen-verbaal der stembureaus
en hoofdstembureaus is onze
commissie, resurnerend, niet
gebleken van omstandigheden welke
aanleiding zouden geven om te
twijfelen aan de juistheid van het
aantal uitgebrachte stemmen, zoals
deze door het Centraal stembureau
zijn vastgesteld. De nalezing van het
proces-verbaal van de zitting van 15
juni 1994 van het Centraal stembu–
reau geeft onze commissie geen
aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

Het is onze commissie gebleken
dat ten aanzien van allen die door
het Centraal stembureau tot lid van
het Europees Parlement benoemd
verklaard zijn, die verklaring terecht
is geschied. Alle benoemden hebben
binnen de daartoe gestelde termijn
bericht, hun benoeming aan te
nemen. Uit de omstandigheid dat
een aantal van hen reeds lid van het
Europees Parlement is en voor de
overigen uit de bij de geloofsbrieven
gevoegde stukken blijkt dat de
benoemden de vereiste leeftijd
hebben bereikt. Voorts blijkt uit de
verklaring van de benoemden dat zij
geen betrekkingen bekleden welke
onverenigbaar zijn met het lidmaat–
schap van het Europees Parlement,
terwijl aan de commissie ten aanzien
van geen hunner is gebleken van
enige omstandigheid welke hun
nationaliteit in twijfel zou moeten
doen trekken, noch enige omstandig–
heid tengevolge waarvan zij op
grond van artikel 54 der Grondwet
van het kiesrecht uitgesloten zijn.

De commissie stelt vast, dat op
grond van de nationale bepalingen
de volgende tot lid van het Europees
Parlement benoemden als zodanig
kunnen worden toegelaten:
H. d'Ancona te Amsterdam
J.W. Bertens te Maastricht
L.G.L. van Bladel te Hilversum
J. Blokland te Capelle a/d Ussel
J.L.A. Boogerd-Quaak te Zaamslag
L.J. Brinkhorst te Brussel
F.W.C. Castricum te Boxtel
P.A.M. Cornelissen te Best
P. Dankert te Edam
P.B.M. van Dijk te Sittard
D. Eisma te Den Haag
J.L Janssen van Raay te Rotterdam
J.E.S. Groenendaal-Larive te Brussel
J.R.H. Maij-Weggen te Eindhoven
A. Metten te Overveen
J. Mulder te Brussel
M.G.H.C. Oomen-Ruijten te Maas–
bracht
A.M. Oostlander te Doetinchem
K.M.H. Platschorre-Peijs te Usselstein
P.LM. Pex te Rotterdam
P.C. Plooij-van Gorsel te Oude
Wetering
B. Pronk te Groenekan
M.J.A. van Putten te Amsterdam
J. Sonneveld te Wierden
W.G. van Velzen te Waalwijk
W.J. van Velzen te Huizen
G.M. de Vries te Den Haag
L. van der Waal te Ridderkerk
J.G.C. Wiebenga te Aerdenhout
J.M. Wiersma te Leiden
F.A. Wijsenbeek te Den Haag.

De commissie stelt de Kamer voor,
dit te berichten aan de voorzitter van
het Europees Parlement en aan de
benoemden.

Ten slotte stelt de commissie voor,
een afdruk van haar rapport aan de
minister van Binnenlandse Zaken toe
te zenden.

De voorzitter: Ik stel voor, conform
te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik dank de commissie
voor de door haar verrichte
werkzaamheden.
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Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid Vreeman aan de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, over de arbeids–
omstandigheden in de rubber–
industrie.

D

De heer Vreeman (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik sta hier met enige
aarzeling, omdat dit de tijd is waarin
de grote politieke strategieën worden
besproken en ik een "gewoon"
onderwerp aan de orde stel, namelijk
de arbeidsomstandigheden in de
rubberindustrie. Voor de betrokken
werknemers is echter de vraag
relevant, hoe lang zij nog met
kankerverwekkende stoffen in
aanraking komen.

Vorige week heeft het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid een rapport afgescheiden over
de arbeidsomstandigheden in de
rubberindustrie. Dit is het resultaat
van een analyse van de inspecties
gedurende enkele jaren in deze
bedrijfstak, die veel kleine maar ook
grotere bednjven kent. Er is sprake
van zeer ongelijke arbeidsomstandig–
heden en ook de technologische
ontwikkeling per bedrijf verschilt
nogal. In dit rapport wordt duidelijk
aangetoond dat er in deze bednjfstak
op het gebied van arbeidsomstandig–
heden nog vrij veel verbeterd kan
worden. Ondanks aanwijzingen van
de arbeidsinspectie is 50% van de
afspraken niet nagekomen. Het
kernprobleem is dat veel werkne–
mers in aanraking komen met giftige
en kankerverwekkende stoffen.

Tijdens het onderzoek is een
onderhandelingsproces tussen
werkgevers en werknemers op gang
gekomen met als doel, een conve–
nant over de arbeir'somstandigheden
af te sluiten. Dit proces is mede
gestimuleerd door de overheid. De
onderhandelingen zijn echter
afgebroken als gevolg van een
verschil van mening over de
normstelling ten aanzien van de
carcinogene stoffen. In het persbe–
richt van het ministerie staat dat
ernaar gestreefd wordt, het
verbeteringsproces op gang te
brengen. Naar aanleiding hiervan
stel ik de minister drie vragen. De
kern daarvan is, hoe lang de enige
duizenden werknemers in deze

industrie nog met die gevaarlijke
stoffen in aanraking moeten komen.

In de eerste plaats wil ik weten
wat er tot nu toe gebeurd is om het
onderhandelingsproces over de
normering "vlot te trekken".

In de tweede plaats vraag ik welke
instrumenten daarbij gebruikt
worden. Wordt gedacht aan
normering, aan aanwijzing of aan
beïnvloeding van het
onderhandelingsproces? Ik vraag dit
omdat snelheid in dit stadium
belangrijk is.

Mijn derde vraag heeft een wat
bredere strekking en is ook van meer
politieke aard. Vorige week heeft de
heer Blankert van de NCW in het
dagblad Trouw gezegd dat de
Arbowet afgeschaft kan worden. Met
het oog op de ontwikkelingen in
Europa en via zelfregulering zou het
met de arbeidsomstandigheden wel
in orde komen. Voorzitter! Ik wijs
erop dat zelfregulering in het
verleden niet altijd adequaat heeft
gefunctioneerd. Wat is de opvatting
van de minister over dit standpunt
van de NCW?

D

Minister De Vrïes: Mijnheer de
voorzitter! Ik sta hier niet met
aarzeling. De Kamer heeft mij
namelijk uitgenodigd om hier
aanwezig te zijn. Ik sta hier echter
wel met een zekere weemoed, want
wellicht is het de laatste keer in mijn
politieke leven dat ik deze Kamer
mag toespreken. Dank dus voor de
uitnodiging. Dank ook voor de
waardering die de heer Vreeman
heeft uitgesproken voor het
inspectierapport dat betrekking heeft
op onze activiteiten gericht op de
arbeidsomstandigheden in de
rubberverwerkende industrie.

In dat rapport wordt melding
gemaakt van een aantal activiteiten.
In de eerste plaats is er sprake van
inspectie-activiteiten ten behoeve
van een handhavingsproject. In de
tweede plaats is er sprake van een
aantal activiteiten dat erop gericht
was, een convenant tot stand te
brengen. De heer Vreeman stelde
met name over het laatstgenoemde
onderwerp vragen. Die onderhande–
lingen zijn inderdaad spaak gelopen
omdat er op één punt geen
overeenstemming kon worden
bereikt. Het ging hierbij om een
gezamenlijke inspanning van
overheid, werkgevers en werknemers
in het kader van onze arbeidsmarkt–

strategie voor die sector. Activiteiten
die erop gericht waren om te komen
tot betere voorlichting over
arbeidsomstandigheden, om de
zelfwerkzaamheid van de bedrijven
naar een hoger niveau te brengen en
om te komen tot een betere naleving
van de regelgeving. Daar mankeerde
namelijk het nodige aan, zoals de
heer Vreeman heeft aangegeven.

Breekpunt bij de totstandkoming
van dat convenant was de afspraak
om op vrijwillige basis een bepaalde
maximum-blootstellingsnorm voor
een bepaalde groep kankerverwek–
kende stoffen na te streven, de
nitrosaminen. Deze stoffen kunnen in
lage concentraties vrijkomen bij het
maken van rubberprodukten. Op alle
andere punten was overeenstem–
ming bereikt. Alleen op dit punt,
waarbij er sprake was van het op
vrijwillige basis nastreven van een
blootstellingsnorm die ontleend was
aan de norm voor de Duitse
industrie, kon geen overeenstem–
ming worden bereikt.

Voorzitter! Wat wordt er aan
activiteiten ontwikkeld om dat proces
alsnog vlot te trekken? Vanaf 1
januari 1994 is het Besluit kankerver–
wekkende stoffen en processen van
kracht. Op basis van dat besluit heeft
de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de bevoegdheid
om een norm voor te schrijven, een
wettelijke grenswaarde. De SER heeft
inmiddels expliciet gevraagd om die
procedure voor het tot stand komen
van zo'n wettelijke grenswaarde in
gang te zetten. Dat geschiedt volgens
een bepaalde procedure. Eerst wordt
een gezondheidskundig advies
uitgebracht door de werkgroep van
deskundigen. Daarna wordt een
advies uitgebracht gericht op de
haalbaarheid, waarbij de meer
economische aspecten aan de orde
komen. Bij die adviseringsprocedure
zijn werkgevers en werknemers
betrokken. De nitrosaminen zijn nu in
die procedure opgenomen voor het
werkplan van 1994. Wij hopen dat dit
proces er in de loop van dit jaar toe
zal leiden dat de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid die
grenswaarde kan vaststellen en dat
daarmee het conflictpunt zijn
relevantie verliest, omdat partijen er
geen overeenstemming meer over
hoeven te bereiken.

Daarnaast loopt op dit moment de
afronding van het handhavingstraject
op basis van de inspecties waar de
heer Vreeman naar verwees.
Vervolgens is voor het najaar van dit
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De Vries

jaar een inspectieproject in de
bedrijfstak voorzien, met name
gericht op toxische stoffen en
toegespitst op de aanwezigheid van
de zogenoemde risico-inventarisatie,
een evaluatie die op grond van de
wijziging van de Arbeidsomstandig–
hedenwet met ingang van dit jaar
noodzakelijk is. De mogelijkheid om
de convenantbesprekingen opnieuw
op te pakken, zijn van de kant van de
arbeidsinspectie steeds open
gehouden. Ruim een week geleden
hebben wij een signaal van de
werkgevers gekregen waaruit blijkt
dat zij ook zijn gemotiveerd, die
gesprekken opnieuw ter hand te
nemen. Concluderend: langs deze
wegen is er sprake van een goed
lopend proces om het convenant
alsnog tot stand te brengen.

Het tweede punt van de heer
Vreeman heeft betrekking op de
uitspraak van de heer Blankert dat -
ik formuleer het kort door de bocht -
de Arbowet wel kan worden
afgeschaft en dat kan worden
overgeschakeld op civielrechtelijke
handhavingsprocedures. Er is reeds
sprake van een zekere uitdunning en
stroomlijning op het terrein van de
regelgeving inzake de arbeidsom–
standigheden. Het
Arbeidsomstandighedenbesluit
bestond uit 38 besluiten en 1200
bepalingen. Dit wordt teruggebracht
tot één besluit met ongeveer 375
bepalingen, die in meerderheid
gebaseerd zijn op Europese
richtlijnen. Het concept van het
nieuwe Arbeidsomstandigheden–
besluit is inmiddels ter advisering
aan de SER voorgelegd. Na
advisering zal dit de Kamer bereiken.

Voorzitter! Daarnaast is de
Arbowet aan een herziening toe.
Daar wordt langs de volgende
hoofdlijnen aan gewerkt. In de eerste
plaats wordt, waar nodig, terugge–
gaan naar basisnormen. Deze lijn is
ook opgenomen in de nota Integraal
beleid arbeidsomstandigheden. Deze
nota is reeds besproken in de Kamer.
In de tweede plaats wordt in de wet
de mogelijkheid opgenomen van het
opleggen van bestuurlijke boetes
door de ISZW. In de derde plaats
vindt, als de aard van de bepalingen
dat mogelijk maakt, een verschuiving
van strafrecht naar privaatrecht
plaats. Dit vloeit voort uit twee
sporen van beleid, met name de
IBA-nota en, in combinatie daarmee,
de wijziging van de Arbeids–
omstandighedenwet, waarbij de
bedrijven nadrukkelijk stapsgewijs

verplicht worden om Arbozorg aan al
hun werknemers "ter beschikking te
stellen". Een en ander zal ertoe
leiden dat de ISZW zich wat
afstandelijker, meer op systeem–
niveau, bezig kan houden met het
toezicht op arbeidsomstandigheden.
Daarnaast zullen er wel degelijk ook
inspecties plaatsvinden op de
werkplek, maar meer steekproefsge–
wijs, om te bezien of de beschreven
systemen ook feitelijk worden
geïmplementeerd. Indien uit deze
inspecties blijkt dat bedrijven zich
niet aan de regels houden, zullen wij
streng optreden.

D

De heer Vreeman (PvdA): Voorzitter!
Het is prettig, te horen dat er een
inspanning wordt verriuht om het
vastgelopen onderhandelingsproces
weer "lot te trekken. Wanneer
verwacht de minister voortzetting
daarvan? Wat wordt daarbij de
norm? Is de materiële inzet van het
proces, de waarde die geldt voor de
Duitse industrie? Deze norm is uit
concurrentie-overwegingen gekozen.

De minister heeft een hele
verhandeling gehouden over de
richting waarin de Arbowet zich zal
ontwikkelen, op basis van discussies
die hier al eerder zijn gevoerd. Ik wil
hierover een concrete vraag stellen.
In de toekomst kan er bij analyses
van sectoren sprake zijn van
weigerachtigheid van werkgevers om
gezondheidsnormen te handhaven,
net als bij de rubberindustrie. Blijft
het instrument van de Arbowet dan
als kracht hebben dat de politiek
verantwoordelijk is voor de
gezondheid van werknemers? Of
wordt dit overgelaten aan het vrije
spel van maatschappelijke krachten,
waarin een van beide partijen kan
zeggen dat hij niet bijdraagt aan de
gezondheidsbevordering? In het
verlengde hiervan ligt de vraag, wat
wij in Nederland met beroepsziekten
doen.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik kan
niet precies zeggen hoeveel tijd het
kost. Nu de grenswaarden uit het
pakket getild kunnen worden, zou het
snel moeten kunnen.

Ik heb advies gevraagd aan de
SER over wat de norm moet worden.
Daarbij komen twee aspecten aan de
orde. Het eerste is wat uit het
oogpunt van gezondheid verant–

woord of noodzakelijk is. Het tweede
is wat bedrijfseconomisch haalbaar
is. Ik kan uiteraard niet vooruitlopen
op dat advies en op de resultaten
van dat onderzoek. Ik weet alleen dat
men voorshands op basis van
overwegingen van bedrijfseconomi–
sche haalbaarheid en concurrentie de
Duitse norm heeft gekozen. Ik heb op
dit moment uiteraard geen zicht op
wat er op basis van het gezondheids–
kundig onderzoek zal worden
geadviseerd.

Het beleid is er nadrukkelijk op
gericht om het instrument van de
Arbowet uit het oogpunt van
handhaving ten minste even effectief
te laten blijven als het thans is. De
mogelijkheid om administratieve
boetes op te leggen, is bedoeld om
de effectiviteit te verhogen. De hele
systematiek en de hele aanpak zijn
erop gericht om het beleid niet naar
de inhoud vrijblijvend te maken,
maar om het instrumentarium
zodanig aan te passen dat de
effectiviteit met beperkte middelen
vergroot kan worden.

D

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Voorzitter! Ik heb nog een aanvul–
lende vraag aan de minister van
Sociale Zaken. Deze sluit aan bij de
derde vraag van collega Vreeman.
Daarin werd de uitspraak aangehaald
van de voorman van de christelijke
werkgevers, de heer Blankert, dat hij
af wilde van de Arbowet en het
civielrechtelijk wilde regelen. De
minister somde in reactie daarop op
wat hij van plan was met de
Arbowet. Dat vond ik een enigszins
indirect antwoord. Mag hieruit
onomwonden worden afgeleid dat
hij het niet eens is met het voorstel
van de heer Blankert om de Arbowet
af te schaffen?

D

Minister De Vries: Het antwoord is:
ja.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Het is mij nog niet geheel
duidelijk wat de minister bedoelt met
de afweging tussen het gezondheids–
kundige aspect van het werken met
giftige, kankerverwekkende stoffen
en de bedrijfseconomische haalbaar–
heid. Het lijkt mij toch dat de
gezondheid belangrijker moet
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Schimmel

worden geacht dan wat bedrijfseco–
nomisch haalbaar is. Ik vraag de
minister dan ook hoe hij deze
afweging wil laten geschieden.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
verwees niet naar iets nieuws, maar
naar de gangbare, normale
procedure. Wanneer grenswaarden
worden vastgesteld voor dit soort
stoffen, wordt langs twee kanalen
advies ingewonnen. Er is een
werkgroep van deskundigen die naar
de gezondheidskundige aspecten
kijkt, en daarnaast wordt er gekeken
naar de praktische haalbaarheid,
waarbij ook het bedrijfseconomische
gezichtspunt aan de orde komt. Wij
hebben het wel eens gehad over het
uitzicht dat mensen moesten hebben,
of over het aantal vierkante meters
vloeroppervlak dat er in een
werkkamer moest zijn. Behalve naar
mooie normen moet je dan ook
kijken naar wat de praktische
consequenties zijn, bijvoorbeeld in
de binnensteden, waar de bebou–
wing dicht op elkaar staat, of voor
het midden– en kleinbedrijf. Ik denk
dat politici altijd praktisch zijn en
zowel naar het een als naar het
ander kijken. Uiteindelijk komen zij
tot een weging en die wordt
gepubliceerd. Als de Kamer daar
opmerkingen over heeft, kan die zaak
aan de orde worden gesteld.

D

De heer Poppe (SP): Mijnheer de
voorzitter! Ik kan mij volledig
aansluiten bij de woorden van zorg
van de heer Vreeman over de
gezondheid van de werknemers in
Nederland. Het gaat natuurlijk niet
alleen om de rubberindustrie. Ook in
andere bedrijven waarin met
vluchtige stoffen wordt gewerkt,
zoals schildersbedrijven, chemische
bedrijven en deurenfabrieken, zijn de
werkgevers niet al te scheutig met
het nemen van maatregelen om de
gezondheid van de werknemers te
beschermen. Ik wil daarom aan de
minister vragen wat de tijdsduur is
van de procedure rond het aanscher–
pen van de Arbeidsomstandig–
hedenwet en hoe het zit met de
controlemogelijkheden van de
arbeidsinspectie. Nu komt de die
inspectie pas als er iets gebeurd is.
Voor preventieve controle zijn
onvoidoende mensen beschikbaar.
Het gaat hierbij om stoffen die niet

direct ziekten veroorzaken - er geldt
een vrij lange incubatietijd - en het
gaat om honderdduizenden mensen.
De problemen hopen zich in de loop
der jaren op en wij moeten oppassen
dat het niet allemaal te lang duurt.
Het mag zeker niet zo lang duren als
de aanpassmgen in het kader van het
Asbestbesluit.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik heb
melding gemaakt van het feit dat dit
in het werkplan voor 1994 is
opgenomen. Wij hopen dat het dit
jaar tot een afronding komt.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962
(implementatie richtlijn gewas–
beschermingsmiddelen) (23177).

(Zie vergadering van 14 juni 1994.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring vooraf.

D

Mevrouw Vos (GroenLinks): Mijnheer
de voorzitter! Ik hecht eraan een
stemverklaring vooraf af te leggen.
Vorige week heeft mijn fractie uitstel
gevraagd van de stemmingen die
verband houden met dit wetsvoorstel
vanwege door de Europese Raad van
landbouwministers te nemen
besluiten over uniforme beginselen
voor de beoordeling van gewas–
beschermingsmiddelen. Intussen zijn
die besluiten genomen. Mijn fractie
heeft ernstige kritiek op deze
besluiten en met name op het besluit
over de bescherming van het
grondwater, omdat dit besluit in
strijd is met de Europese drinkwater–
richtlijn. Wij maken ons dan ook
grote zorgen over de toekomst van
het drinkwater en over de kans op
een succesvol gewasbescherming–
smiddelenbeleid in Europa en in
Nederland.

Toch zal mijn fractie voor deze
wetswijziging stemmen, zij het met
enige aarzeling, gezien het bedroe–
vende beleid ter zake in Europa. Wij
vinden deze wetswijziging op zichzelf
geen verslechtermg en zelfs op een
enkel punt een lichte verbetering.
Van belang is ook dat Nederland
voldoende beleidsruimte houdt voor

een eigen gewasbeschermingsbeleid
en een eigen drinkwaterbeleid.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-M.B. Vos (stuk nr. 14).

D

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, het CDA, de AOV, de
WD, het GPV, de SGP, de PvdA en
de SP voor dit gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-M.B. Vos c.s. (stuk nr.
14), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen IA t/m IV en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en de CD tegen het wetsvoor–
stel hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Herziening van de maatregel van
ondertoezichtstelling van
minderjarigen (artikel 254 en
volgende van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek) (23003).

(Zie vergadering van 21 juni 1994.)

De voorzitter: Ik deel mede, dat de
heer Dijkstal de amendementen op
de stukken nrs. 19 en 20 heeft
ingetrokken.

Het begin van artikel I en het begin
van onderdeel A worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Vliegenthart/Dijkstal (stuk nr. 21, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de PvdA en de VVD voor
dit amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
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Voorzitter

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 21 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Dijkstal c.s. (stuk nr. 26,

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen dit gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment de andere op stuk nr. 26
voorkomende gewijzigde amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Artikel 254, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Dijkstal c.s.
(stuk nr. 26, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 255 t/m 260 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 261, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Dijkstal c.s.
(stuk nr. 26, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Rouvoet (stuk nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, de RPF, de SGP, Groenünks en
de VVD voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 262, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de gewij–
zigde amendementen-Dijkstal c.s.
(stuk nr. 26, III t/m V), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 263, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Dijkstal c.s.
(stuk nr. 26, VI), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 263a t/m 264 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 265, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het

gewijzigde amendement-Dijkstal c.s.
(stuk nr. 26, VII), wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel A wordt
zonder stemming aangenornen.

Onderdeel B en de artikelen I en II
worden zonder stemming aangeno–
men.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Dijkstal c.s. (stuk nr. 26,
VIII), wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Rouvoet/Dijkstal (stuk
nr. 25, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, de RPF, de SGP, de PvdA,
GroenLinks en de SP voor dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment de andere op stuk nr. 25
voorkomende gewijzigde amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de gewijzigde
amendementen-Rouvoet/Dijkstal
(stuk nr. 25, I en II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen V en VI worden zonder
stemming aangenomen.

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Rouvoet/Dijkstal (stuk
nr. 25, III) en het gewijzigde
amendement-Dijkstal c.s. (stuk nr. 26,
IX), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen VIIA t/m XIII en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
ondertoezichtstelling minderjari–
gen, te weten:
- de motie-Rouvoet/Soutendijk-van
Appeldoorn over de toepassing van
artikel 257, lid 3, inzake de
zelfstandigheids-OTS (23003, nr. 23).

(Zie vergadering van 21 juni 1994.)

De voorzitter: Mij is gevraagd om
heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Rouvoet (RPF): Voorzitter!
Gelet op de toezegging van de
minister van Justitie om de hele wet
te evalueren, onder andere specifiek
ter zake van het onderdeel waarop
de motie betrekking heeft, trek ik die
mede namens mevrouw Soutendijk
in.

D

De voorzitter: Aangezien de motie
is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Bepalingen inzake de landelijke
werving, de selectie en het
onderwijs voor de politie
(LSOP-wet) (23446).

(Zie vergadering van 21 juni 1994.)

De artikelen 1 en 2 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Apostolou (stuk nr. 12).

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

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Apostolou (stuk nr. 12),
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Mevrouw Netelenbos (PvdAi

wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 4 t/m 14 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Apostolou tot invoeging van een
artikel Ua (stuk nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

De artikelen 15 en 16 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
LSOP, te weten:
- de motie-Apostolou c.s. over
integratie van de LSOP-wet in de
Politiewet (23446, nr. 10).

(Zie vergadering van 21 juni 1994.)

De voorzitter: Mij is gevraagd om
heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Apostolou (PvdA):
Voorzitter! Door de aanneming van
het amendement op stuk nr. 9 is er
een verbinding gelegd tussen deze
wet en de nieuwe Politiewet. De
Kamer heeft de regering gevraagd of
deze wet een hoofdstuk van de
nieuwe Politiewet kan worden.
Gezien het feit dat de ministers
hebben toegezegd dat deze wet over
twee jaar wordt geëvalueerd, trek ik
mijn motie in.

D

De voorzitter: Aangezien de motie
is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de staatssecreta–

ris van Onderwijs en Weten–
schappen inzake de RU-Leiden
(23400 VIII, nr. 84).

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Boers Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Het rapport van de
commissie van advies Quené/Van
Wolferen komt tot de conclusie dat
het college van bestuur in de
Annex-zaak de noodzakelijke
verantwoordelijkheid heeft genomen.
Deze zaak is op zichzelf niet
voldoende zwaar om het vertrouwen
in een lid van het college van
bestuur op te zeggen. Daarmee is
antwoord gegeven op motie en
besluit van de universiteitsraad van
Leiden.

De bevindingen van de advies–
commissie reiken verder en zijn hard.
Er is geen basis voor herstel van het
vertrouwen in de voorzitter van het
college van bestuur; de universiteits–
raad heeft een te eenzijdige
taakopvatting gehanteerd; het
college van decanen heeft zich te
afstandelijk opgesteld; het top–
management vertoont sinds jaren
gebreken. De adviescommissie
beveelt dan ook aan, een tijdelijke
voorzitter te benoemen, een aantal
bevoegdheden van de universiteits–
raad op het gebied van medebestuur
te beperken tot adviserende
bevoegdheden en een raad van
toezicht te benoemen waaraan het
college van bestuur verantwoording
aflegt voor zijn daden.

De staatssecretaris, voorzitter,
neemt de aanbevelingen van de
adviescommissie over. Hij vraagt de
voorzitter van het college van
bestuur, zijn functie ter beschikking
te stellen. Van deze laatste actie is
trouwens in de brief van 20 juni niets
terug te vinden.

Voorzitter! Er is een bestuurscrisis
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Het
gaat ons erom bij dit plenaire debat
te beoordelen of de gevolgde
procedure zorgvuldig geweest is en
ons in staat stelt het beleid van de
staatssecretaris te beoordelen. Het is
curieus dat bij de regeling van
werkzaamheden de fracties van
PvdA, VVD en D66 te kennen hebben
gegeven, geen enkele behoefte aan
dit debat te hebben. Het CDA wil
echter wèl debatteren, voorzitter,
over de voorwaarden die onze fractie
stelt aan zorgvuldig bestuur en aan
een openbare beoordeling van het
beleid. Het gaat ons erom het
overheidsoptreden jegens personen
en instellingen op zorgvuldigheid te
beoordelen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het is
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Boers-Wijnberg

niet voor het eerst, voorzitter, dat
mevrouw Boers hier zegt dat de
enige juiste houding die van het CDA
is. Zou het echter niet kunnen zijn
dat, als fracties stukken hebben
gelezen en overleg hebben gevoerd
met de staatssecretaris over de vraag
of hier zorgvuldig gehandeld is en
daarop antwoord gekregen hebben,
zij daaraan voldoende hebben? Is het
niet raar, een soort sfeer te creëren
alsof bepaalde fracties in gebreke
blijven omdat zij er geen behoefte
aan hebben hier een debat te voeren
met het kennelijke doel, een motie in
te dienen die, naar mijn gevoel,
overbodig is?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Mevrouw Netelenbos
loopt heel erg vooruit op het debat.
Haar opmerking geeft wel aan dat zij
zich voelt aangesproken. Ik heb
slechts gezegd dat ook de fractie van
de PvdA te kennen heeft gegeven,
geen behoefte te hebben aan dit
debat. Ik wil nu juist in dit debat een
paar punten noemen, die wij
belangrijk vinden die in een
openbaar debat te kunnen beoorde–
len. Ik hoop dat deze interruptie geen
voorteken is, dat u daar met gesloten
oren naar gaat luisteren, mevrouw
Netelenbos!

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
gebruikt het woord "curieus".

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Dat mag toch?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
een bepaalde kwalificatie. Dat maakt
dat u een suprematie geeft aan uw
eigen standpunt en houding. Dat zou
u terug moeten nemen, mevrouw
Boers, want iedere fractie opereert
vanuit haar eigen standpuntbepaling
en haar eigen behoeften. U moet niet
kwalificeren naar andere fracties. Ik
had graag dat u dat inslikte.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Dan moet ik echt naar het woord
"curieus", voorzitter. Curieus wil
zeggen: ik ben er nieuwsgierig naar.
Mevrouw Netelenbos heeft alle recht
dat tegen mij te zeggen. Wanneer zij
echter doet alsof er van mijn kant
sprake is van een zekere hooghartig–
heid, moet ik haar erop wijzen dat dit
niet het geval is! De interpretatie van
mevrouw Netelenbos van het woord
"curieus" zal weinig taalkundigen
aanspreken. Ik heb er geen diskwali–
ficatie mee willen geven, ik ben

gewoon nieuwsgierig. Ik zal de
argumenten waarom wij dit debat
willen houden, uitvoerig uiteenzet–
ten. Mevrouw Netelenbos zal de
gelegenheid hebben om erop te
reageren.

Mevrouw Netelenbos (PvdA);
Mevrouw Boers, u moet vooral maar
ter zake komen.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! De WHW geeft op grond
van artikel 9.69 de minister de
mogelijkheid...

De heer Franssen (VVD): Mevrouw
Boers heeft wel een eenzijdige
vertaling van het woord "curieus"
gegeven. Zij koos voor de tweede
uitleg. De eerste uitleg is: eigenaar–
dig, bijzonder, opvallend.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA): Ik
denk dat ik voldoende heb toegelicht
hoe ik het woord "curieus" bedoeld
heb.

De WHW geeft de minister de
mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur in te grijpen
als sprake is van verwaarlozing of in
strijd met de wet functioneren van
het bestuur van de universiteit of een
deel daarvan. Deze termen worden
noch in het rapport noch in de brief
gehanteerd. Het rapport van de
adviescommissie dateert van
donderdag 16 juni. Vrijdag 17 juni is
de ontwerp-AMvB de ministerraad
gepasseerd.

De in het rapport vastgelegde
bevindingen van de adviescommissie
zijn door de staatssecretaris niet
onderworpen aan hoor en weder–
hoor. Het zou de zorgvuldigheid in
de procedure ten goede zijn
gekomen als hij dat wel had gedaan.
Het had moeten gebeuren nadat de
bevindingen van de adviescommissie
hem in definitieve vorm bekend
waren en voordat hij de maatregel
nam. Helaas is het niet gebeurd,
maar herstel is mogelijk.

Door het ontbreken van de
officiële reacties van de betrokken
bestuursorganen kan de CDA-fractie
de rechtmatigheid en evenredigheid
van de genomen maatregelen niet
vaststellen. Het is de fractie ook
opgevallen dat de in het bestuurs–
reglement van de Rijksuniversiteit
Leiden opgenomen afkoelingspe–
riode van 30 dagen niet is gerespec–
teerd. Het wordt de universiteitsraad
door de genomen maatregelen
onmogelijk gemaakt, in tweede

zitting opnieuw te beraadslagen over
het besluit.

Ik kom tot een afronding.

Mevrouw J.M. de Vries (WD): Ik
vraag mevrouw Boers waarom zij
meent dat de staatssecretaris het
werk van de commissie over moet
doen. De commissie is juist ingesteld
om hoor en wederhoor toe te
passen.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA): Ik
heb met nadruk gesproken over het
moment waarop reacties op het
rapport moeten worden gevraagd.
Daar waren mijn opmerkingen op
gericht.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
commissie heeft de mensen
gehoord. Zij hebben dus hun zegje
kunnen doen. Vervolgens is de
commissie tot een standpunt
gekomen, dat is voorgelegd aan de
staatssecretaris. De staatssecretaris
heeft daarna nog enkele mensen
gehoord. Waarom denkt mevrouw
Boers dat de mensen onvoldoende in
staat zijn gesteld om hun mening te
geven? De Rijksuniversiteit Leiden
verkeert in een precaire situatie.
Heeft mevrouw Boers geen
vertrouwen in het oordeelsvermogen
van de staatssecretaris?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Mijn vragen staan los van vertrou–
wen. Het rapport was op een
gegeven moment bij de staatssecre–
taris bekend. Wij hadden het beter
gevonden als hij op dat moment een
officiële reactie had gevraagd van de
mensen die in het rapport nogal
gediskwalificeerd worden. Dat zou
een uiting van extra zorgvuldigheid
zijn geweest. Dat is mijn punt als het
gaat om hoor en wederhoor.

Voorzitter! Zoals gezegd, kom ik
tot een afronding. Ik wil de staatsse–
cretaris namens de CDA-fractie
vragen - dat is voor ons op dit
moment het hoofdpunt van dit debat
- om alsnog de officiële reacties van
de betrokken bestuursorganen aan
de Kamer te doen toekomen,
vergezeld van zijn reactie. Het is
goed mogelijk dat de CDA-fractie na
ontvangst van deze stukken tot de
conclusie komt, dat de door de
staatssecretaris genomen maatrege–
len intact kunnen blijven, maar die
conclusie kan mijn fractie nu nog
niet trekken. Naar ons oordeel hoort
deze zorgvuldigheid voor ons
functioneren hier in het parlement
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erbij; het gaat om een bestuurscrisis,
om een ernstige zaak, om ingrij–
pende beslissingen. De wijze van
behandeling - ik zeg dat ook met het
oog op de toekomstige situatie - zal
altijd zorgvuldig moeten zijn, hoeveel
tempo ook geboden is. Ik wil erbij
aantekenen dat bij dat verzoek de
CDA-fractie ervan uitgaat dat, als de
staatssecretaris dit verzoek honoreert
- wij gaan daar voorlopig van uit -
de mogelijkheid wordt geboden om
op een zinvolle wijze met de
staatssecretaris van gedachten te
wisselen over de informatie, dus
voordat de genomen maatregelen
worden geëffectueerd. Ik heb ook
gesproken over het tempo dat
daarbij belangrijk is. Het is goed
mogelijk, in vrij korte tijd de reacties
te hebben, met een brief van de
staatssecretaris erbij, om vervolgens
met elkaar over een verdere
procedure na te denken.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Kunt
u zich nog herinneren dat we hier
nog niet zo vreselijk lang geleden
hebben gesproken over het
IRT-rapport?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA): Ja.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Staat
het u nog bij dat daarbij wat u nu
aan de staatssecretaris vraagt, is
toegepast, dus hoor en wederhoor
op de manier zoals u dat wilt,
namelijk dat op schrift van betrokke–
nen wordt gevraagd wat zij precies
van het rapport vinden? Is dat toen
door uw fractie ook gevraagd?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Mijn bedoeling in dit debat is, de
zorgvuldigheid in de procedures te
herstellen. Een element daarbij is dat
hier sprake is van ingrijpen in een
autonome mstelling. Wij zijn beide,
dacht ik, voorstander van autonomie
van de instellingen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het
gaat hier om een rijksinstelling, zoals
u weet: de Rijksuniversiteit Leiden.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA): Ja,
maar er is autonomie van de
instellingen. U weet ook dat er hele
procedures zijn, voordat tot ingrijpen
over kan worden gegaan. Wat is
erop tegen, dat ik hier namens de
CDA-fractie een aantal vragen aan de
staatssecretaris stel? Hij gaat die zo
direct toelichten en op grond

daarvan zal ik in tweede termijn mijn
conclusie trekken.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Mijn
conclusie is dat u met twee maten
meet bij het verschijnen van
rapporten van commissies die een
onderzoek hebben ingesteld.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Dat ben ik niet met u eens.

Voorzitter: Deetman

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Hendriks, die zijn maidenspeech
zal houden.

D

De heer Hendriks (AOV): Geachte
voorzitter, geachte medeleden,
geachte staatssecretaris, geachte
leden van de griffie en allen die het
werken in dit huis mogelijk maken.
Vandaag is het de eerste keer dat ik
mij vanaf deze plaats in de plenaire
zaal tot u mag richten. Achter mij
bevindt zich het meest opmerkelijke
bouwelement in deze zaal. Het zijn
indrukwekkende coulissen, van
waarachter de leden van de regering
binnenkomen, om zich daarna aan
het Nederlandse volk, hier afgevaar–
digd en menigmaal op de tribune
aanwezig, in het openbaar te
verantwoorden, ook voor Europese
zaken. Recent is gebleken dat
daarover nogal wat twijfels zijn bij de
bevolking.

Geachte medeleden! Denkend aan
de woorden van onze voorzitter op
17 mei, durf ik te stellen dat wij alert
moeten zijn op de Europese en
Nederlandse besluitvorming, maar
wij mogen daarbij niet vergeten dat
Europa en ook ons land meer zijn
dan een economisch plan. Europa is
vooral een culturele werkelijkheid,
met eeuwenoude tradities, die het
volledig waard zijn te worden
beschermd en te worden doorgege–
ven aan onze nakomelingen. Als
parlementariërs kunnen wij
uitemdelijk bijdragen aan het herstel
van het vertrouwen van de mensen
in de Staat, door ons zonder
aanziens des persoons op zakelijke
en directe wijze aan het landsbestuur
te wijden.

Hiermee kom ik op het voorlig–
gende onderwijsonderwerp, namelijk
de crisis binnen de Rijksuniversiteit
Leiden, in het bijzonder het
bouwschandaal, dat Kafka-achtige
proporties dreigt aan te nemen. Er is

geopperd dat het half afgebouwde
laboratoriumgebouw, Annex
genaamd, gebouwd zou zijn via een
zogenaamde derde geldstroom. Dit is
mijns inziens onjuist, want onder een
derde geldstroom wordt binnen de
universitaire wereld verstaan: geld
dat wordt verdiend door de verkoop
van wetenschappelijke kennis. In
Leiden is echter geld van een
particuliere bank gebruikt voor de
financiering van het gebouw, te
verwezenlijken door een particuliere
projectontwikkelaar. Na voltooiing
zou de Rijksuniversiteit Leiden dit
gebouw huren. Juridisch is er dan
geen band tussen de universiteit en
het gebouw.

De brandende vraag bij deze
kwestie is of de universiteit en
daarmee de overheid misschien toch
deelnemer is via een garantiestelling
wat betreft de banklening aan de
projectontwikkelaar. Inmiddels zijn de
directeur bouwzaken van de
Rijksuniversiteit en de particuliere
projectontwikkelaar in voorarrest
geweest. De FIOD heeft de kwestie
eveneens in onderzoek. Gelet op het
feit dat de zaak dus onder de rechter
is, kan de overheid nog geen oordeel
over de schuldvraag geven. De
commissie-Quené/Van Wolferen heeft
in haar rapport dan ook geen
uitspraak gedaan over de feitelijke
oorzaak van het bouwdebacle. Toch
is het voor de overheid van belang
om zich een helder beeld van de
zaak te vormen. Daartoe kan zij een
deskundig, technisch en financieel
onderzoek door de Rijksgebouwen–
dienst laten verrichten. Het is immers
gebruikelijk dat deze dienst adviezen
verstrekt bij nieuwbouw of verbouw
van overheidsgebouwen, in het
bijzonder onderwijsgebouwen.
Gecombineerd met de uitslag van
het FIOD-onderzoek kan vervolgens
antwoord worden gegeven op de
vraag of de door het Leidse college
van bestuur gekozen formule wel zo
verstandig was. Breder gesteld: is de
overheid niet beter af met nieuw–
bouw, tot stand te komen onder
eigen regie?

Dan de benadering van de
problematiek door de staatssecreta–
ris. Het persbericht van het ministe–
rie van O en W van 21 juni jl. leert
ons dat er in feite sprake is van een
lokaal bouwkundig probleem,
waarbij naar verluidt de overheid zelf
nota bene niet eens partij is. Dit
wordt gebruikt als kapstok om een
lokaal bestuurlijk probleem op te
lossen en daarbij ook een andere.
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wellicht een landelijke, universitaire
bestuursstructuur in te voeren.

Tevens menen de onderzoeks–
commissie en de staatssecretaris dat
de Annex-zaak op zichzelf
beschouwd niet voldoende zwaar is
om het vertrouwen in een lid van het
college van bestuur op te zeggen.
Desondanks stelt de staatssecretaris
dat het onvermijdelijk is dat de
huidige collegevoorzitter, mr.
Oomen, zijn functie ter beschikking
stelt. Het lijkt erop alsof de commis–
sie naar een beleidsdoel van de
staatssecretaris heeft toegewerkt,
namelijk een verandering van de
bestuursstructuur van universiteiten!
Hierdoor mogen wij gerede twijfel
uiten over de objectiviteit van de
onderzoekscommissie.

Dit is een zeer ernstige zaak, te
meer daar hierbij personen in het
geding zijn. Dit is een onzuivere
vorm van regeren. Wie hieraan
meedoet, bedrijft onfrisse politiek.
Om duidelijk zicht op de zaak te
krijgen, heb ik enige vragen aan de
staatssecretaris over de eigenlijke
Annex-kwestie.

1. Hoe komt het dat een malafide
projectontwikkelaar bij de onderha–
vige kwestie zo'n belangrijke
opdracht heeft gekregen? In de pers
worden bedragen van 7 mln. tot 20
mln. verlies genoemd!

2. Heeft de universiteit zich als
schuldeiser gemeld bij de curator
van de failliete projectontwikkelaar
Fibomij?

3. Bestaat de mogelijkheid dat de
universiteit uiteindelijk zelf aanspra–
kelijk zal worden gesteld? Na de
beantwoording van deze vragen zal
ik in tweede termijn nader terugko–
men op deze zaak.

Oe voorzitter: Ik wens u van harte
geluk met uw maidenspeech.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Poppe (SP): Mijnheer de
voorzitter! Gezien de korte maar felle
discussie die hier zoëven heeft
plaatsgevonden, bevind ik mij nu in
een enigszins netelige positie. Dus
dat wordt oppassen geblazen!

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Daar moet u toch een beetje
doorheen kijken; mevrouw Netelen–
bos en ik kunnen dat rustig doen

zonder dat er in feite heel harde
punten over de tafel gaan.

De heer Poppe (SP): We zullen zien
hoe netelig mijn positie is.

Voorzitter! De brief van de
staatssecretaris over de bestuurs–
crisis in Leiden heeft ons toch wel
verbaasd. De brief gaat eigenlijk
nauwelijks in op het handelen van
het college van bestuur zelf, maar
des te meer op dat van de universi–
teitsraad. Deze democratisch gekozen
instelling heeft na onderzoek en
discussie vastgesteld, dat het college
van bestuur bij het bewuste
bouwproject ernstig in gebreke is
gebleven, met mogelijk grote
financiële gevolgen voor de
universiteit. Wij moeten dus in ieder
geval vaststellen dat het college van
bestuur kennelijk geen verweer had
tegen de harde, gehaaide en
sjoemelende bouwwereld. Het ware
misschien dan ook beter om een
soort bouwmeester aan te stellen om
dat soort projecten te begeleiden,
iemand dus die verstand van zaken
heeft en zijn pappenheimers kent in
de bouwwereld, hetgeen je van een
college van bestuur van een
universiteit kennelijk niet kan
verwachten; daar is het op dat
gebied niet knap genoeg voor.

De risico's die de universiteit
loopt, kunnen nu niet in de schoenen
geschoven worden van de gekozen
universiteitsraad. Wat wij nu zien
gebeuren, is dat de boodschapper
van het slechte nieuws de klappen
krijgt. Daarmee krijgt de zaak bij brief
van de staatssecretaris eigenlijk een
wending van 180°. De voorzitter
moet opstappen en de universiteits–
raad die de kwestie eigenlijk gemeld
heeft, moet nu zwijgen. Samengevat
luidt het oordeel van de staatssecre–
taris: de universiteitsraad moet meer
adviseren en minder controleren.
Welnu, juist door dat controleren is
men er in ieder geval nog bijtijds
achtergekomen dat er iets fout zat.
Uit de media blijkt bovendien dat de
staatssecretaris van mening is, dat
dit voorval aantoont dat de gehele
bestuursstructuur van de universiteit
feitelijk niet goed functioneert. Met
het badwater wordt daarmee
gemakshalve het ooit in het
Maagdenhuis ter wereld gekomen
kindje weggespoeld. Ik weet niet of
de staatssecretaris bij de
Maagdenhuis-activiteiten betrokken
is geweest; ik was daar in ieder geval
wel in de buurt in die tijd, in de jaren
zestig. Dat mag natuurlijk niet

weggegooid worden, dat is een
verworvenheid. Er is zelfs strijd voor
geleverd tegen het autoritaire gezag
van bijklussende hoogleraren. Het is
wrang te moeten vaststellen dat dit
gebeurt onder leiding van mensen
die al die jaren met volle teugen van
de universitaire democratie hebben
mogen genieten. Als de staatssecre–
taris de universitaire bestuurs–
structuur onder de loep wil nemen,
dan moet hij dat vooral doen. Daar is
niets op tegen. Dan horen wij te
zijner tijd wel wat zijn bevindingen
zijn en kunnen wij daarover een
mening geven. Maar deze zaak
misbruiken om bevoegdheden van
een gekozen universiteitsraad in
Leiden ingrijpend beperken, is toch
wel onbehoorlijk. Wij zijn dan ook
van mening dat de bevoegdheden
van de gekozen universiteitsraad
intact moeten blijven. Het is niet
zoals mevrouw Netelenbos zegt,
namelijk dat het een rijksinstelling is
en dat wij als politiek kunnen
ingrijpen. Het gaat om gekozen
mensen en er is een reglement
waarop ze zijn gekozen. Het is niet zo
dat het pionnen zijn die door de
Kamer kunnen worden bestuurd. Dat
zou een slechte situatie zijn. Dat is
dan ook niet de juiste oplossing. Wij
zijn van mening dat de universiteits–
raad misschien wat meer steun
nodig heeft om goed te kunnen
functioneren.

Mevrouw J.M. de Vries (WD): Het
gaat er natuurlijk niet om dat deze
Kamer de universiteitsraad als een
stel pionnen zou willen besturen,
maar om het feit dat daar, zonder dat
de Kamer daar bemoeienis mee had,
een crisis is uitgebroken, waaruit
bleek dat elk vertrouwen tot een
samenwerking ontbrak. De Kamer
moest dan ook iets doen om dit op
te lossen. Het gaat namelijk om een
grote universiteit, die verder moet.

De heer Poppe (SP): Dat ben ik
volledig met mevrouw De Vries eens.
Er is echter geen vertrouwenscrisis
tussen de gekozenen en de kiezers.
Als dat wel het geval is, moet er een
nieuwe raad worden gekozen. Wij
vinden dat die raad zijn functie moet
blijven behouden en mee moet
werken aan het oplossen van het
probleem.

D

De heer Rabbae (Groenünks):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie
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heeft het verzoek van de CDA-fractie
om over deze kwestie een openbaar
debat te voeren met de staatssecre–
taris uit principe gesteund. Wij zijn
namelijk van mening dat als een
fractie dat op prijs stelt, dat mogelijk
moet zijn. Dat zegt echter niets over
de te volgen lijn, want GroenLinks
voert een eigen koers.

Ik wil graag een aantal vragen
stellen aan de staatssecretaris en
conform zijn antwoord zal ik mijn
defmitieve positie bepalen. Ik
waardeer het zeer dat de staatssecre–
taris deze crisis probeert te bezwe–
ren. Het gaat om gemeenschapsgeld
en dat moet goed beheerd worden.
Het is heel goed dat hij dat heeft
geprobeerd. Ik wil op dat punt wel
een aantal vragen stellen. De
staatssecretaris heeft bij het gereed
komen van het rapport van de
adviescommissie gesproken met de
betrokken geledingen. Ik kon niet
aanwezig zijn bij dat besloten
overleg. Vandaar dat ik nu de vragen
stel, die ik waarschijnlijk dan had
gesteld.

Er is sprake van een afkoelingspe–
riode als het gaat om het voordragen
tot ontslag van de voorzitter van het
college van bestuur door de
universiteitsraad. Ik begrijp dat er
heel snel is gehandeld en dat die
periode niet in acht is genomen. Ik
wil graag van de staatssecretaris
horen wat hij daarvan vindt.

Het is frappant dat juist de
studenten zich keurig hebben
gedragen. Zij waren medebestuurder,
maar hebben ook als controleur van
het college van bestuur opgetreden.
Uit het rapport van de adviescom–
missie heb ik begrepen dat dat niet
geldt voor alle geledingen. Het is
natuurlijk fnuikend dat er twee
dingen zijn gedaan door de
staatssecretaris. Ten eerste is de
universiteitsraad beknot in zijn taak
binnen de universiteit. Van contro–
leur en medebestuurder is zijn
functie teruggebracht tot adviseur.
Verder is de groepering van de
studenten, die heel alert is geweest,
ten onrechte beknot in haar functie.
Ik weet wel dat het een met het
ander te maken heeft. Welke
overwegingen hebben een rol
gespeeld om tot dat besluit te
komen?

De staatssecretaris schrijft in zijn
brief dat hij de aanbevelingen van de
commissie heeft overgenomen.
Houdt dat ook m dat hij wil overgaan
tot een herstructurering van de

bestuurlijke laag van alle universitei–
ten in Nederland?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De SGP–
fractie heeft niet om dit debat
gevraagd. Terughoudendheid is
vereist, als het om een uitvoerende
taak van de overheid gaat en een
bewindspersoon zich houdt aan de
grenzen die de wet hem stelt. Het
debat wordt nu toch gehouden en de
SGP-fractie is van mening dat de
staatssecretaris, de instelling en de
betrokkenen recht op duidelijkheid
hebben; vandaar toch een summiere
bijdrage.

De staatssecretaris heeft krachtige
maatregelen genomen. Voor zover
wij kunnen zien, was het moment
daarvoor ook aangebroken.
Zorgvuldigheid is daarbij echter
vereist. De vraag komt naar voren of
er wel voldoende hoor en wederhoor
heeft plaatsgevonden. De staatsse–
cretaris heeft in een besloten overleg
daar al het een en ander over
gemeld. Dit debat voltrekt zich -
volkomen terecht overigens - in het
openbaar en ook vandaag leg ik hem
deze vraag voor. Het is altijd pijnlijk
als het ook om mensen gaat. Wij
moeten tot het uiterste onderscheid
blijven maken tussen personen en
hun functie. Ik hecht eraan, dit
gezegd te hebben.

Voorzitter! Meer in het algemeen
is het toch de vraag of betrokkenen
niet het slachtoffer zijn geworden
van het systeem van de bestuurs–
structuur die de wet stelt. Wij zijn er
niet zo zeker van dat dit niet het
geval is. Een van de commentatoren
omschreef het als volgt. Er is een
bestuurscrisis ontstaan omdat te
lang naar consensus is gestreefd. Als
er in deze consensuscultuur dan toch
iets mis is gegaan, moet er ineens
een zondebok worden aangewezen.

Voorzitter! Collega's hebben al
gewezen op de tweezijdige rol van
de universiteitsraad: controleur en
medebestuurder. De SGP-fractie
vindt het terecht dat de staatssecre–
taris de aanbevelmg van de
commissie van onderzoek heeft
overgenomen om na te denken over
de toekomst van de universitaire
democratie, de universitaire
bestuursstructuur. Ik denk dat dit
hoog tijd is, niet om de verworven–
heden, de pluspunten, ter discussie
te stellen, maar wel om de ontstane
fricties - mede gelet op de eisen van

de moderne tijd - in gezamenlijk
overleg weg te nemen. In dit
verband verwijs ik naar de kop van
een van de artikelen over deze
kwestie: de moderne universiteit
ontbeert leiderschap.

Voorzitter! Dat kan natuurlijk niet.
Als die vrees bestaat, is het aan de
wetgevende macht - derhalve via
samenspraak tussen regering en
parlement - om daar iets aan te
doen. Op dat punt steun ik de
staatssecretaris volledig.

D

Staatssecretaris Cohen: Voorzitter!
De bestuurscrisis van de Rijksuniver–
siteit Leiden is al een tijdje aan de
gaande. Ik acht mij op dit ogenblik
ontslagen van de plicht om nog eens
uitgebreid in te gaan op de wijze
waarop ik gereageerd heb op het
moment dat deze crisis zich
aandiende. Ik hecht er wel aan om te
zeggen dat ik, nadat de universiteits–
raad had uitgesproken dat in ieder
geval de voorzitter van het college
van bestuur onzorgvuldig had
gehandeld in de Annex-zaak, zowel
overleg met het college van bestuur
als met de universiteitsraad heb
gehad, in ieder geval met het
presidium daarvan. Ik heb toen
opgeworpen dat het mij verstandig
leek wanneer de universiteitsraad
daarover verder met het college van
bestuur zou praten. Daar was door
het coliege van bestuur om verzocht
en de universiteitsraad voelde daar
op dat ogenblik geen behoefte aan.
Ik heb de universiteitsraad dringend
verzocht om dat wel te doen.

Nadat de motie was aangenomen
waarin om het ontslag van de
voorzitter van het college van
bestuur was verzocht, heb ik
onmiddellijk de commissie–
Quené/Van Wolferen ingesteld. Ik heb
dat gedaan omdat ik de situatie op
dat ogenblik karakteriseerde als een
crisis binnen het bestuur van de
universiteit. Een zelfde kwestie heeft
zich een jaar of elf geleden voorge–
daan in Delft. Toen is op grond van
hetzelfde artikel - zij het nog niet in
deze wet - waarin sprake is van
verwaarlozing van bestuur de relatie
gelegd tussen verwaarlozing van
bestuur en een bestuurscrisis. Ook
toen - dat is voor een deel toeval - is
de toenmalige bewindspersoon
geadviseerd door een commissie
waarin zowel de heer Quené als de
heer Van Wolferen zitting had.
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Na veertien dagen heeft de
commissie op mijn verzoek een
rapport uitgebracht. Ik heb dat
rapport besproken met verschillende
deelnemers aan het debat. Ik heb het
besproken met de voorzitter van het
college van bestuur en met het
college van decanen. Ik heb dat
gedaan, omdat ik er behoefte aan
had, op één punt nader geïnfor–
meerd te worden. In het rapport
staat dat de kwestie van het
Annex-gebouw op zichzelf niet
voldoende reden was om maatrege–
len te nemen zoals voorgesteld door
de universiteitsraad, maar dat er
desalniettemin, aangezien er naar
algemeen gevoelen binnen de
universiteit sprake was van een
bestuurscrisis, toch reden was om de
heer Oomen te verzoeken zijn functie
op te geven.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Wanneer hebben de gesprekken met
de voorzitter van het college van
bestuur en met de voorzitter van het
college van decanen plaatsgevon–
den?

Staatssecretaris Cohen: Het gesprek
met de voorzitter van het college van
bestuur heeft op zondagmiddag
plaatsgevonden en het gesprek met
het college van decanen op
maandagochtend. Dus op zondag–
middag nadat op vrijdag het rapport
aan mij was overhandigd en dan
weer de maandagochtend daaropvol–
gend, dus voorafgaand aan de
besluiten die daarop gevolgd zijn. Ik
vond dat nodig, omdat ik ervan
overtuigd wilde zijn dat er sprake
was van de vertrouwenscrisis
waarvan gesproken werd in het
rapport. Ik heb op diezelfde maandag
de bevindingen van de commissie
voorgelegd aan het presidium van de
universiteitsraad. Ik heb daar de
besluiten die ik had genomen aan
toegevoegd en ik heb het presidium
van de universiteitsraad om
commentaar gevraagd, een
commentaar dat men op dat
ogenblik niet heeft gegeven. Zoals
men weet heeft de universiteitsraad
inmiddels wel commentaar gegeven.
De Kamer heeft een afschrift van de
brief met dat commentaar ontvan–
gen.

Mevrouw Boers vroeg zich af of
het rapport voor hoor en wederhoor
niet voorgelegd moest worden aan
betrokkenen. Ik heb dat niet gedaan
en ik ben ook niet van plan om dat te
doen. Het lijkt mij niet juist. De

belangrijkste argumenten daarvoor
zijn dat ik een commissie heb
ingesteld met gezaghebbende leden
aan wie ik verzocht heb om mij van
advies te dienen in de kwestie van
de bestuurscrisis. Ik kan mij niet
voorstellen dat er ooit nog een
commissie "bemenst" zou kunnen
worden door gezaghebbende lieden
als je over het rapport dat door hen
wordt uitgebracht nog eens de
mening van alle betrokkenen vraagt.
Daarmee wordt het hele onderzoek
in feite overgedaan. Daarvoor was
die commissie niet ingesteld.
Bovendien was het naar mijn gevoel
niet noodzakelijk. Ook de reactie van
de universiteitsraad sterkt mij in die
gedachte. De universiteitsraad is het
niet eens met de inhoud van het
rapport, zeker niet waar het de raad
zelf betreft. Het valt mij in de reactie
op - en ik betreur dat - dat het
vooral gaat over de universiteitsraad
en niet over de universiteit, terwijl
juist het probleem op de universiteit
moet worden opgelost.

Mevrouw Boers heeft gevraagd
waarom ik de in het reglement
omschreven afkoelingsperiode, niet
in acht heb genomen. Het antwoord
ligt besloten in de kwalificatie
"bestuurscrisis" die ontstond op het
moment dat de universiteitsraad de
motie inzake het ontslag van de
voorzitter van het college van
bestuur heeft aanvaard. Ik heb die
motie en de achterliggende
problematiek gekwalificeerd als een
bestuurscrisis, waardoor het naar
mijn idee noodzakelijk was om op
dat ogenblik op te treden. Ik heb de
indruk dat het instellen van de
commissie door de universiteit is
verwelkomd.

Ik maak bezwaar tegen de
suggestie van de heer Hendriks, dat
de bestuurscrisis zo goed uitkomt
omdat de bestuursstructuur van de
universiteit daarmee kan worden
aangepakt. De kwalificatie van de
heer Hendriks van de heren Quené
en Van Wolferen werp ik verre van
mij. Het gaat niet om de bestuurs–
structuur, maar om het oplossen van
het probleem van de Rijksuniversiteit
Leiden. Dat er een achterliggende
problematiek is, die van de bestuurs–
structuur, is niet nieuw, maar wordt
door de commissie - ik heb dat
onderschreven - nog eens nadrukke–
lijk onder de aandacht gebracht.
Aangezien de regering op dit
ogenblik demissionair is, ligt het niet
op mijn weg om over die bestuurs–

structuur veel meer te zeggen dan
dat er een probleem is.

De heer Poppe heeft gezegd dat
de bestuursstructuur 25 jaar geleden
door strijd is verworven; het is een
democratische structuur, dus zij moet
blijven. Ik vind dat gemakkelijk. Er is
inderdaad 25 jaar met die structuur
gewerkt, maar het is bekend dat er
een aantal problemen is en het is
dus goed, die te bekijken.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Het
zou jammer zijn als dit debat tot
misverstanden aanleiding geeft. Ik
wil proberen, dat te voorkomen. Op
zichzelf is de constatering van de
noodzaak van het onder de loep
nemen van de bestuursstructuur van
de universiteit, juist. Het is betreu–
renswaardig als de conclusie wordt
getrokken dat dit incident, hoe
ernstig ook, op zichzelf daartoe
voldoende aanleiding is. Een
bestuursstructuur die één keer in de
tien jaar tot een dergelijke crisis
aanleiding geeft, is om die reden niet
noodzakelijkerwijs aan herziening
toe. Ik hoop dat wij kunnen
constateren dat er een algemeen
probleem is en dat er niet een
directe lijn van dit probleem naar het
grotere probleem loopt.

Staatssecretaris Cohen: Ik ben dat
graag met de heer Nuis eens. Naar
mijn mening is de constatering wel
juist dat deze problematiek zich
binnen deze bestuursstructuur heeft
kunnen voordoen.

Ik heb er moeite mee, de vragen
die de heer Hendriks aan het eind
van zijn betoog stelde, te beantwoor–
den; niet zozeer omdat ik het
antwoord niet zou weten, maar
omdat deze vragen de bestuurs–
structuur zelf aangaan. In onze
structuur is er sprake van autonome
universiteiten. Het gaat bij deze
vragen om zaken die daaronder
vallen. Een aantal maanden geleden
hebben de geachte afgevaardigden
Franssen en Netelenbos juist over de
Annex-kwestie vragen gesteld. Ik heb
daar op dezelfde wijze op gerea–
geerd, nadat duidelijk was geworden
dat het niet ging om geld van de
overheid. Om die reden is het dan
ook niet juist dat ik antwoord geef op
de drie daarover door de heer
Hendriks gestelde vragen.

De heer Poppe vraagt naar het
samenstel van de genomen
maatregelen. Hij vindt het onjuist dat
de boodschapper van het nieuws de
klappen krijgt. Hij vindt het onbe–
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hoorlijk - ik citeer hem - dat de
bevoegdheden van de universiteits–
raad worden ingeperkt. Ik wijs erop
dat de universiteitsraad niet de
boodschapper was van het nieuws.
Dat is op een andere manier
gebeurd. Over het inperken van de
bevoegdheden van de universiteits–
raad merk ik op dat het in dit geval
gaat om het normaliseren van de
bestuurlijke verhoudingen binnen de
universiteit. De commissie–
Quené/Van Wolferen heeft geadvi–
seerd om daarvoor een samenstel
van maatregelen te nemen. Dat
advies heb ik opgevolgd Nogmaals,
het gaat hierbij om tijdelijke
maatregelen. Deze maatregelen zijn
nodig, zolang de situatie binnen de
universiteit niet genormaliseerd is.

De heer Rabbae heeft een aantal
vragen gesteld die ik al heb
beantwoord. Er blijft nog een vraag
over, die de positie van de studenten
betreft. Het is mij ook opgevallen dat
de positie van studenten door de
commissie als zeer goed wordt
gekwalificeerd. Maar het feit dat
studenten binnen de structuur van
de umversiteitsraad werken, maakt
het in dit bijzondere geval onmoge–
lijk om voor hen iets speciaals te
doen. Het voert op dit ogenblik naar
mijn gevoel te ver om door te praten
over de bestuursstructuur en de
positie die studenten daarin zouden
moeten innemen. Het doet mij wel
goed om te constateren dat zij
binnen dit geheel een bijzondere rol
hebben gespeeld. Ik neem aan dat
dit gevolgen zal hebben voor de
verdere discussie over de bestuurs–
structuur.

D

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb de
uiteenzetting van de staatssecretaris
met waardering beluisterd. Er is
sprake van een bestuurscrisis, die
maatregelen vergt. Ik herhaal uit
mijn eerste termijn dat zorgvuldig–
heid daarbij is geboden Het
hoofdpunt van de CDA-fractie is dat
het ons mogelijk moet worden
gemaakt om op een zorgvuldige
wijze te kunnen beoordelen of wij dit
beleid kunnen steunen. Dat lijkt mij
voor de staatssecretaris van groot
belang. De staatssecretaris heeft niet
naar tevredenheid geantwoord op
het verzoek dat ik aan het eind van
mijn eerste termijn heb gedaan. Het
punt van hoor en wederhoor in de
zin zoals ik heb uitgelegd in mijn

eerste termijn, heeft hij terzijde
geschoven. Hij heeft gezegd dat hij
zich niet kan voorstellen dat er nog
wederhoor moet worden toegepast,
als er een commissie met gezagheb–
bende leden is geweest.

Mijn punt uit de eerste termijn
was als volgt. Als de staatssecretaris
een rapportage krijgt van gezagheb–
bende leden, vinden wij dat het bij
een zorgvuldige procedure hoort dat
de staatssecretaris de betrokken
bestuursorganen de gelegenheid
geeft om daarop te reageren. Het is
toch niet niets wat over deze
organen wordt gezegd in het rapport.

De staatssecretaris heeft gelijk, als
hij zegt dat de reactie van de
universiteitsraad ons inmiddels heeft
bereikt. De CDA-fractie heeft hier wel
behoefte aan, zo is ons daarbij
gebleken. De universiteitsraad zegt
niet alleen dat de tegen hem
genomen maatregelen ten onrechte
zijn genomen, maar hij geeft ook een
reactie op alle bevindingen van het
rapport-Quené/Van Wolferen.

Mijn verzoek was om de Kamer de
reacties van de betrokken bestuurs–
organen te doen toekomen, met
daarbij een brief van de staatssecre–
taris met zijn reactie, zodat wij deze
zorgvuldig zouden kunnen beoorde–
ien. De staatssecretaris heeft gezegd
dat hij het nut er niet van inziet en
het niet zal doen. Ik zal de redenen
niet herhalen, maar ik vind het van
belang om de Kamer hierover een
motie voor te leggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat voor een zorgvul–
dige beoordeling van het gevoerde
beleid inzake de bestuurscrisis op de
Rijksuniversiteit te Leiden de officiële
reacties van de betrokken bestuurs–
organen op de bevindingen en
aanbevelingen in het rapport van de
ingestelde adviescommissie van
belang zijn;

verzoekt de regering bovenbedoelde
informatie zo spoedig mogelijk aan
de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Boers–

Wijnberg. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85 (23400-VIII).

Mevrouw Boers Wijnberg (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil een
korte toelichting geven op de
beoogde werkwijze. Ons staat voor
ogen dat, als de motie wordt
aangenomen, wij de gevraagde
informatie van de staatssecretaris
krijgen en dat vervolgens ruimte
wordt geboden om met de staatsse–
cretaris over die informatie en de
brief van de bewindsman van
gedachten te wisselen. Van belang is
dat het tempo niet verslapt. Ik heb
daarover in eerste termijn al
gesproken. Mij lijkt het mogelijk,
daarin op heel korte termijn te
voorzien, zodat wij wellicht nog deze
week, maar ik heb de indruk dat wij
nog wat langer in dit huis zullen zijn,
hierover kunnen debatteren. Een
voorwaarde daarbij is dat de
maatregelen die de staatssecretaris
heeft genomen, worden opgeschort.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! De Kamer bepaalt haar
eigen agenda, dus wat dit betreft is
een heleboel mogelijk. Het is echter
niet ongebruikelijk om rekening te
houden met het feit dat de Kamer
voornemens is eind deze week met
reces te gaan. Vandaar, dat wij bij dit
soort zaken heel vaak toewerken
naar besluitvorming uiterlijk op de
laatste dag voor het reces. Dat
overziende, zou het verzoek van
mevrouw Boers, neergelegd in deze
motie, nog deze week tot het
beoogde effect moeten leiden,
inclusief een overleg daarover, indien
nodig. Stel dat dit niet lukt, is
mevrouw Boers dan voornemens de
Kamer hiervoor van reces terug te
roepen? Is de intentie van mevrouw
Boers met deze motie dat de
besluitvorming, door de staatssecre–
taris voorgenomen, moet worden
opgeschort?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Het laatste heb ik in mijn
toelichting al aangegeven. Ik denk
dat een zinvol debat hierover alleen
mogelijk is als het invloed kan
hebben op het totaal. Anders zouden
wij met niets bezig zijn, hoewel een
beoordeling achteraf natuurlijk ook
altijd mogelijk is.

De zaak is ernstig. Mijn fractie
vindt het van belang dat bepaalde
zaken verduidelijkt worden. Ik kan
mij heel goed voorstellen dat wij nog
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deze week tot een goede afronding
van het debat komen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
heer Van der Vlies maakte een
uitzonderlijk goede opmerking toen
het ging over de scheiding tussen de
uitvoerende en de controlerende
macht en over de wettelijke
bevoegdheden die de uitvoerende
macht heeft. De staatssecretaris heeft
gezegd dat hij heeft gesproken met
het presidium van de universiteits–
raad, met het college van decanen
en met het college van bestuur. Op
grond daarvan is hij tot de conclusie
gekomen dat de bevindingen van de
commissie steun verdienen; helaas,
zegt hij eigenlijk. Wat kan de
procedure die mevrouw Boers
voorstelt hieraan nog toevoegen?
Duidelijk is dat men dan helemaal
opnieuw moet beginnen, wetende
dat het als posities in discussie
komen in een crisissituatie buitenge–
woon moeilijk is om van alle kanten
een zo eenduidig verhaal te krijgen
dat mevrouw Boers haar oordeel kan
geven. Of dat zij een beetje mee kan
uitvoeren, want het laatste is
eigenlijk wat zij vraagt. Volgens mij
gaat zij een beetje op de stoel van de
regering zitten. Waarom is wat de
staatssecretaris zegt niet voldoende?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Omdat dat langs mijn verzoek heen
gaat.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
geeft geen antwoord.

Mevrouw Boers Wijnberg (CDA):
Om het totaal goed te kunnen
beoordelen, hebben wij een reactie
nodig op de bevindingen van de
commissie-Quené/Van Wolferen plus
een begeleidende brief van de
staatssecretaris.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Legt u
dan eens uit waarom u dit nodig
heeft, gehoord de discussie en
gehoord de mededelingen van de
staatssecretaris? Of vertrouwt u het
niet?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Daar is geen sprake van. Ik heb dat
nodig, omdat deze essentiële fase bij
deze procedure is overgeslagen. Ik
geef de staatssecretaris de ruimte
om dat te herstellen.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik wil iets over de orde vragen.

Mevrouw Boers doet het voorstel
aan de Kamer om een uitspraak te
doen in een situatie waarin aan een
instelling veel onrust is ontstaan die
niet langer moet voortduren dan
strikt nodig. Ik denk dat het van
belang is, op de kortst mogelijke
termijn over de motie te stemmen,
opdat de regering de Kamer in staat
zal kunnen stellen om nog vóór het
zomerreces een finaal oordeel te
vellen, als het allemaal die kant uit
mocht gaan. Wij zouden aanstonds
over de motie kunnen stemmen of
uiterlijk morgen, direct na de
lunchpauze.

De voorzitter: Uw opmerking komt
een paar minuten te vroeg, want u
weet dat er aan het eind van een
debat altijd een voorstel over het
tijdstip voor de stemmingen wordt
gedaan. Ik was voornemens om gelet
op het verloop van dit debat twee
varianten aan de Kamer voor te
leggen, waarbij het tijdstip van
morgen na de lunchpauze mij
logisch leek. Overigens voorzag ik
uw vraag al toen ik u naar de
interruptiemicrofoon zag lopen, ik
zag de bui al hangen.

Ik concludeer dat ik nu kan
voorstellen, morgen na de lunch–
pauze te stemmen. Dat lijkt mij het
simpelste, want anders moeten wij
dit alles straks herhalen.

Voorzitter: Van Erp

D

De heer Hendriks (AOV): Voorzitter!
De staatssecretaris heeft mijn vragen
zodanig beantwoord, dat er voor mij
maar één conclusie mogelijk is: hij
heeft er enorm veel moeite mee om
antwoord te geven. Dit moet ik
respecteren, want het zijn zeer
moeilijke vragen. De staatssecretaris
gaf als commentaar dat de universi–
teiten autonoom zijn, maar wij
praten nu over een rijksuniversiteit,
zodat de Kamer er toch bij betrokken
is.

Voorzitter! Ik zou de staatssecreta–
ris nog vier verzoeken willen
voorleggen.

1. Volgens het rapport-Quené/Van
Wolferen is er sprake van collegiaal
bestuur - dit staat op pagina 10 van
het rapport - en van verwijtbaar
handelen door de universiteitsraad
(pagina 14). In dit licht is het niet
logisch om aan slechts één persoon
te vragen, op te stappen. Ik verzoek
de staatssecretaris, het voornemen

van de minister om een algemene
maatregel van bestuur te nemen, op
te schorten. Collega Boers heeft al
een motie hierover mgediend.

2. Aan de Rijksgebouwendienst
dient onmiddellijk een technisch–
financiële opdracht worden verleend
tot het instellen van een onderzoek
naar de oorzaak van het Annex–
debacle. Een eventuele fmanciele
betrokkenheid van de RUL dient
daarin te worden aangetoond.

3. De Kamer dient medio
september aanstaande inzage in het
genoemde rapport te krijgen en de
staatssecretaris dient vervolgens
mede te delen, of de Annex-kwestie
binnen de RUL zal worden opgelost
en of er geen verdere maatregelen
tegen het college van bestuur nodig
zijn.

4. Indien de staatssecretaris de
universitaire bestuursstructuur wenst
te wijzigen, dient hij dit in alle rust
en weloverwogen aan te kondigen
en niet naar aanleiding van een
incident.

D

De heer Poppe (SP): Voorzitter! Het
is niet onze bedoeling om de
staatssecretaris bij het oplossen van
de crisis bij de Leidse universiteit
voor de voeten te lopen. Wij hebben
alleen gezegd dat het onzes inziens
niet noodzakelijk en ook niet nuttig is
om de universiteitsraad, een gekozen
lichaam, in zijn mogelijkheden te
beknotten.

De staatssecretaris vond het
goedkoop dat ik zei dat de universi–
teitsraad na een lange strijd, 25 jaar
geleden tot stand kwam. Ik weet niet
precies wat hij hiermee bedoelt. Feit
is dat dit een verworvenheid is. Op
het ogenblik zie ik geen enkele
aanleiding om dat terug te draaien.
De staatssecretaris doet dat wel, zij
het voor een tijdje. Het is niet
duidelijk hoe kort of hoe lang dat
duurt. Zelfs dat vinden wij niet
nodig.

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn antwoorden.

Uit de gedachtenwisseling met de
heer Nuis is duidelijk geworden dat
hij meent, dat uit deze crisis in
Leiden niet voortvloeit dat alle
rijksuniversiteiten aan een zelfde
regime als dat in Leiden onderwor–
pen moeten worden. Vandaar dat ik
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op het ogenblik tevreden kan zijn
met de gegeven antwoorden.

D

Staatssecretaris Cohen: Voorzitter!
De heer Hendriks legt mij vier
verzoeken voor. Ik heb evenwel het
idee dat ik aan geen van die
verzoeken gevolg kan geven.

Zo gaat het verzoek om het
voorgenomen besluit van de minister
inzake een algemene maatregel van
bestuur voor onbepaalde tijd op te
schorten, rechtstreeks in tegen het
belang van de universiteit. En daar
gaat het nu om. De universiteit
verkeert op het ogenblik in een crisis;
de voorzitter is afgetreden. Er moet
dus echt gehandeld worden.

Om deze reden verzoek ik om de
door mevrouw Boers ingediende
motie zo mogelijk vandaag in
stemming te brengen, opdat ik
verder kan met de algemene
maatregel van bestuur. Het is
namelijk noodzakelijk om snel in te
grijpen; dat kan niet langer wachten.

De voorzitter: Ik wijs de staatssecre–
taris erop dat de Kamer zojuist heeft
besloten om morgenmiddag over die
motie te stemmen.

De heer Van der Vlies (SGP): Dat is
een misverstand. De indruk is gewekt
dat dit het voorstel kan zijn aan het
eind van dit debat en niet meer.

De heer Franssen (VVD): De heer
Van der Vlies heeft gelijk.

De heer Van der Vlies (SGP): Wij
zullen u dus straks, als u daar de
ruimte voor geeft, verzoeken om het
daarheen te leiden dat nog vandaag
over de motie gestemd wordt.

De voorzitter: Ik zal het desbetref–
fende uitgewerkte stenogram
opvragen. Ik heb evenwel begrepen
dat voorzitter Deetman heeft
voorgesteld om morgenmiddag over
de motie te stemmen. Daartoe
besluiten wij nu.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
heer Franssen heeft een ordevoorstel
gedaan. De heer Deetman wekte de
indruk dat hij dit ook had willen
doen. Ik steun de heer Franssen in
zijn mening dat hoe eerder hier
duidelijkheid over bestaat des te
beter het is. Laten wij dus aan het
eind van deze middag stemmen!

De heer Nuis (066): Hetzelfde geldt
voor mijn fractie.

De voorzitter: Wij zullen straks het
uitgewerkte stenogram opvragen.

De heer Nuis (D66): Dan moet u ook
het uitgewerkte stenogram van dit
stukje van de vergadering opvragen.
Nu geeft de Kamer in meerderheid
namelijk te kennen dat zij vandaag
over de motie wil stemmen.

De voorzitter: Dit betekent dat de
Kamer een nieuw besluit neemt.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Wij
hadden nog geen besluit genomen.
Er was alleen een voorstel van
voorzitter Deetman, die dacht dat de
heer Franssen te bijdehand was.
Vandaar dat hij het zelf voorstelde.

De heer Franssen (VVD): Over het
laatste zal ik mij niet uitlaten. Wel is
er het gegeven dat de voorzitter
voornemens was om aan het eind
van de beraadslaging een voorstel te
doen over de verdere afhandeling.
Dit was slechts een antwoord in
voorbereidende zin op mijn
interruptie over de orde. De
voorzitter moet dus nog een voorstel
doen. Dat wordt heel makkelijk,
gezien het feit dat de Kamer al heeft
aangegeven hoe zij erover denkt.

De voorzitter: Daar neem ik kennis
van.

Staatssecretaris Cohen Voorzitter!
Het tweede verzoek van de heer
Hendriks is om de Rijksgebouwen–
dienst te vragen om na te gaan hoe
het precies zit met de Annex-kwestie.
Zijn derde verzoek is om te bekijken
op welke manier deze kwestie in de
universiteit wordt opgelost. Welnu,
beide verzoeken houden verband
met de vraag over de autonomie van
de universiteit. Ook al is het een
rijksuniversiteit, zij heeft een eigen
bestuur met verantwoordelijkheid
voor zijn handelen. Dit krijgt in
toenemende mate vorm. Dat
handelen heeft betrekking op de
genoemde kwesties.

De heer Hendriks (AOV): De praktijk
is echter anders.

Staatssecretaris Cohen: De praktijk
is niet anders.

De heer Hendriks (AOV): De
Rijksgebouwendienst kan op verzoek

van de minister c.q. staatssecretaris
altijd interveniëren. Dit is mijn lange
ervaring in het veld.

Staatssecretaris Cohen: Ik twijfel er
ook niet aan dat de Rijksgebouwen–
dienst dat kan doen. Ik zeg alleen dat
een universiteit een autonome
instelling is, die zelf op dit soort
punten bepaalt hoe de zaak in elkaar
zit. Daarover gaat het.

De heer Hendriks (AOV): U,
staatssecretaris, kunt de Rijksgebou–
wendienst opdracht geven. Dat is
heel legaal. Waarom doet u dat dan
niet?

Staatssecretaris Cohen: Ik doe dat
niet, omdat het bestendige praktijk is
dat in het kader van de autonomie
van de instellingen, de instellingen
zèlf dit soort kwesties oplossen. Het
zou geheel daarmee in strijd zijn om
op deze manier over de schouders
van de universiteiten heen te kijken.
Om die reden zal ik het niet doen!

De heer Hendriks (AOV): Ik mag
hieruit concluderen dat u dat debacle
gaat legaliseren?

Staatssecretaris Cohen: Nee, daar
gaat het helemaal niet over. Hetgeen
met de Annex-zaak aan de orde is
geweest, is aanleiding geweest tot
de bestuurscrisis. In dit debat gaat
het over die bestuurscrisis.

De heer Hendriks (AOV): Wij zullen
wel zien wie er uiteindelijk gelijk
krijgt!

Staatssecretaris Cohen: Voorzitter! Ik
heb reeds eerder gezegd dat de
wijziging van de universitaire
bestuursstructuur een kwestie is die
niet meer voor dit kabinet aan de
orde komt maar desgewenst voor
een volgend kabinet.

De heer Poppe heeft gezegd, dat
de structuur die wij nu kennen een
verworvenheid is. Wat hem betreft is
er geen aanleiding dat terug te
draaien. Wat mij betreft is er
aanleiding, die bestuursstructuur
opnieuw te gaan bekijken.

De heer Poppe (SP): Op dit moment
neemt de staatssecretaris maatrege–
len die de mogelijkheden van de
universiteitsraad beperken. Dat is
meer dan bekijken. Volgens mij is
daar echter geen reden toe. Mijn
vraag is, of het aldaar bestaande
probleem opgelost kan worden
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zonder die maatregelen? Ik acht dat
wel mogelijk.

Als de staatssecretaris die
structuur wil veranderen, zien wij
graag zijn ideeën daaromtrent
tegemoet. Dan kunnen wij die
bekijken. Ik ben echter niet voor het
nemen van deze maatregel onder
deze omstandigheden.

Staatssecretaris Cohen: De
commissie-Quené/Van Wolferen heeft
een samenstel van maatregelen
voorgesteld. Ik heb die aanbevelin–
gen in dit concrete geval overgeno–
men, omdat ik denk dat dit de beste
manier is om deze crisis het hoofd te
bieden. Daarnaast ligt er de kwestie
op de veel langere termijn van de
bestuursstructuur, maar daar gaat
het nu niet over.

De heer Poppe (SP): Mijn vraag was,
die ene maatregel niet te nemen.

Staatssecretaris Cohen: Nee.
Voorzitter! Wat de motie van

mevrouw Boers betreft, heb ik één
argument nog niet genoemd waarom
ik er werkelijk niet voor zou zijn dit te
doen. Het zou namelijk de crisis
binnen de universiteit alleen maar
verscherpen. Het zou betekenen dat
de verschillende organen - op hun
eigen manier kijkend naar het
rapport - nog weer eens een keer
zouden reageren, terwijl het zo
belangrijk is dat de bestuurlijke rust
zo snel mogelijk weerkeert en het
bestuur van de Rijksuniversiteit
Leiden weer zijn gewone loop neemt.
Daarom is het noodzakelijk de
algemene maatregel van bestuur ten
snelste af te kondigen en daarmee
mogelijk te maken maatregelen te
nemen. Daarom dring ik er bij de
Kamer ten sterkste op aan de motie
van mevrouw Boers vandaag nog in
stemming te nemen.

De beraadslaging wordt gesloten.

D

De voorzitter: Gelet op het verzoek
van de staatssecretaris, leg ik de
Kamer de vraag voor, of zij wil dat
motie nü in stemming wordt
gebracht. Ik zie dat dit het geval is.

De vergadering wordt van 16.15 uur
tot 16.30 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

In stemming komt de motie-Boers–
Wijnberg (23400-VIII, nr. 85).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de Unie 55+ en de
CD voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het
afleggen van een stemverklaring.

D

De heer Hendriks (AOV): Voorzitter!
Ik moet u zeggen dat ik het in hoge
mate betreur dat de staatssecretaris
vrijwel geen van mijn vragen heeft
beantwoord. Op mijn verzoeken is
nauwelijks ingegaan. Ik betreur dit,
vooral omdat het gaat om een zeer
ernstig feit. Wij gaan er nu voor
miljoenen in.

De voorzitter: Mijnheer Hendriks, ik
wijs u erop dat een stemverklaring
een motivering is van het stemge–
drag en geen uitspraak van treurnis.

De heer Hendriks (AOV): Vanwege
die treurnis was ik tegen.

De voorzitter: Een stemverklaring is
een motivering van het stemgedrag
van niet-polemiserende aard.
Treurnis over het niet overnemen
van een idee hoort geen plaats in
een stemverklaring te hebben.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief inzake de beoorde–

ling van het optreden van mr.
R.A. Gonsalves als bestuursamb–
tenaar in Nieuw-Guinea (23400-
VI, nr. 44).

De beraadslaging wordt geopend.

Voorzitter: Van Erp

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Op de publikaties over de
heer Gonsalves, procureur-generaal
te Den Bosch, hebben mijn fractie
en, naar ik in verschillende media
heb gezien en gehoord, ook andere
fracties geschokt gereageerd. Een
belangnjk ambtenaar, een van de vijf
onderministers van justitie, heeft zich
schuldig gemaakt aan zeer ernstige
levensdelicten.

De Kamer heeft aan de minister
van Justitie gevraagd, deze zaak snel

te onderzoeken en daarover te
rapporteren. Inmiddels weten wij
meer. In het koloniale tijdperk heeft
de heer Gonsalves zich als ambte–
naar, zich beroepend op noodzake–
lijke afschrikkmg, schuldig gemaakt
aan doodslag, mishandelmg,
brandstichting en andere ernstige
delicten.

De minister heeft snel op het
verzoek van de Kamer gereageerd. Ik
spreek mijn waardering daarvoor uit.
In zijn brief staan naar mijn mening
echter enige onjuistheden.

Zo wordt geschreven dat de
gouverneur op Nieuw-Guinea in 1960
aanbevolen heeft om af te zien van
vervolging van de toenmalige
ambtenaar Gonsalves. Uit antwoor–
den van de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, Toxopeus, op
vragen van de heer Welter van de
KVP, gedateerd 22 november 1960,
zei de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken dat de gouver–
neur geen bevel heeft gegeven tot
het afzien van vervolging. Er is een
duidelijke contradictie tussen
datgene wat de minister citeert in
zijn brief en het antwoord van de
toenmalige minister van Binnen–
landse Zaken op kamervragen.

Mijn tweede punt is het volgende.
De minister zegt dat als iemand
eenmaal vervolgd is, je hem eigenlijk
niet een tweede keer voor de rechter
kunt slepen: ne bis in idem. De
minister moet inmiddels wel weten
dat Gonsalves nooit voor de rechter
is verschenen. Daarbij is sprake van
sepot. Maar daarbij is geen sprake
van een technisch sepot, namelijk
dat de toenmalige bevoegde organen
geen mogelijkheden hadden,
bewijsstukken te fourneren. Er is
sprake van een politiek sepot, ofte
wel van een opportuniteitssepot:
men wist wel dat er voldoende
bewijzen tegen de heer Gonsalves
waren, maar men achtte het eigenlijk
vanwege binnenlandse en internatio–
nale politieke motieven niet
opportuun om de heer Gonsalves te
vervolgen. Daarmee werd natuurlijk
een kans ontnomen, niet alleen maar
aan betrokkene - die noch vrijge–
sproken, noch veroordeeld is - om te
bungelen, maar ook aan de
erfgenamen of de belangenbeharti–
gers van de mensen op Nieuw–
Guinea, om conform artikel 12
Wetboek van Strafvordering hun
gelijk te halen, als de zaak open was
gespeeld via de rechter. Het is dus
niet aan de orde. Ik heb begrepen
dat de minister ons zojuist de
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geheime notitie van toen van het
kabinet aan de Kamer heeft doen
toekomen, dus ik neem aan dat
daarin op dit moment voldoende
gegevens zijn neergelegd om met
name deze kwestie in het juiste kader
te plaatsen.

Een derde punt in de brief van de
minister is dat hij zegt, dat de heer
Gonsalves een gezuiverd verleden
heeft. Naar mijn opvatting is daarvan
geen sprake. Hij is nogmaals niet
voor de rechter verschenen; er is
geen sprake geweest van een
openbare rechtszaak. De zaak is in de
doofpot gestopt vanwege, zoals wij
allemaal weten, motieven van
landsbeiang. In die zin kun je daarom
de vraag stellen, hoe de minister tot
zijn uitspraak komt dat de heer
Gonsalves een gezuiverd verleden
heeft.

Dan kom je toe aan het cruciale
punt, wat de minister doet met een
belangrijk ambtenaar, een van de vijf
belangnjksten als het gaat om het
openbaar ministerie, tegen het licht
van datgene wat hij inmiddels weet
over de procureur-generaal in Den
Bosch. De minister heeft geschrok–
ken gereageerd en gezegd, dit
allemaal aanhorend niets uit te
sluiten, maar het gesprek met de
man in kwestie aan te gaan en de
Kamer te rapporteren. Het frappeert
mijn fractie dat zij nu constateert, dat
de minister in zijn brief aan de
Kamer een zuivere juridische lijn
heeft gevolgd. Nogmaals, je kunt
iemand niet twee keer veroordelen of
voor de rechter slepen, en bovendien
is het heel cruciaal dat, als het gaat
om de vraag wat nu, de minister aan
betrokkene zelf vraagt om af te
wegen of hij eigenlijk wel of niet kan
functioneren. Hoewel ik aarzel, in dit
geval te spreken van een verdachte,
zal ik dat woord nu toch gebruiken:
ik heb het nog nooit meegemaakt dat
een verdachte als het ware het lot in
eigen hand neemt en bepaalt, wat
met hem of met haar gebeurt. Dat is
één factor; een andere belangrijke
factor is natuurlijk de afweging van
de minister zelf als politiek verant–
woordelijke, ten opzichte van de
procureur-generaal van Den Bosch.

In dat verband is het van groot
belang om te constateren dat de
minister geen politieke afweging
heeft gemaakt. In de brief van de
minister staat dat deze de afweging
van betrokkene heeft gerespecteerd.
Daarmee is de kous af. Dat is ook de
conclusie die de minister aan de
Kamer voorlegt. Naar mijn opvatting

is dat een te snelle conclusie, want
het gaat om iemand met een hoge
positie - hij is een van de belangnjk–
ste vijf mensen van de staande
magistratuur - die op dit moment te
maken heeft met de
geloofwaardigheidskwestie. Kan zo
iemand nog functioneren? Kan een
belangrijke procureur-generaal
functioneren, als het hele land weet
dat hij bloed aan zijn handen heeft?
Heeft deze man nog voldoende
integriteit en geloofwaardigheid?
Vanuit zijn functie heeft deze man
namelijk de taak om, als het gaat om
normen en waarden, uit te stijgen
boven de bevolking. Tegelijkertijd
moet hij mensen kunnen vervolgen
vanwege hun delicten, terwijl hij zelf
een belast verleden heeft. Mijns
inziens kan betrokkene niet meer
naar behoren functioneren, ook niet
als wij het belang van de rechtsstaat
en het algemeen belang stellen
tegenover het belang van de heer
Gonsalves. Hij is vanwege zijn
verleden in opspraak gebracht. Hij
zal ook in opspraak blijven, elke keer
als het OM in het nieuws is, of het
nu om de commissie-Donner gaat,
om de IRT-zaak of om andere
kwesties die op het OM afkomen.

Daar komt bij - dat is ook
belangrijk - dat de minister
betrokkene niet ondubbelzinnig heeft
gesteund. Die steun moet betrok–
kene, in zo'n belangrijke functie,
hebben. Mijn fractie vraagt de
minister alsnog naar zijn politieke
afweging op dit punt, ook met het
oog op de geloofwaardigheid van de
rechtsstaat, want die is in het geding
bij het aanblijven van de heer
Gonsalves. Ik vraag de minister of hij
alsnog bereid is om betrokkene te
bewegen om afstand te nemen van
zijn functie.

De voorzitter: Ik geef het woord aan
mevrouw Schuurman, die haar
maidenspeech zal houden.

D

Mevrouw Schuurman (CD):
Mijnheer de voorzitter! De ontwikke–
lingen rond procureur-generaal
Gonsalves geven duidelijk aan dat de
Nederlandse regering soms een
dubbelzinnig beleid voert. Als het
gaat om de vervolging van de
oorlogsmisdadigers hebben de
Nederlandse politici altijd het
hoogste woord. Nog vóór de
processen zijn gevoerd, is het soms
hier al bekend: de daders moeten

aan de hoogste galg. Mocht een zaak
aan de aandacht van de dames en
heren politici zijn ontglipt, dan is de
Anne Frankstichting er als de kippen
bij om de kwestie alsnog aan te
kaarten, liefst op een zodanige
manier dat men vooral buurland
Duitsland zo ver mogelijk tegen zich
in het harnas jaagt. Als het Neder–
lands elftal tegen de Duitsers speelt,
passeert de halve Tweede Wereldoor–
log de revue en lopen wij het risico
dat Nederlandse parlementariërs zich
gaan misdragen.

Die opstelling heeft uiteraard haar
vruchten afgeworpen. Onze
oosterburen hebben zich meermalen
beledigd gevoeld. Zij werpen nu
drempels op bij het benoemen van
Nederlanders op hoge internationale
posten, zoals wij dezer dagen
wederom hebben kunnen beleven.

Een ander voorbeeld van
Nederlandse betweterigheid. Als
onze bewindslieden Indonesie
bezoeken, komt de Kamer in
spoedberaad bijeen om de minister
nog eens te wijzen op de voorge–
wende schendingen van de
mensenrechten in Indonesië. De
regering heeft die zaak zo op de spits
gedreven - zij heeft daarbij in het
geheel geen begrip kunnen kweken
voor haar standpunten - dat de
Indonesische regering weigerde om
Nederlands ontwikkelingsgeld aan te
nemen. En dat blijkt nu weer
duidelijk. Als het even kan, doet de
regering of haar neus bloedt als de
hand in eigen boezem gestoken
moet worden. Dat Gonsalves zich in
Nieuw-Guinea te buiten is gegaan
aan bruut geweld moge duidelijk
zijn. Dood en verderf heeft hij
gezaaid onder de arme Papoea's. Dat
de inboorlingen in onderlinge
stammenstrijd waren verwikkeld, kan
nooit een argument zijn voor het
goedkeuren van het eigenmachtige
optreden van Gonsalves. Dat door de
moordpartijen van de Nederlandse
ambtenaren honderden levens van
de Papoea's zijn gespaard, valt
natuurlijk niet te bewijzen en lijkt een
constructie achteraf om de zaak goed
te praten. Dat de regering indertijd
de kwestie zoveel mogelijk heeft
willen sussen door haar als niet
ernstig genoeg voor disciplinaire
maatregelen aan het adres van de
betrokken jurist af te willen doen,
moge uit mternationale relaties
verklaarbaar zijn, maar dat blijkt nu
niet afdoende, dus onvoldoende. Dat
een academicus met een dergelijk
verhaal op zijn CV het kan brengen
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tot procureur-generaal in een
zogenaamde rechtsstaat, is ronduit
belachelijk. Het geeft aan dat de
normen zoek zijn en dat het politieke
proces ontwricht is.

De geloofwaardigheid van
Gonsalves staat wederom ter
discussie, omdat in de jaren zestig
navenant beleid achterwege is
gebleven. Een hoge vertegenwoordi–
ger van het openbaar ministerie
moet van onkreukbaar gedrag zijn.
De minister van Justitie heeft er
onlangs bij de procureurs-generaal
op aangedrongen onder andere de
CD harder aan te pakken bij het
zoeken naar mogelijke discriminatie.
Nu neemt de CD onmiddellijk aan
dat Gonsalves zijn goede wil zal
tonen door de CD waar mogelijk met
processen te laten vervolgen. Zijn
lijfspreuk zal ongetwijfeld zijn:
doodschieten van inboorlingen mag
als ik dat nodig acht, maar vermeend
beledigen of vermeend discrimineren
kan natuurlijk niet, want dat is in
strijd met de mensenrechten. Dat zal
onze brave borst ongetwijfeld wel
willen. De CD vindt dat de regering
alsnog moet doen wat in de jaren
zestig had moeten gebeuren:
Gonsalves duidelijk maken dat hij
zijn macht schromelijk heeft
misbruikt en zijn carrière daardoor
ernstig heeft geschaad.

Nederland kan het zich niet langer
permitteren, sancties achterwege te
laten. Anders zou het de relatie
tussen politiek en publiek verder
verstoren. De idee wordt nu versterkt
dat de hoge heren elkaar de hand
boven het hoofd houden. Bovendien
heeft ontslag een gunstig effect op
onze internationale relaties. Het zou
kunnen aangeven dat onze regering
te dier zake aan objectiviteit in haar
beleid heeft gewonnen. Ook richting
de Indonesische regering zal het
vervangen van Gonsalves zuiverend
kunnen werken, omdat duidelijk
wordt aangegeven dat ook Nederlan–
ders ernstige fouten kunnen maken
en hebben gemaakt. Hoe mooi zou
het niet kunnen zijn als bijvoorbeeld
minister Pronk bij zijn volgende
bezoek aan Indonesië het hoofd van
Gonsalves symbolisch zou kunnen
aanbieden? Vooralsnog blijkt dat de
minister van Justitie geen stappen
wil ondernemen tegen de procureur–
generaal. De CD-fractie dringt
evenwel met klem aan, het stand–
punt, zoals verwoord in de brief van
de minister, te herzien.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Korthals (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Niet zo lang geleden zijn
wij opgeschrikt door een enorme
publiciteit met betrekking tot de
procureur-generaal in Den Bosch. Ik
moet u zeggen: het was een schrik,
niet alleen voor de politieke partijen
maar voor iedereen die met justitie
en politie iets te maken heeft. De
vraag is evenwel, in hoeverre dit
consequenties kan en moet hebben.
Laat ik vooropstellen dat het
openbaar ministerie helaas meerdere
malen op een vervelende manier in
discussie komt. Wij hebben het
rapport van de commissie-Donner
gehad en de IRT-affaire. Uit alles
blijkt dat het openbaar ministerie
onvoldoende functioneert. Wat zie je
dan vaak? Dat als het op een bepaald
punt niet goed loopt, het op andere
punten ook niet goed loopt. De
punten die niet naar behoren
verlopen, trekken elkaar aan. Vandaar
dat de politiek zichzelf de opdracht
moet geven om dat openbaar
ministerie daadwerkelijk te verster–
ken. Ze zal daar de middelen toe
moeten krijgen en bovendien zal de
structuur moeten kunnen worden
veranderd. Wat dat betreft, ben ik
dankbaar voor het rapport van de
commissie-Donner, dat daar een
aanzet voor heeft gegeven.

Laat ik vooropstellen dat politie–
agenten, officieren van justitie en
procureurs-generaal mensen zijn met
uitzonderlijke bevoegdheden. Die
uitzonderlijke bevoegdheden houden
in, dat men mensen van hun vrijheid
kan benemen, dat men mensen kan
onderzoeken, dat men wapens kan
dragen en dat men geweld kan
gebruiken. Met andere woorden, zij
hebben allerlei bevoegdheden die
anderen in de samenleving niet
hebben. Wat betekent dit? Dit
betekent dat je aan die functionaris–
sen, die daar gebruik van kunnen
maken, extra strenge eisen kunt
stellen. Tegen die achtergrond
moeten wij dan ook de publiciteit
zien die er omtrent de heer
Gonsalves is gekomen.

Zodra er publiciteit was, heeft de
minister van Justitie maatregelen
genomen. Hij heeft gezegd dat er
een onderzoek moet komen naar de
feiten en dat hij een gesprek zal
hebben met de procureur-generaal.
Dat is inmiddels gebeurd en een

verslag daarover is aan de Kamer
toegezonden. Zijn eindconclusie is
dat de procureur-generaal volledig
kan functioneren en dat het niet
slecht zal zijn voor het openbaar
ministerie. Het is aan de Kamer om
dit marginaal te toetsen. Wij hebben
op het ogenblik niet de middelen en
kennen ook de feiten niet om te
komen tot een ander oordeel dan de
minister. Toch wil ik enkele vragen
stellen over de motivering.

De minister gaat in op het
historische gegeven dat er indertijd
in 1960 uitvoerig over de zaak–
Gonsalves is gesproken en dat de
Tweede Kamer toen, in samenspraak
met de minister en staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, tot de
conclusie is gekomen dat er geen
verdere strafvervolging zou moeten
plaatsvinden. Daaraan ontleent hij de
redenering dat er in feite sprake is
van ne bis in idem wanneer men nu
deze zaak weer oprakelt. Deze
redenering begrijp ik niet. Misschien
kan de minister daar nader op
ingaan.

Het ging toen om politieke
besluitvorming, op basis van een
geheime nota. Het ging niet om
juridische zaken. Er werd geen
oordeel uitgesproken - althans voor
zover mij bekend - over het optreden
van de heer Gonsalves. Het was toen
een politiek zeer gevoelig klimaat.
Het is duidelijk dat andere
opportuniteitsoverwegingen ertoe
hebben bijgedragen om af te zien
van verdere vervolging. Kent de
minister precies de gronden, waarop
is besloten om van verdere
vervolging af te zien? Zou de
minister de geheime nota openbaar
willen maken?

De minister heeft verder gezegd
dat er geen nieuwe feiten zijn. Waar
spreken wij echter over? Er waren
bestaande feiten en er waren
bekende feiten voor het publiek.
Maar wat zijn nieuwe feiten? Die
bestaande feiten stonden voorname–
lijk in de geheime dossiers over de
heer Gonsalves. De vraag is nu of de
publiciteit met nieuwe gegevens te
voorschijn is gekomen. Heeft de
minister de indruk dat er nieuwe
gegevens bekend zijn geworden?

Wat ik belangrijk vind, is de vraag
hoe de toetreding van de heer
Gonsalves tot het openbaar
ministerie is geweest. Daarvan zegt
de minister in zijn brief dat er een
advies is geweest van de heer
Langemeijer, toentertijd procureur–
generaal. Dat was een hoogstaande
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figuur, maar welke vraag is hem
voorgelegd? Is hem expliciet
gevraagd of de heer Gonsalves zou
kunnen toetreden tot het openbaar
ministerie? Is hem daarvoor een
dossier aangereikt met alle relevante
gegevens met betrekking tot de heer
Gonsalves? Of is het een standaard–
procedure geweest, waarbij de
procureur-generaal tot die beslissing
is gekomen?

Ik stel de minister deze vragen
zeer indringend, omdat ik vind dat
mensen op hoge posities integer
behoren te zijn. Als er geen nieuwe
feiten zijn, maar er gewoon iets
wordt opgerakeld en vanuit een
bepaald perspectief bekeken, dan
heeft de heer Gonsalves recht op
rehabilitatie. Vandaar mijn indrin–
gende vragen aan de minister. Ik
hoop dat hij mijn vragen zeer zuiver
wil beantwoorden.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Kunnen in 1994 maatrege–
len worden genomen tegen
ambtenaren vanwege handelingen,
dertig jaar geleden verricht, welke
destijds publiek bekend waren en
waarnaar een onderzoek is ingesteld,
dat leidde tot de conclusie dat geen
reden bestond tot strafvervolging;
een conclusie welke toen door de
Staten-Generaal werd onderschre–
ven?

Gelukkig wordt die vraag vrij
algemeen ontkennend beantwoord.
Daarbij gaat het niet alleen om het
respecteren van formele regels
inzake verjaring van mogelijke
strafbare feiten, maar ook om
zorgvuldigheid ten opzichte van de
ambtsuitoefening door de betrokken
ambtenaar. Dat geldt voor elke
ambtenaar en het geldt speciaal voor
ambtenaren die belangrijke openbare
functies bekleden. Onthullingen van
feiten uit het verleden, ook als deze
toen niet algemeen bekend waren,
kunnen een ambtenaar beschadigen
en vragen dus om een zorgvuldige
reactie van de politiek verantwoorde–
lijke bestuurders. Tegen die
achtergrond was het niet gelukkig,
dat ook de minister in zijn eerste
reactie verklaarde "geschokt" te zijn,
terwijl hij de feiten nog niet of
onvoldoende kende.

In zijn detinitieve reactie is de
minister zorgvuldiger. De zaak is te
juister tijd onderzocht, verantwoord
en justitieel en politiek geaccepteerd
Relevante nieuwe feiten zijn niet

gebleken. De enig juiste conclusie is
dan, dat regering en Kamer de
procureur-generaal steunen. Op die
manier worden de regels van onze
rechtsorde gerespecteerd en wordt
naar vermogen voorkomen dat de
ambtsuitoefening van de procureur–
generaal of van andere ambtenaren
afhankelijk wordt van redenen die
individuele burgers of media kunnen
hebben, in het verleden van
ambtenaren te roeren.

Hiermee zou naar mijn overtuiging
voor de Kamer de kous af moeten
zijn. Ambtenaren zijn geen politici.
Als het gaat om een minister, moet
terecht de vraag onder ogen worden
gezien of hij zijn ambt nog kan
uitoefenen als hij in opspraak is
gekomen. Die vraag zou een minister
dan niet alleen voor zichzelf kunnen
beantwoorden, omdat hij alleen kan
functioneren indien en voor zolang
hij het vertrouwen van de Staten–
Generaal geniet. Dat geldt voor een
ambtenaar, hoe hoog gezeten ook,
niet.

Politici moeten mijns inziens dan
ook niet op de stoel van de
ambtenaar gaan zitten en vervolgens
de fictieve vraag beantwoorden, wat
zii zouden hebben gedaan als zij op
die stoel zaten. Dat is een goedkope
vraag, want zij zitten niet op die
stoel. Er gaat ook de suggestie van
uit, dat weliswaar formeel niet tot
maatregelen kan worden overgegaan
maar dat de feiten er - ware het
juridisch mogelijk - eigenlijk wel
aanleiding toe zouden geven. Die
suggestie alleen al tast de geloof–
waardigheid van het functioneren
van de ambtenaar aan.

Ik vind het daarom jammer dat
verschillende collega's in hun eerste
publieke reacties op de gebeurtenis–
sen gemeend hebben, de heer
Gonsalves ongevraagd van advies te
moeten dienen, met verwijzing naar
het aanzien van het openbaar
ministerie als geheel of het belang
van de bestrijding van de georgani–
seerde criminaliteit. Dat kunnen
relevante gegevens zijn voor de heer
Gonsalves zelf; uit de mond van
politici zijn ze onzuiver en werken ze
contraproduktief. Onzuiver omdat ze
een politieke bevoegdheid suggere–
ren welke niet bestaat en contra–
produktief omdat het vertrouwen in
het openbaar ministerie er niet door
wordt bevorderd.

Daarom had ook de minister het
slot van zijn brief wel wat concreter
mogen formuleren. Nu zegt hij het
oordeel van de heer Gonsalves over

zijn verder kunnen functioneren te
respecteren. Hij had minder
aanleiding tot vragen gegeven als hij
had geschreven, zich aan dit oordeel
te conformeren. Maar wellicht heeft
hij dit ook bedoeld. Laat hij dat dan
nu bevestigen.

Voorzitter! Over het verleden van
de heer Gonsalves is geoordeeld
naar de regels van onze rechtsstaat.
Dat is een goede zaak en daarmee is
wat mij betreft de kous af.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! De vraag die wij vandaag
hebben te beantwoorden, is of
iemand die belast is met de hoogste
leiding van het openbaar ministerie
geloofwaardig verder kan functione–
ren als er rondom zijn persoon een
publieke discussie wordt gevoerd
door hernieuwde publikatie van
omstreden feiten uit zijn verleden.
Mijn fractie heeft met die vraag
geworsteld, zoals naar ik aanneem
ook de minister dat heeft gedaan. Ik
stel voorop dat wij twee dingen van
elkaar moeten onderscheiden. Het
ene is een discussie over het beleid
dat Nederland 35 jaar geleden heeft
gevoerd in Nieuw-Guinea. Het
andere is een oordeel over de positie
van de heer Gonsalves hier en nu.

Ingaand op het verleden stel ik
een aantal dingen vast. Ten eerste
dat de heer Gonsalves tijdens zijn
periode als bestuursambtenaar
dingen heeft gedaan die in de ogen
van mijn fractie ontoelaatbaar waren.
Ten tweede dat dit niet alleen een
oordeel van "hier en nu" is, maar
dat er ook toen al zo over werd
gedacht, getuige wat ik in de
dossiers heb aangetroffen en getuige
de toen gevoerde discussie. Ten
derde dat eveneens uit die stukken
blijkt dat er alle reden is om aan te
nemen dat een correctie van de heer
Gonsalves toentertijd om politieke
redenen zeer onwenselijk werd
geacht. lets van dat doofpotverhaal
is dus toch waar. Daar staat
tegenover dat de feiten die nu naar
voren komen ook in het verleden al
bekend waren, breed besproken zijn
en hebben meegewogen bij het
nemen van een aantal beslissingen,
zoals het sepot van eventuele
strafbare feiten en de aanstelling van
de heer Gonsalves bij het openbaar
ministerie.

Als ik tegen die achtergrond de
brief van de minister bezie, moet ik
wel met hem tot de conclusie komen
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dat er in ieder geval geen machts–
middelen zijn om thans nog op te
treden op grond van de 35 jaar oude
feiten, niet in strafrechtelijke zin en
niet in arbeidsrechtelijke zin. De
minister spreekt in dit verband van
"ne bis in idem". Dat vind ik geen
gelukkige formulering. Ik zou eerder
spreken van verjaring en in ieder
geval van het verwerken van het
recht tot strafvervolging door de
overheid gezien de lange bekend–
heid. Daarnaast moet ik de minister
er gelijk in geven dat feiten die 35
jaar geleden zijn voorgevallen, die
zijn meegewogen bij de aanstellmg,
nu niet plotseling grond tot
arbeidsrechtelijk ingrijpen kunnen
geven, zodat - dat is het kernpunt
van vandaag - het volle licht komt te
vallen op het heden. Menen de
minister en de heer Gonsalves dat,
gezien de hernieuwde publiciteit en
het huidig oordeel over feiten uit het
verleden, alsnog het heengaan van
de heer Gonsalves geboden is,
omdat hij niet meer geloofwaardig
zou kunnen functioneren?

Mijn fractie neigt ertoe om die
cruciale vraag uit het heden met "ja"
te beantwoorden. Ook voor zijn
optreden hier en thans moet iemand
die als hoogste leiding geeft aan het
openbaar ministerie van onbespro–
ken gedrag zijn. Hij draagt louter
door de functie die hij bekleedt een
grotere verantwoordelijkheid dan
andere ambtenaren. Opvallend is dat
de minister aan de beantwoording
van die vraag niet toekomt. Hij zegt:
ik heb geen enkel argument of
machtsmiddel om de heer Gonsalves
tot heengaan te bewegen; dus geef
ik hem mijn vertrouwen. Ik volg de
minister in zoverre dat daartoe in het
heden weinig machtsmiddelen
voorhanden zijn. Je zou misschien
formeel nog een weg kunnen
bedenken door op het algemeen
belang te wijzen, maar ik geef toe
dat gezien de historie zo'n weg mij
zeer moeilijk begaanbaar lijkt. Ik kan
dus niet anders dan met de minister
concluderen dat de vraag of de heer
Gonsalves geloofwaardig verder kan
functioneren in de eerste plaats een
persoonlijke afweging is.

Ik stel met nadruk dat mijn fractie,
als zij die afweging zou moeten
maken in plaats van de heer
Gonsalves, waarschijnlijk tot een
andere conclusie was gekomen.
Maar wij zijn de heer Gonsaives niet
en wij kunnen dus niet anders dan
met twijfel in het hart kennis nemen
van zijn beslissing. Slechts de

toekomst kan uitwijzen of het
functioneren van de heer Gonsalves
en daarmee het functioneren van het
openbaar ministerie door de
gebeurtenissen van de afgelopen
weken ook in werkelijkheid niet
wordt bemoeilijkt. Het minste wat ik
de minister kan vragen is om daarop
nauwlettend toe te zien.

De heer Schutte (GPV): Zou de heer
Wolffensperger kunnen aangeven
wat voor hem de toegevoegde
waarde is van zijn opmerking - die
hij ook in de media gemaakt heeft -
dat zijn fractie in de plaats van de
heer Gonsalves wellicht een andere
afweging zou maken? Onderkent hij
ook niet dat deze stelling op zichzelf
bijdraagt tot twijfel in de samenle–
ving over de mogelijkheid van de
heer Gonsalves om te blijven
functioneren?

De heer Wolffensperger (D66):
Mijnheer Schutte! Ik sprak in het
begin van mijn betoog over het
worstelen van mijn fractie met die
vraag. Een deel van die worsteling
slaat op hetgeen u noemt. Ik heb
gemeend dat ik als volksvertegen–
woordiger beide kanten van de
medaille naar voren mag brengen.
Enerzijds is er de rechtsstatelijke
kant. Ik kom, met de minister, tot de
conclusie dat er geen argumenten of
middelen zijn om tegen de heer
Gonsalves te zeggen: gij zult gaan.
Anderzijds legitimeert het morele
element de volksvertegenwoordiger,
te zeggen: ook met de ogen van nu
bezien, heb ik een aantal twijfels
over en bezwaren tegen hetgeen er
in het verleden door de heer
Gonsalves is gedaan. Als ik dat
toespits op de situatie van nu, kan ik
niet anders dan mijn eindconclusie
baseren op het morele oordeel,
omdat het juridische oordeel nergens
toe leidt.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Het blijft kennelijk zwaar
weer voor allen die betrokken zijn bij
de bestrijding van de zware
criminaliteit. Na de IRT-affaire,
waarin ook personen en posities in
het geding waren, gaat het nu weer
om de positie van een van onze
procureurs-generaal, en wel degene
die is belast met de portefeuille
zware criminaliteit. Ik constateer dat
overigens zonder enig genoegen,
integendeel. Juist voor de bestnjdmg

van de zware criminaliteit is
geloofwaardigheid - die in dit soort
discussies toch al ernstig in het
geding is - van de overheid en van
de personen die op dat terrein
dienen, een eerste vereiste.

Voorzitter! Voor de SGP-fractie
staat voorop dat voor de rechts–
handhaving aan de rechtshandhavers
hoge eisen ten aanzien van
onkreukbaarheid, betrouwbaarheid
en geloofwaardigheid mogen en
moeten worden gesteld. Maar wie is
absoluut onkreukbaar? Ik denk dat
ook hier het bijbelwoord toepasselijk
is: Wie meent te staan, zie toe dat hij
niet valle. Dat geldt voor ons
allemaal.

Voor de casus-Gonsalves is voor
de SGP-fractie een belangrijk
gegeven dat het desbetreffende
dossier destijds is onderzocht -
strafrechtelijk ook tot bepaalde
conclusies heeft geleid - en politiek
is getoetst. De minister noemt het
beginsel ne bis in idem. Ik ben het
met de heer Wolffensperger eens dat
misschien beter gesproken kan
worden van verjaring. Dat dit soort
beginselen gelden, is een goede
zaak. Onze fractie acht heropening
van het dossier dan ook onjuist. Wij
vinden de brief van de minister op
dit punt volstrekt helder en niet te
weerspreken.

De conclusie moet dan ook
worden getrokken dat er formeel
geen redenen kunnerï worden
gevonden om stappen te onderne–
men tegen de huidige procureur–
generaal. Overigens zou mijn fractie
het ook niet juist vinden - die
suggestie verneem je zo hier en daar
–dat op grond van een andere
beoordeling van de feiten van
destijds, alsnog een dossier wordt
heropend. Strafrechtelijk kan dat
sowieso al niet, maar mijn fractie zou
dat ook een bijzonder moeilijk
begaanbare weg vinden. Wij moeten
zeer voorzichtig zijn om feiten die in
een geheel andere tijd en onder
geheel andere omstandigheden
plaatsvonden, met de bril van
vandaag te beoordelen. Laten wij
daarvoor oppassen, want dan wordt
de deur opengezet voor allerlei
onaangename, ongewenste
discussies en misschien zelfs voor
willekeur. Dit was de ene kant van de
zaak.

Er is echter ook een andere kant.
Indien iemand, al dan niet op terecht
aangevoerde gronden, in opspraak
raakt, legt dat de verantwoordelijk–
heid bij degene die in zo'n situatie is
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geraakt, om te beoordelen waarmee
het belang dat hij dient - in dit geval
ook een openbare functie - nu het
meest is gebaat. Er kan door dit
soort situaties toch een zware druk
worden gelegd op die geloofwaar–
digheid, waarover ik zojuist sprak.
Die vraag kan hier wel aan de orde
worden gesteld. Dat legt overigens
een zware verantwoordelijkheid op
mensen die om welke reden dan ook
menen, bepaalde informatie alsnog,
na zo lange tijd, naar buiten te
moeten brengen. Ik vrees dat wij ook
op dit punt steeds meer in Ameri–
kaanse toestanden raken en dat
velen zich met kennehjk behagen op
het verleden van vooraanstaande
personen storten. Daardoor worden
mensen helaas toch vaak bescha–
digd. Dat laat bij deze discussie een
wrange smaak na.

Afgezien daarvan moet en mag de
vraag aan de orde worden gesteld of
iemand met een bepaalde verant–
woordelijkheid geloofwaardig is in
de functie waarin hij het publieke
belang dient. De afweging is dan of
het belang dat hij geacht wordt te
dienen, meer gebaat is bij zijn
aanblijven of juist meer bij zijn
vertrek. Dat is in eerste instantie een
strikt persoonlijke afweging. Deze
heeft hier kennelijk plaatsgevonden.
Wij respecteren de uitslag van die
afweging, maar wij hadden ons
kunnen voorstellen dat deze
afweging anders was uitgevallen,
gelet op de belangen die in het
geding zijn.

Gegeven deze situatie ligt het niet
op de weg van de Kamer, zich hier
nu verder mee in te laten. De Kamer
is niet in de positie, uitspraken te
doen ten aanzien van ambtelijke
posities. Wat wij wel kunnen doen,
en dat gebeurt feitelijk ook in dit
debat, is de minister van Justitie
aanspreken op de verantwoordelijk–
heid die hij heeft genomen door deze
beslissing van de betrokkene te
respecteren. Daaruit leid ik af dat de
minister vindt dat aan de geloof–
waardigheid van betrokkene niet
zodanig onaanvaardbaar afbreuk is
gedaan dat hij niet verder kan
functioneren, en dat de geloofwaar–
digheid van de criminaliteits–
bestnjdmg daar niet onder leidt. Op
deze conclusie kunnen wij de
minister aanspreken. Deze conclusie
lees ik min of meer impliciet in zijn
betoog. Als dat zijn conclusie is, legt
mijn fractie zich daarbij neer.

D

De heer Marijnissen (SP): Mijnheer
de voorzitter! Met de regelmaat van
de klok zorgt het onverwerkte
koloniale verleden van ons land voor
opschudding. Nu betreft het weer de
zaak-Gonsalves. Wanneer het om dit
deel van ons verleden gaat, spelen er
plotselmg allerlei sentimenten mee,
als gevolg waarvan maar zelden de
onderste steen boven komt.

Wat de zaak zelf betreft, voor de
SP-fractie staat vast dat er door het
bestuur, te weten de gouverneur en
de resident van het toenmalige
Nieuw-Guinea, de staatssecretaris en
de minister van Binnenlandse Zaken,
om het zacht uit te drukken niet
adequaat is gereageerd op de
signalen die werden ontvangen van
de kant van de toenmalige
procureur-generaal in Nieuw-Guinea,
de heer Von Meyenfeldt. Door de
eerste twee is het onderzoek van de
PG tegengewerkt en door de laatste
twee is onvoldoende corrigerend
opgetreden. Het resultaat is ons allen
bekend.

Tegen de heer Gonsalves zijn in de
loop der tijd vele belastende
verklaringen ingebracht, niet in de
laatste plaats door procureur–
generaal Von Meyenfeldt. Hij spreekt
over schuld aan diverse, zeer
ernstige strafbare feiten: enige
gevallen van doodslag, enige van
poging tot doodslag en zeer vele
gevallen van mishandeling met
voorbedachte rade. Toch hebben al
deze beschuldigingen er niet toe
geleid dat de rechter zich over de
zaak heeft kunnen buigen. Het
gevolg daarvan is dat er in de
hoogste top van het openbaar
ministerie iemand zit met een zeer
belast verleden, nota bene iemand
die namens de overheid de
georganiseerde misdaad te lijf moet
gaan. De SP-fractie vindt dit een
onverdraaglijke gedachte.

De minister heeft gelijk wanneer
hij stelt, dat de zaken waarvan de
heer Gonsalves wordt verdacht,
verjaard zijn, al is de vraag of daden
die een verkrachting van de
mensenrechten inhouden, wel ooit
zouden moeten kunnen verjaren. De
minister stelt in zijn brief dat iemand
niet nog een keer vervolgd mag
worden voor een feit waarover de
rechter al heeft beslist. Zoals al
eerder is gezegd, is het punt nu juist
dat de rechter er in deze zaak
helemaal niet aan te pas is gekomen.
De minister geeft dat eigenlijk ook

toe, wanneer hij spreekt over mutatis
mutandis.

Behalve een juridisch aspect heeft
deze zaak ook een moreel en politiek
aspect. Gezien de overweldigende
hoeveelheid verklaringen die wijzen
op schuld aan ernstige misdaden,
moet de vraag gesteld worden of het
moreel verdedigbaar is dat zo
iemand op een hoge post binnen het
openbaar ministerie verkeert. Dat is
de centrale vraag. Dagelijks krijgen
burgers te maken met ontslag op
staande voet en zij worden vaak
vanwege futiliteiten beroofd van hun
bestaanszekerheid. Dan is het onjuist
dat mensen die verantwoordelijk zijn
voor het bestrijden van de georgani–
seerde misdaad, op hun post blijven,
ondanks de ernstige beschuldigingen
die tegen hen zijn ingebracht. Voor
de goede orde, de heer Gonsalves
heeft tijdens het onderbreken van
zijn vakantie geweigerd, de media te
woord te staan. Hij heeft geweigerd
een toelichting te geven op zijn
gedrag van toen. Als er dan al zoveel
onduidelijkheid zou bestaan over het
historisch perspectief waarin een en
ander moest worden gezien, had hij
de gelegenheid te baat moeten
nemen om de Nederlandse burger te
informeren over zijn gronden en over
de reden waarom hij dacht te kunnen
aanblijven. Hij heeft dat niet gedaan.
Hij heeft verkozen te zwijgen.

Ten overstaan van het NOS–
journaal noemde de minister de
beslissing van de heer Gonsalves
moedig. Mijn vraag is: wat bedoelt
de minister precies met "moedig"?
Mag ik uit het kiezen van dit woord
afleiden dat de minister in het
gesprek met de heer Gonsalves op
geen enkele wijze een toespeling
heeft gemaakt op de mogelijke
wenselijkheid van het vertrek van de
heer Gonsalves?

Ten slotte kom ik aan de politieke
kant van de zaak. De naam Gonsal–
ves zal altijd verbonden blijven met
de geuite en niet afdoende ontze–
nuwde beschuldigingen. Daarom is
het ongewenst dat de heer Gonsal–
ves aanblijft op de belangrijke post
die hij nu bekleedt. De geloofwaar–
digheid van de overheid en het
openbaar ministerie in het bijzonder
staat hierbij op het spel. De
geloofwaardigheid van de politie en
het openbaar ministerie heeft de
afgelopen tijd al vele deuken
opgelopen. De IRT-affaire ligt
iedereen nog vers in het geheugen.
Het simpel afdoen van deze zaak met
een eng-juridische benadering staat
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haaks op de pogingen, de geloof–
waardigheid van het justitiële gezag
te herstellen. Daarom wil ik de
minister de volgende vraag stellen.
Heeft hij in zijn gesprek met de heer
Gonsalves de mogelijkheid van
overplaatsing, misschien naar een
plek meer in de luwte, aan de orde
gesteld?

Mijnheer de voorzitter! In het
begin van de jaren zestig hebben de
verantwoordelijken er alles aan
gedaan het onderzoek van procureur–
generaal Von Meyenfeldt tegen te
werken. De politiek verantwoordelij–
ken wensten geen actie te onderne–
men. Uit de geheime stukken die ik
heb mogen inzien - inmiddels zijn zij
niet meer geheim - blijkt dat men de
zaken wenste te bagatelliseren,
respectievelijk te vergoelijken. In het
landsbelang, heette het toen.
Opvallend is dat de heer Kosto zich
in zijn brief aan de Kamer beperkt tot
het citeren van de toenmalige
regering. Ook hij spreekt, wanneer
hij citeert, over "een noodzakelijk
krachtdadig optreden" van de heer
Gonsalves. Een ernstiger eufemisme
kan ik niet bedenken. Hij meldt
verder dat door dit optreden het
aantal doden met verscheidene
honderden per jaar is afgenomen.
Ook dat is een citaat van de
toenmalige regering. Terecht is
meegedeeld - ook anderen hebben
erover gesproken - dat zaken als
deze bezien moeten worden in hun
historisch perspectief, maar dat lijkt
mij toch echt iets anders dan nu,
ruim dertig jaar na dato, terwijl
zoveel extra belastende verklaringen
zijn geuit en zoveel meer bekend is
geworden over het koloniale
verleden van Nederland, als minister
te volstaan met het citeren van
degenen die toen besloten hebben,
de zaak in de doofpot te stoppen.

Ik rond mijn betoog af, mijnheer
de voorzitter, met het stellen van een
paar vragen aan de minister.

Was de minister bij zijn aantreden
als staatssecretaris op de hoogte van
het verleden van de heer Gonsalves,
in het bijzonder waar het gaat om
diens optreden in het voormalige
Nieuw-Guinea?

Is de minister van mening dat de
afhandeling van de zaak-Gonsalves
in het begin van de jaren zestig de
toets van de kritiek kan doorstaan?
Met andere woorden, is hij van
mening dat de obstructie die toen
van de kant van de gouverneur is
gepleegd, terecht was? Is hij van
mening dat het besluit, de zaak niet

verder uit te zoeken en aan de
rechter voor te leggen, het enig
juiste was?

Is de minister bereid, verdere
openheid van zaken te geven
omtrent de wijze waarop de
zaak-Gonsalves tot nu toe behandeld
is, met name waar het gaat om de
beweegredenen van de verantwoor–
delijken voor het stopzetten van het
onderzoek en de vervolging en later
de toelating van Gonsalves tot het
openbaar ministerie?

Acht de minister na alles wat nu
bekend is geworden de procureur–
generaal van Den Bosch nog
geschikt voor de centrale rol in de
bestrijding van de georganiseerde
misdaad die hem door zijn voorgan–
ger was toegedacht?

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter!
Vandaag spreken wij over de brief
die de minister van Justitie schreef
naar aanleiding van het opeens in de
publiciteit naar voren komende
verleden van procureur-generaal
Gonsalves. De heer Gonsalves is
procureur-generaal. Dat is een
belangrijke functie en een zware
verantwoordelijkheid, die publieke en
publicitaire kanten heeft. En dan
opeens staat deze procureur–
generaal om andere redenen in de
schijnwerpers. Gonsalves blijkt
evenzeer een exponent van het
Nederlandse koloniaal verleden te
zijn, een koloniaal verleden waarbij
geweld niet werd geschuwd, een
koloniaal verleden waarin ook door
Gonsalves geweld is gebruikt. Hij
ontkent het zelf niet, integendeel.
Niemand ontkent het. Destijds is
Gonsalves zelfs geridderd voor zijn
voortvarende optreden.

Niets was onbekend. En toch slaat
nu, 34 jaar later, het bericht dat de
tegenwoordige procureur-generaal
Gonsalves destijds in Nieuw-Guinea
eigenhandig geweld heeft gebruikt,
in als een bom. De minister zei in
een eerste reactie dat hij geschokt
was, en ik denk dat hij daarmee het
gevoelen van velen heeft verwoord.

Ook destijds was het handelen van
Gonsalves omstreden. Het waren de
PvdA'ers De Kadt en Kranenburg die
eind 1960 en begin 1961 zeer
kritische kamervragen stelden aan de
regering. Het antwoord op de vr'agen
van De Kadt was een geheime nota
aan het parlement die nu uiteraard
nog steeds ter inzage ligt voor leden

van het parlement. Eerlijk gezegd,
vraag ik mij af of het niet veel beter
zou zijn om deze geheime nota
gewoon openbaar te maken. Ik
vermag werkelijk niet in te zien, welk
belang gediend is met verdere
geheimhouding. Hetzelfde geldt voor
de beantwoording van de vragen van
de heer Kranenburg. Ook Kranen–
burg werd een geheime nota
toegezegd met daarin opgenomen
alle gebeurtenissen in de Baliemval–
lei.

Het komt mijn fractie voor dat het
de hoogste tijd is dat ook dit laatste
deel van ons koloniaal verleden in
het openbaar kan worden beoor–
deeld. Het gaat er daarbij niet om dat
we naarstig op zoek zouden zijn naar
nieuwe feiten die personen zouden
kunnen raken. Het gaat erom dat wij
als samenleving in staat worden
gesteld, ons een oordeel te vormen
over en in het reine te komen met
wat er in naam van het Koninkrijk
der Nederlanden is gebeurd. De
kwestie is hier: hoe gaat Nederland
om met zijn koloniaal verleden?
Serieus en in alle openheid, lijkt me.

Ik verzoek daarom de minister, de
geheime nota's aan het parlement
openbaar te maken. Er lijkt niets
tegen en veel vóór om publiekelijk af
te rekenen met "ons laatste
oorlogje", zoals men het eens
noemde. Een "oorlogje" dat niet
alleen woedde tussen het koloniaal
bestuur en de bevolking van
Nieuw Gumea, maar ook tussen
bestuur en justitie!

Dit brengt ons op de reden
waarom Gonsalves niet strafrechte–
lijk is vervolgd. Het antwoord daarop
is even helder als onbevredigend.
Gonsalves is destijds niet vervolgd
omdat er tot in de boezem van het
kabinet is gesproken over het sepot
van zijn zaak. Dat sepot was een
beleidssepot, ingegeven door
politieke motieven. Overigens was
het een beleidssepot dat procureur–
generaal Von Meyenfeldt al had
voorgesteld, zij het dat Von
Meyenfeldt daaraan wel voorwaar–
den had verbonden. Hij wilde dat er
administratieve maatregelen
genomen zouden worden tegen de
superieuren van Gonsalves, te weten
de gouverneur en de resident van
Hollandia. Pas als dat zou gebeuren,
vond hij dat hij Gonsalves niet
hoefde vervolgen. Het komt mij voor
- en ik hoor daar graag het oordeel
van de minister over - dat daarmee
ook Von Meyenfeldt zijn boekje te
buiten ging. Hoe dan ook, het is en
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blijft onbevredigend dat Gonsalves
destijds niet is vervolgd. Het was om
verschillende redenen beter geweest
als een onafhankelijke rechter zich
over deze zaak had gebogen.

Het doet overigens deugd dat er
bij de christen-democratie op dit
punt een interessante wijziging van
opvattingen heeft plaatsgevonden.
Op 22 november 1960 stelde de heer
Welter van de KVP zeer geïrriteerd
vragen die tot doel hadden, Von
Meyenfeldt te laten stoppen met zijn
justitieel onderzoek. Anno 1994 laat
het CDA bij monde van onze collega
de heer Van der Burg weten dat er
"geen schijn van twijfel mag zijn dat
er zaken in de doofpot zijn gestopt".
Had staatssecretaris Bot van de KVP
daar destijds ook maar zo over
gedacht! Gonsalves is niet vervolgd
en hij kan niet meer vervolgd
worden; de strafbare feiten waarvan
hij destijds werd verdacht, zijn
inmiddels verjaard. Ook dient het feit
dat het beleidssepot tot in het
kabinet is besproken en dat het
parlement daarvan op de hoogte is
gesteid, zwaar te wegen.

Ten slotte. Er is geen sprake van
nieuwe feiten, alles was bekend.
Gonsalves heeft nooit iets verzwe–
gen. Willens en wetens heeft men
hem benoemd tot lid van het
openbaar ministerie. Overigens,
Langemeijer zag voor die benoeming
geen beletselen, maar was hij wel
van alle relevante feiten op de

hoogte? Alle feiten waren publiek
bekend. De kranten hadden er over
geschreven, al werden deze feiten
toentertijd aanzienlijk anders
gewaardeerd. Er is geen feit dat tot
een ontslag kan leiden dat het bij de
ambtenarenrechter houdt. Kortom,
formeel is de zaak afgehecht.

De laatste vraag moet dan ook
beantwoord worden. Was het
ondanks deze formele feiten niet
beter geweest als Gonsalves zelf was
opgestapt? De PvdA-fractie meent
dat het hem gesierd zou hebben. Dit
houdt verband met het noodzakelijke
vertrouwen in het openbaar
ministerie. Leden van de rechterlijke
macht zijn buitengewoon kwetsbaar
op hun geloofwaardigheid. Zij
vervolgen mensen, stellen hen in
staat van beschuldiging en kunnen
dus van levensbelang zijn voor
mensen. Wie zoveel macht heeft,
dient ook de daarbij behorende
geloofwaardigheid te hebben. Of die
nog bestaat, zal de komende tijd
moeten blijken.

Er mag nooit sprake van zijn dat
een procureur-generaal materieel
niet meer voluit kan functioneren. De
minister van Justitie is voluit
verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het functioneren van de
procureur-generaal. In dat opzicht zal
een taak voor de minister van
Justitie, voor deze en de toekom–
stige, blijven bestaan.

Het aanblijven van de heer
Gonsalves mag in geen geval een
nadelige invloed hebben op de
kwaliteit en de geloofwaardigheid
van de rechtshandhaving. Mocht dit
anders zijn, dan zal de minister van
Justitie zich daarover opnieuw
hebben te beraden. Mocht dan
alsnog tot actie overgegaan moeten
worden, dan kan artikel 57 van het
ARAR wellicht dienstig zijn.

D

De heer Van der Burg (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Nederland is
en blijft een rechtsstaat. De
zaak-Gonsalves is in 1961 gesepo–
neerd. Terecht zegt de minister van
Justitie in zijn brief van 22 juni jl.,
dat het beginsel ne bis in idem
mutatis mutandis opgeld doet, Het
kabinet is in 1961 tot een bepaalde
conclusie gekomen en er is daarover
verantwoording afgelegd aan de
Tweede Kamer. Ook in politiek
opzicht was daarmee de zaak toen
afgesloten.

Bij de sollicitatie van de heer
Gonsalves naar een functie bij het
openbaar ministerie in 1962 is de
kwestie uitdrukkelijk aan de orde
geweest. De toenmalige procureur–
generaal bij de Hoge Raad achtte
geen beletsel aanwezig. De
ambtsvoorganger van de huidige
minister van Justitie is na bestude–
ring van het dossier tot benoeming
overgegaan. En betrokkene is
benoembaar gebleven.

De CDA-fractie steunt de minister
van Justitie in zijn eindconclusie, dat
er bij gebrek aan nieuwe feiten in
deze zaak geen beletsel is voor het
volledig verder functioneren van de
heer Gonsalves als procureur–
generaal bij het gerechtshof in Den
Bosch.

De heer Gonsalves had de eer aan
zichzelf kunnen houden: hij had
kunnen aftreden. De publiciteit rond
zijn persoon over feiten die reeds in
1960 ten volle bekend waren, acht
Gonsalves zelf geen beletsel voor
zijn functioneren. De minister van
Justitie kon hier in een persoonlijk
gesprek slechts kennis van nemen.
Hij moest dit als een feit accepteren.

De CDA-fractie blijft de verant–
woordelijkheid van de minister van
Justitie onderstrepen ter zake van de
kwaliteit van de rechtshandhaving en
de daarvoor verantwoordelijke
organen en personen. Op die
verantwoordelijkheid voor de
rechtsstaat zal de CDA-fractie de
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minister van Justitie blijven
aanspreken.

De heer Rouvoet (RPF): Voorzitter! Ik
heb de brief van de minister van 22
juni jl. zeer zorgvuldig gelezen.
Daarbij is het mij opgevallen dat die
vooral formeel-juridisch van aard is.
Anderen hebben daar ook al iets
over gezegd. De redenering daarin is:
nieuwe publiciteit is wat anders dan
nieuwe feiten; al met al is er
onvoldoende grond voor heropening
van het dossier. Op voorhand merk
ik op dat ik mij kan vinden in deze
redenering.

Ik deel ook de conclusie van de
minister dat er geen beletsel is voor
het verder functioneren van de heer
Gonsalves als procureur-generaal in
Den Bosch. Gezien het karakter van
de brief interpreteer ik dit als volgt:
in formele zin is er geen beletsel.

Overigens was van de geschokt–
heid die de minister aanvankelijk ten
toon spreidde, in de brief niet veel
meer te merken. Ik ben dan ook
nieuwsgierig, wat in de tussenlig–
gende drie a vier dagen die
aanvankelijke geschoktheid precies
heeft weggenomen.

De minister maakt in zijn brief
twee kanttekeningen. De eerste
betreft de vraag, of het koloniale
verleden van de heer Gonsalves een
rol heeft gespeeld bij zijn toelating
tot het OM en bij zijn verdere
loopbaan binnen het OM. Ik ben het
eens met de minister als hij zegt:
"Staat het licht op grojn, dan hoort
men niet onder levenslange
restricties tot een ambtelijke dienst te
worden toegelaten." Wel is het naar
mijn mening zo, dat, wanneer er
berichten opduiken over nieuwe
aanwijzingen met betrekking tot een
"doofpotverhaal in het landsbelang",
er vragen gesteld kunnen worden
over het beleid van de toenmalige
regering, bijvoorbeeld ten aanzien
van de rol van gouverneur Platteel.
Dit mag echter niet doorwerken naar
de positie van de heer Gonsalves.

De tweede kanttekening betreft de
vraag, of de betrokken procureur–
generaal nog voldoende gezag heeft
om verder te functioneren. Op dat
punt voel ik enige aarzeling. Ik heb
dat ook gezegd tegenover de pers. Ik
stel met de collega's vast dat de
Kamer op dit punt geen bevoegdhe–
den heeft. Hier geldt hetzelfde als bij
het IRT-debat: de Kamer is geen
personeelschef.

Ik ben het met de minister eens
dat het allereerst een persoonlijke
afweging van de heer Gonsalves
betreft. Toch - zo heb ik dat ook
tegenover de media geformuleerd -
had ik mij kunnen voorstellen, dat de
heer Gonsalves tot een andere
conclusie zou zijn gekomen. Ik heb
daarvoor een drietal redenen
genoemd:
- het belang van adequate bestrijding
van de georgamseerde criminaliteit;
- de ontwikkelingen rondom de IRT's;
- het rapport-Donner, waardoor de
positie van de procureurs-generaal
de komende tijd voortdurend
onderwerp van discussie zal zijn.

Ik had mij kunnen voorstellen dat
de heer Gonsalves bij weging van
deze zwaarwegende belangen tot
een andere conclusie was gekomen.
Nogmaals, de Kamer kan daarin niet
treden.

De heer Schutte stelt dat het dan
onzuiver is om niettemin opmerkin–
gen te maken over de vraag, of de
heer Gonsalves nog met voldoende
gezag kan optreden. Ik wijs erop dat,
naast formele rechtspositionele
aspecten en afwegingen, er natuurlijk
ook het politieke aspect is van een
goede criminaliteitsbestrijding. De
Kamer moet wel degelijk de
taakvervulling door het OM -
inclusief de rol van de PG's daarin -
nauwlettend volgen. Als de Kamer
aanleiding ziet te twijfelen aan de
mogelijkheden tot uitoefening van
die belangrijke functie op het gebied
van strafvervolging van in dit
verband met name de georgani–
seerde criminaliteit, moet de Kamer
de minister daarop aanspreken. Het
zou niet best zijn, als de Kamer niet
zou stilstaan bij mogelijke negatieve
effecten op een zo aangelegen
beleidsterrein en op het functioneren
van een voor het strafrechtelijk
optreden zo cruciale instantie als het
openbaar ministerie.

Voorzitter! De fractie van de RPF
zal de komende tijd de taakvervulling
door het OM nauwlettend volgen en
zo nodig de minister daarop
aanspreken. Oaarbij zal het functio–
neren van de procureur-generaal van
Den Bosch niet licht aan onze
aandacht ontsnappen.

D

Minister Kosto: Voorzitter! Ik wil
mijn betoog beginnen met twee
opmerkingen: één van formele aard
en één van principiële aard. De
formele is deze. In antwoord op een

opmerking van mevrouw Kalsbeek
wil ik u graag meedelen, dat de
geheime nota in 1961 in de Tweede
Kamer voorlag ter vertrouwelijke
kennisneming van de leden en nu
weer voorligt. Ik geef die nota graag
vrij voor raadplegmg door iedereen.
Enigszins anticiperend daarop heb ik
de woordvoerders in de Kamer
alvast het document gegeven. Het is
aan u te beoordelen, of u deze als
noot aan de Handelingen wiit
toevoegen of anderszins mee wilt
omgaan. Ik zal in de rest van mijn
betoog ook uit het stuk citeren. Het
betreft dus die geheime nota. Voor
zover de Kamer wenst dat er,
bijvoorbeeld voor wetenschappelijk
onderzoek, nog meer vrijkomt - ik zie
aan de reactie van mevrouw
Kalsbeek dat dit in ieder geval door
één lid van deze Kamer wordt
gevonden - zal ik mij met het kabinet
moeten verstaan. Maar deze nota,
die toen ter inzage lag en nu weer, is
bij dezen van haar geheim ontdaan.

Ik maak mijn principiële opmer–
king. Er zijn leden van de Kamer die
mijn in mijn ogen heldere brief
hebben nagelezen op wat er tussen
de regels zou staan. Ik sta achter het
besluit, het oordeel van de
procureur-generaal te Den Bosch, dat
hij geloofwaardig kan door–
functioneren.

De heer Marijnissen (SP): De
minister zegt dat hij achter het
besluit van de heer Gonsalves staat.
Bedoelt hij dat hij ook vindt dat de
heer Gonsalves goed kan door–
functioneren, of bedoelt hij dat hij
het standpunt van de heer Gonsalves
respecteert?

Minister Kosto: Het respecteren van
een besluit heeft de laatste tijd in het
spraakgebruik een zekere lading
gekregen in de zin van "wij
betreuren het besluit, maar wij
leggen ons erbij neer". Dat bedoel ik
dus niet. Ik bedoel dat ik met de
procureur-generaal in Den Bosch van
mening ben dat hij gelnofwaardig de
rest van zijn ambtsperiode tot zijn
pensioengerechtigde dag kan
vervolmaken. Dat is de helderheid
die ook de heer Schutte van mij
gevraagd heeft. Ik heb ook niets
anders bedoeld toen ik de brief
schreef. Wellicht is hier en daar
enige inlegkunde nodig geweest om
een andere conclusie te trekken.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
minister gelooft dat de heer
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Gonsalves geloofwaardig kan blijven
functioneren tot aan zijn pensioen.
Onlangs hebben wij vernomen dat
twee rechters ontslag hebben
genomen. Eén omdat hij voor zijn
indiensttreding als rechter gesjoe–
meld had met zijn belastingformulier
en één omdat hij dronken achter het
stuur van zijn auto had gezeten. Deze
twee vonden zelf dat zij niet langer
geloofwaardig konden blijven
functioneren. Als zij dat niet hadden
gevonden, zouden zij met zeer
strakke ontslagregels in aanraking
zijn gekomen. Vindt de minister dat
ook deze rechters geloofwaardig
hadden kunnen blijven functioneren?
Hun delicten zijn aanzienlijk minder
ernstig dan die van de heer
Gonsalves.

Minister Kosto Ik ga eerst in op de
hoofdlijn van mijn betoog. De
interruptie van de heer Rabbae zal ik
direct daarna beantwoorden.

Mijn opvattingen over het kunnen
doorfunctioneren van de heer
Gonsalves baseer ik op het feit, dat
de gebeurtenissen van toen indertijd
door alle relevante autoriteiten zijn
afgedaan, zowel strafrechtelijk als
politiek. Daarbij komt dat zelfs de
meest ernstige beschuldiging al in
1978 zou zijn verjaard, namelijk 18
jaar na het begaan van de feiten.
Daarna heeft de heer Gonsalves een
vlekkeloze carrière van 32 jaar bij het
openbaar ministerie gemaakt. In die
carrièrelijn is niets te vinden dat tot
het oordeel zou kunnen leiden dat
deze magistraat niet goed functio–
neert. Voor mij is die loopbaan
relevant, gecombineerd met het feit
dat de voorafgaande geschiedenis in
mijn ogen adequaat, justitieel en
politiek, is afgedaan.

Ik kom op de interruptie van de
heer Rabbae. Het is bekend dat de
procureur-generaal bij de Hoge Raad
de bevoegdheid heeft de Hoge Raad
te verzoeken om rechters uit hun
ambt te zetten. Op basis van die
algemene bevoegdheid heeft
onlangs een gesprek plaatsgevonden
tussen een verslaggeefster en de
procureur-generaal bij de Hoge Raad,
die bij wijze van voorbeeld twee
anonieme gevalien heeft aangehaald.
Beide gevallen dateren van enige
jaren geleden. Ter lering van wat zijn
functie inhield, zei de procureur–
generaal dat het ging om een geval
van dronken rijden en een geval van
valsheid in geschrifte. Een en ander
heeft ertoe geleid dat beide rechters
hun ambt hebben moeten neerleg–

gen. Ik zie geen enkel verband tussen
de bevoegdheid van de procureur–
generaal nu bij strafbare feiten van
leden van het openbaar ministerie of
rechters, waarbij de procureur–
generaal de bij uitstek bevoegde
autoriteit is, en het geval dat wij hier
op dit moment bespreken. Hier is
relevant dat in een tijdbestek, ver
achter ons liggend, waarin verhou–
dingen golden die wij ons nu
nauwelijks meer kunnen voorstellen
- en voor zover wij ze kunnen
voorstellen, verwerpen we ze,
namelijk koloniale verhoudingen -
dingen zijn gebeurd die in het licht
van die tijd met een in mijn ogen
relevante reactie van justitie en
politie zijn belegd, en dat ik nu naar
de heer Gonsalves kijk vanuit de
optiek van zijn vlekkeloze
OM-carrière sindsdien. De gevallen
die de heer Rabbae aanhaalt, gaan
over smetten op rechterlijke
carrières, die overigens anoniem zijn
meegedeeld door de procureur–
generaal aan iemand die daarover
schrijven wilde.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
gevaren zijn verschillend, maar zij
hebben beide te maken met het
cruciale punt van geloofwaardigheid
en integriteit.

Minister Kosto: Ik heb daar mijn
antwoord op gegeven.

Als ik aanhaak bij een opmerking
van de heren Schutte, Van den Berg
en Rouvoet, dat ik mij geschokt had
getoond, wat ik eigenlijk niet had
mogen doen, omdat ik eerst had
moeten onderzoeken, moet ik zeggen
dat ik dat met enige verbazing
aanhoor. Mij werd op de vrijdag van
de uitzending van de VPRO een
aantal gegevens verstrekt, die als
zodanig van schokkende aard waren
en die niemand zich in 1994 goed
kan voorstellen. Ik heb dat meteen
gekoppeld aan de opmerking dat ik
onderzoek zal verrichten en de
Kamer daarvan binnen de kortste
keren op de hoogte zal stellen. Ik heb
toen twee brieven gestuurd, de
eerste op maandag, waarin deze
gedachte was neergelegd, en
vervolgens heb ik een inhoudelijke
brief geschreven. Als ik op basis van
de aangereikte gegevens die
oprechte geschoktheid niet had laten
biijken, zou mij het verwijt geworden
zijn dat ik kil en formeel gereageerd
had op wat ik te horen kreeg. Dat
was ook niet goed geweest. Ik vraag
hier dus inderdaad begrip voor het

feit dat er een discrepantie ligt
tussen ons nu in 1994 levende, en de
gebeurtenissen die zich toen
afspeelden, wat nu ook leidt tot het
oordeel - ik sluit aan bij degenen die
op dat punt wat zeiden, waaronder
mevrouw Kalsbeek en de heer
Marijnissen - dat het misschien goed
is dat we eens kijken naar dit stuk
recente geschiedenis van Nederland.
Ik denk dat je dan ook misschien wel
historici moet hebben die ons
voorgaan in het rangschikken van de
feiten en het plaatsen daarvan in de
context van die tijd. Dan zou dat een
debat kunnen zijn dat interessant is,
maar dat op dit moment niet
relevant is, waarin ik moet oordelen
over het kunnen doorfunctioneren
van een hoge functionaris. Ik heb
daar mijn verhaal over verteld.

Ik kom toe aan de toenmalige
feiten. Hoe was dit afgedekt? In het
stuk waarvan ik zojuist de geheim–
houding heb opgeheven, is pagina 6
buitengemeen interessant. Daar
wordt namelijk een opsomming
gegeven van datgene, waaraan de
toenmalige bestuursambtenaar, de
controleur Gonsalves, 28 jaar oud -
de leeftijd is relevant, wat straks zal
blijken - zich zou hebben schuldig
gemaakt. De heer Von Meyenfeldt
meent dat "er schuld is aan diverse
zeer ernstig strafbare feiten, enige
gevallen van doodslag, enige
gevallen van poging tot doodslag,
zeer vele gevallen van mishandeling,
gepleegd met voorbedachten rade,
veel gevallen van opzettelijke
brandstichting of vernieling dan wel
beschadiging van goederen, al welke
feiten werden gepleegd onder de
strafverzwarende omstandigheden,
genoemd in artikel 52". Dat is de
opsomming van wat er gebeurd zou
zijn.

Vervolgens overweegt de
procureur-generaal, de heer Von
Meyenfeldt, "dat zelfs de geringe
straf, die hij bij vervolging voor de
heer Gonsalves in het verschiet zag,
deze onevenredig zwaar zou treffen".
De procureur-generaal overweegt
dus een zeer lichte straf en zelfs die,
zo zegt hij zelf, is te zwaar. Dan komt
hij tot de conclusie dat het eigenlijk
niet de heer Gonsalves is - het is
steeds de heer Von Meyenfeldt die
dat stelt - maar dat het het bestuurs–
beleid is, dat schuldig is. Hij zou
willen adviseren dat de verdachte
Gonsalves buiten vervolging wordt
gelaten - Von Meyenfeldt is nog
steeds aan het woord - mits er dan
maatregelen worden getroffen tegen
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de gouverneur-generaal en de
resident. Helemaal frappant op die
pagina is, dat de heer Von Meyen–
feldt zegt dat de heer Gonsalves als
bestuursambtenaar niet gehandhaafd
kan worden, maar dat hij zich zeer
wel zou kunnen voorstellen dat hij
wordt geplaatst op het parket van de
procureur-generaal, met andere
woorden, dat hij een OM-carrière zou
starten. Dat is het oordeel van de
heer Von Meyenfeldt die, dat blijkt -
men leze het stuk - eigenlijk in een
politieke dialoog gewikkeld is met
het toenmalige regeringsbeleid. Hij is
van oordeel dat het beleid niet
deugt, dat de gouverneur moet
worden aangesproken, dat de
resident moet worden aangesproken
en dat Gonsalves - nogmaals: het
staat hier met zoveel woorden -
eigenlijk buiten strafvervolging zou
moeten blijven. Die conclusie wordt
later, dit in antwoord op de vraag
van de heer Rabbae, overgenomen
door de toenmalige regering. Op
pagina 8 van dat stuk staat: "dat de
minister van Binnenlandse Zaken",
toen Toxopeus, "en de ondergete–
kende", toen staatssecretaris Bot,
"van mening zijn dat de op 30 april
1960 aan de controleur Gonsalves
verleende koninklijke onderscheiding
terecht is verleend." Verder staat er
op die pagina: "In overleg en
volledige overeenstemming met de
minister van Binnenlandse Zaken en
de ondergetekende", dus Bot, "heeft
de gouverneur van Nederlands
Nieuw-Guinea bij brief van 6 januari
1960 de procureur-generaal
opgedragen, op grond van artikel 56,
af te zien van strafvervolging tegen
de heer Gonsalves en derhalve de
zaak te seponeren." Dat is geen
doofpot, mijnheer Marijnissen. Het is
eigenlijk aangegeven door Von
Meyenfeldt zelf, die in een dispuut is
gewikkeld met de politiek van die
dagen. Daar komt het op neer.

De heer Marijnissen (SP): Daar
wilde ik op ingaan. Uit het stuk blijkt
- ik neem aan dat de deelnemers aan
het debat het stuk hebben ingezien -
dat er door het bestuur, niet alleen in
Nieuw-Guinea, maar ook in
Nederland, op een nogal denigre–
rende wijze over de heer Von
Meyenfeldt werd gedacht. Dat sluit
heel aardig aan bij wat bekend is
geworden over de tegenwerking die
de heer Von Meyenfeldt lange tijd
heeft ondervonden, in Nieuw-Guinea,
maar ook in Den Haag. De minister
verwijst haast triomfantelijk naar

pagina 6. Hij zegt dat die pagina
buitengewoon interessant is.

Minister Kosto: Waarom triomfante–
lijk?

De heer Marijnissen (SP): Omdat de
minister daarmee, die suggestie wekt
hij althans, het absolute gelijk van
zijn betoog zou kunnen aantonen. Ik
bestrijd dat echter. De minister
begon immers met een opsomming
van de wandaden van de heer
Gonsalves. Als de heer Von
Meyenfeldt om allerlei denkbare
redenen, waaronder de tegenwerking
die ik zojuist noemde, uiteindelijk tot
andere conclusies komt, is het van
tweeën één: ofwel de minister neemt
aan wat de heer Von Meyenfeldt zegt
aan het adres van de heer Gonsalves
en eveneens wat deze verder
adviseert, ofwel de minister zegt dat
de heer Von Meyenfeldt zo'n
ongelooflijk verhaal houdt - hij
noemt een hoop beschuldigingen,
maar hij gaat zelfs nog verder...

De voorzitter: Mag ik u verzoeken,
uw interruptie te bekorten tot een
vraag?

De heer Marijnissen (SP): Ik zal het
formuleren in de vorm van een
vraag. Is de minister van mening dat
het feit dat de heer Von Meyenfeldt
vindt dat de heer Gonsalves niet
vervolgd hoeft te worden, hèt laatste
argument is op basis waarvan je
kunt zeggen: dan zullen wij de feiten
waar hij van wordt beschuldigd, ook
maar vergeten?

Minister Kosto: Voorzitter! Ik geef
een kort en formeel antwoord: ik sta
achter het standpunt van de
Nederlandse regering toen, die op
grond van die gegevens tot deze
beslissing kwam. Ik zeg erbij -
anders komen wij in oeverloze
debatten - dat het goed zou zijn als
het hele koloniale verleden, dit stuk
incluis, eens uitvoerig ter discussie
kwam.

Voor mij is het meest relevant de
carrière 1962-1994 van Gonsalves en
het feit dat de voorgeschiedenis, hoe
dan ook, justitieel is afgedaan op een
wijze die ik kan billijken, maar ook
politiek is afgedaan door dit aan de
Kamer mee te delen. Ik wijs de
Kamer namelijk op het volgende. Het
waren indertijd bepaald geen geringe
geesten die deze Kamer bevolkten en
die de geheime nota, die net vrij is,
hebben bekeken. Ik noem Jacques de

Kadt, Fedde Schurer, Frans Goedhart
en anderen. Zij allen hebben dit
verslag van de regering aangenomen
voor wat het waard was en er verder
geen tegenwerping over ingebracht.
Het zou kunnen zijn dat men denkt
dat die mensen dat verslag niet
hebben gezien, maar ik heb hier bij
mij de getekende briefjes van
degenen die van het stuk kennis
hebben genomen. Zij hebben daar
vervolgens keurig voor getekend,
omdat het een geheim stuk was. Dat
stuk is toen door niet de geringsten
uit onze samenleving van dat
moment bekeken en gebillijkt. Ik wou
het daarbij laten, voorzitter! Voor het
overige is het aan de geschiedenis.
Dat wil ik de Kamer voorhouden.

De heer Rabbae (Groenünks):
Voorzitter! Ik heb het stuk nog niet
kunnen doornemen, maar als ik de
minister goed begrijp, zegt hij dat de
regering van toen tegen de Kamer
van toen heeft gezegd dat de
gouverneur eigenlijk het bevel heeft
gegeven om van vervolging af te
zien. Dezelfde regering zegt in dat
stuk, in antwoord op een vraag van
de Kamer van toen, dat de gouver–
neur geen bevel heeft gegeven, als
bedoeld in artikel 56 RO, om het
onderzoek te staken c.q. niet te
vervolgen.

Minister Kosto: Het stuk dat nu
vrijgegeven is, lag hier ook voor de
heer Rabbae ter inzage. Hij stelt nu
vragen die hij zelf zou kunnen
beantwoorden als hij het stuk had
gelezen. Op pagina 8 van het stuk
staat, dat in overleg en volledige
overeenstemming met de minister
van Binnenlandse Zaken de
gouverneur van Nederlands
Nieuw-Guinea bij brief van 6 januari
de procureur-generaal heeft
opgedragen om af te zien van
strafvervolging. Dit is gebeurd op
grond van een artikel van toen dat
overeenkomt met artikel 5 van de
Wet op de rechterlijke organisatie.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik
geloof u, maar ik constateer wel dat
de regering eigenlijk twee tegenstrij–
dige verhalen heeft gehouden over
één en hetzelfde punt.

Minister Kosto: Zullen wij dat nu
aan het historisch onderzoek
overlaten? Voor mij is relevant wat
hier voorligt en waarin een en ander
volstrekt helder staat.
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De heer Rabbae heeft gesproken
over het "ne bis in idem". Terecht
heeft de heer Van der Burg er in dit
verband op gewezen dat er staat
mutatis mutandis. Ik heb toen een
analogie willen formuleren. Als er
geen rechterlijke uitspraak is, geldt
het ne bis in idem niet. Wat wel
geldt is het nemo debet bis fixari.
Dat betekant dat je niemand voor de
tweede keer moet kwellen met een
strafvervolging als die al een keer
heeft plaatsgevonden. Dat principe
van het ne bis in idem dat van kracht
is als het gaat om een rechterlijke
uitspraak, heeft een pendant in de
strafvordering.

Ik complimenteer mevrouw
Schuurman met haar maidenspeech.
Ik spreek de oprechte hoop uit dat in
de toekomst haar speeches wat meer
genuanceerd zullen zijn dan deze. Ik
kan namelijk weinig ingaan op de
inhoud van haar woorden.

De heer Korthals heeft ten aanzien
van de geheime notitie die openbaar
gemaakt is, gevraagd of er sprake is
van nieuwe gegevens. Het antwoord
luidt: nee. Wat er stond was als
zodanig al ernstig genoeg. Zelfs als
er nieuws was geweest, waar geen
enkele aanwijzing voor is, dan zou
dat al zeer lang geleden zijn verjaard.

Verder heeft de heer Korthals
gevraagd hoe precies de toetreding
is geweest tot het openbaar
ministerie. Ik heb zojuist al gezegd
dat zelfs de heer Von Meyenfeldt al
van mening was dat de heer
Gonsalves bij hem een carrière bij
het openbaar ministerie zou kunnen
beginnen. Ons is bekend dat de heer
Langemeijer waarschijnlijk telefo–
nisch is geraadpleegd. In het archief
hebben wij daarvan ook een
aantekening gevonden. Wij weten
dat de heer Langemeijer delen van
het dossier-Gonsalves al kende, want
dat was hem om een andere reden
in 1960 door de heer Von Meyenfeldt
toegestuurd. Wij hebben de
aantekening gevonden dat de heer
Langemeijer in dit verleden geen
enkele beletsel zag om de heer
Gonsalves een carrière te laten
starten bij het openbaar ministerie.
In de aantekening is terug te vinden
dat hij stelt dat, voor zover er sprake
zou kunnen zijn geweest van
doodslag, er sprake is van noodweer
dan wel noodweerexces. De heer
Langemeijer geeft er als beleids–
overweging bij dat hij zich zou
kunnen voorstellen dat het bestuur
iemand die in opspraak was, niet
voor benoeming in het OM in

aanmerking zou laten komen. Het
bestuur vond dat niet, want mijn
toenmalige ambtsvoorganger
Beerman heeft gezegd - op een goed
moment vonden wij ook die
aantekening - dat Gonsalves
benoemd moest worden. Daarmee
was die vraag beantwoord.

De heer Korthals (WD): Ik heb het
natuurlijk niet helemaal voor de
geest, maar wat ik mij nu herinner
van de brief van de minister en van
de uitzending op de radio, is dat de
heer Langemeijer het dossier
toegezonden gekregen heeft om de
vraag te beantwoorden of in het
algemeen belang de strafvordering
zou worden geschorst, of dat ervan
zou worden afgezien. Daarbij zaten
dan niet stukken met betrekking tot
het optreden van de heer Gonsalves.
Heb ik dat goed begrepen?

Minister Kosto: Dat weet ik niet
precies. Dat zou ik moeten nagaan
want ik weet niet wat er allemaal in
de pubhciteit is geweest. Het enige
dat ik weet wat relevant is, is dat uit
de telefoonnotitie die gemaakt is na
een gesprek met Langemeijer blijkt,
dat hij in het afgesloten dossier
strafrechtelijk geen enkel beletsel
zeg.

De heer Korthals (VVD): Dat komt
omdat hij de feiten toen nog niet
kende. Hij heeft alleen gewaar–
schuwd voor het bestuurlijke
gedeelte. Uit de brief van de minister
begreep ik echter dat hij een positief
advies had gegeven. Nu dit horend,
moet ik dat tegen een ander licht
bezien.

Minister Kosto: Hem is toen de
vraag voorgelegd - die heeft hij
exact beantwoord - of er strafrechte–
lijk gezien een beletsel was. Daarop
heeft hij geantwoord "nee", met de
redengeving die ik zojuist heb
aangegeven. Als er al sprake was
van doodslag, was het noodweer of
noodweerexces. Dat gaf hij als
inhoudelijk oordeel. Vervolgens gaf
hij een beleidsoverweging. Die
beleidsoverweging is toen niet door
de toenmalige minister gevolgd. Ook
toen in 1979 mijn ambtsvoorganger
De Ruiter de heer Gonsalves tot
hoofdofficier benoemde, was er geen
probleem. Mijn directe ambts–
voorganger, de heer Korthals Altes,
heeft in 1986 ook de carrièrelijn van
de heer Gonsalves beoordeeld en
heeft hem geschikt gevonden voor

dat hoge ambt. Ik sluit mij aan bij
hun oordelen.

De heer Wolffensperger heeft
gezegd dat hij, zittende in de plaats
van de procureur-generaal te Den
Bosch, wellicht tot een andere
conclusie was gekomen. Ik acht zijn
vragen door mijn antwoord eerder al
beantwoord.

Ik vind het met de heer Marijnis–
sen zinvol om het koloniale verleden
eens te bekijken. Dat is echter niet
relevant voor hetgeen ik nu moest
beslissen en beslist heb. In de
interruptiedebatten hebben wij al
uitgediept wat op dit moment mijn
positie is.

De heer Marijnissen verwijt de
heer Gonsalves dat deze geweigerd
heeft, de media te woord te staan. Is
er ergens een plicht, voor wie dan
ook, om de media te woord te staan?
Ik kan zeer veel begrip opbrengen
voor het feit dat de heer Gonsalves
gemeend heeft, dat niet te moeten
doen. Hij had het al eens eerder
doorgemaakt, in de jaren zestig. Er
zijn momenten dat je beter doet te
zwijgen tegenover de media dan dat
je gaat praten. Dat is volledig ter
beoordeling van de heer Gonsalves.
Ik heb er alle begrip voor.

De heer Marijnissen (SP): Ik deel dat
begrip niet. Ik meen, dat hij -
gegeven het moment, de gigantische
hoeveelheid publiciteit en het feit dat
hij terug was uit Amerika om met de
minister te spreken - de media best
te woord had kunnen staan om zijn
visie op de zaak te geven, zodat in
ieder geval niet de indruk gewekt
kon worden dat wij maar een deel
van de waarheid hoorden.

Minister Kosto Dat is uw oordeel en
daar neem ik kennis van. Overigens
kwam de heer Gonsalves niet uit
Amerika, maar uit Frankrijk. Je kunt
dus niet alles geloven wat in de
media wordt gezegd. Het is, als er
een gigantische publiciteit is, soms
beter om te zwijgen, want des te
eerder is het over.

De heer Marijnissen heeft nog
gevraagd of ik, toen ik als staatsse–
cretaris aantrad, op de hoogte was
van het verleden van de heer
Gonsalves. Dat was ik niet. Als ik dat
wel was geweest, zou ik gehuicheld
hebben toen ik liet blijken geschokt
te zijn toen ik de feiten hoorde. Ik
heb niet gehuicheld, want het was
volstrekt nieuw voor mij.

Mevrouw Kalsbeek heeft er blijk
van gegeven dat zij heel goed door
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Kosto

de nota heen is gegaan. Zij heeft
gevraagd om meer openbaarheid.
Het zou goed zijn als die openbaar–
heid er komt. Als het echter om meer
gaat dan ik reeds vrijgegeven heb,
moet ik eerst naar het kabinet. Ik
neem aan dat mevrouw Kalsbeek wil
dat ik dat doe, dus ik zal dit punt in
het kabinet ter sprake brengen.

Ik kan de heer Van der Burg
dankzeggen voor zijn begrip voor
mijn standpunt.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
minister heeft, in tegenstelling tot de
heer Gonsalves, wel met de media
gesproken. Hij heeft gezegd geschokt
te zijn. Voor het gesprek met de heer
Gonsalves wilde de minister ook
niets uitsluiten. Kan hij uitleggen hoe
het kan dat hij eerst schrok van de
feiten, maar dat hij daar vervolgens
geen juridische consequenties aan
heeft verbonden?

Minister Kosto: Ik had gehcopt, dit
duidelijk gemaakt te hebben. Ik heb
gezegd dat ieder van ons, die met de
ogen van nu kijkt naar handelingen
die dertig jaar geleden werden
gezien als adequaat bestuurlijk
optreden om erger te voorkomen,
geschokt kan zijn als de feiten zonder
de context worden gepresenteerd.
Dat is met mij het geval geweest en
ik heb toen ook laten blijken dat ik
geschokt was. Binnen de context
geplaatst, is het emdoordeel aan de
historici voorbehouden. Voor mij is
relevant dat indertijd de feiten niet
alleen bekend waren, maar ook met
beleid zijn belegd, zowel justitieel als
politiek. Bovendien zijn de media
toen al met de gegevens naar buiten
gekomen. Onder deze omstandighe–
den moest ik vooral de vraag
beantwoorden, op welke wijze deze
magistraat gefunctioneerd heeft als
lid van het openbaar ministerie. Ik
heb geconstateerd dat dit een
vlekkeloze carrière is geweest.
Daarnaast heb ik gevraagd of hij zelf
van oordeel was dat hij door kon
gaan. Hij heeft die vraag met "ja"
beantwoord. Ik heb geen enkele
aanleiding gevonden, dit niet met
hem eens te zijn om de redenen die
ik zojuist aangaf. Ik heb mij dus
opgesteld achter het oordeel van de
procureur-generaal dat hij kan blijven
functioneren.

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Mijnheer de voorzitter! Ik vind het

frappant dat een aantal collega's aan
de ene kant vond dat de heer
Gonsalves de eer aan zichzelf had
moeten houden, maar aan de andere
kant zich beperkte in hun bewegings–
vrijheid als volksvertegenwoordiger
om een oordeel over deze kwestie te
vellen. Zij constateren alleen dat de
minister de zaak juridisch correct
heeft afgehandeld. Dat heb ik ook
gezegd, maar het gaat om meer dan
dat. Wij moeten ook rekening
houden met de mening van de
bevolking. Ik vind het gevaarlijk om
het oordeel over personen over te
laten aan de mening van mensen op
straat of in de kroeg. Dat is geen
zorgvuldig handelen. Het verleden
van de heer Gonsalves is echter ook
niet niks. De mening van de
bevolking dient zeker in ons oordeel
verdisconteerd te worden. Juist het
ministerie van Justitie heeft de
laatste jaren zeer sterk getamboe–
reerd op het handhaven van wetten
en regels en op de gelijke behande–
ling van burgers. Veel mensen in dit
land - geschoold en ongeschoold,
afkomstig uit alle lagen van de
bevolking - zullen niet snappen dat
een procureur-generaal met zo'n
verleden, ondanks de correcte
juridische afhandeling, politiek en
moreel gezien zijn functie kan blijven
uitoefenen.

De heer Wolffensperger (066): Ik
wil terug naar het punt waar de heer
Rabbae enkele collega's een licht
verwijt maakte. Ik wil daar graag
onmiddellijk op "terugmeppen",
maar dan moet ik het verwijt wel
begrijpen. Ik heb er niets van
begrepen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik zal
het uitleggen. Ik weet niet of het ook
op u slaat, maar dat kunt u er zelf uit
afleiden. Wij zijn natuurlijk geen
personeelschefs. Het zou een
kankatuur van de positie van de
Kamer zijn om tot personeelschefs
teruggebracht te worden. De Kamer
heeft wel de verantwoordelijkheid
om de kwaliteit van in dit geval het
OM zodanig scherp te beoordelen,
dat tegen de minister gezegd kan
worden dat het zeer moeilijk is om
zo iemand te handhaven op deze
positie, los van de juridische
afhandeling van deze kwestie. Zover
zou de Kamer kunnen gaan.

De heer Wolffensperger (D66): Dus
u bent het met mij eens dat je daar
als volksvertegenwoordiger, als

mens een oordeel over kunt hebben,
maar dat je tegelijkertijd de conclusie
accepteert dat de minister met geen
mogelijkheid verder kon gaan dan hij
in zijn brief aangeeft?

De heer Rabbae (GroenLinks): Nee,
dat ben ik niet met u eens. De
minister heeft geconcludeerd dat hij
zelf niet verder wil.

De heer Wolffensperger (D66):
Maar wat had de minister dan in uw
ogen moeten doen? Geeft u eens
aan wat er dan had moeten
gebeuren.

Oe heer Rabbae (GroenLmks): De
minister verwacht aan de ene kant
dat alle burgers in dit land zich
houden aan de wetten en regels en
aan de andere kant dat de heer
Gonsalves met zijn verleden op deze
positie aan kan blijven, terwijl de
heer Gonsalves nu juist mensen
moet vervolgen die zich niet houden
aan de wetten en regels. De minister
en alle collega's weten, dat wij,
hoewel de heer Gonsalves zelf de
conclusie heeft getrokken dat hij
verder kan functioneren, te maken
hebben met de perceptie van de
bevolking, met de vraag hoe de heer
Gonsalves overkomt.

De heer Wolffensperger (066): Met
alle respect, maar dit is geen
antwoord op mijn vraag. Stel dat de
minister uw oordeel zou delen, wat
had hij dan moeten doen? U gaat er
niet op in, welke procedure de
minister dan moet volgen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Als de
minister mijn conclusie zou delen dat
deze man niet te handhaven is op
deze positie, kan hij conform artikel
91, lid c, van het Ambtenaren–
reglement inzake het belang van de
dienst of conform artikel 99 inzake
eervol ontslag - hoewel het woord
"eervol" misplaatst is in deze context
- deze man van zijn functie
ontheffen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dit vind ik een ernstige
misvatting. Het gaat mij nu niet om
de vraag wat wenselijk geweest zou
zijn. Ik ben duidelijk geweest over de
keuze die de heer Gonsalves
gemaakt heeft. Gaat het echter om
de vraag of je een juridisch
instrument hebt om de man over te
plaatsen of te ontslaan, dan is het
antwoord daarop ondubbelzinnig
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Rabbae

"nee". Ik heb er bezwaar tegen als
de indruk wordt gewekt dat het
instrument wel voorhanden is, want
het is er niet. Dat kan ik u op een
briefje geven.

De heer Rabbae (GroenLinks): Het
instrument is er wel. Dat zeg ik na
consultatie van arbeidsjuristen over
dit onderwerp.

Voorzitter! Ik rond af. Mijn fractie
betreurt het dat betrokkene kon
aanblijven in zijn functie van
procureur-generaal in Den Bosch,
met alle gevolgen vandien. Daarom
vindt mijn fractie het van groot
belang om een motie in te dienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel:
- dat het belaste verleden van de
heer Gonsalves tot maatschappelijke
en publieke onrust heeft geleid;
- dat de geloofwaardigheid en de
integriteit van de rechtsstaat ermee
gediend zijn wanneer magistraten
van onbesproken gedrag zijn;

betreurt het dat de heer Gonsalves
als procureur-generaal kon aanblij–
ven,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 45 (23400-VI).

D

Mevrouw Schuurman (CD):
Mijnheer de voorzitter! De CD-fractie
kan zich niet vinden in het antwoord
van de minister. De regering heeft de
schijn niet kunnen wegnemen dat
een ambtenaar die zware misdrijven
heeft gepleegd, om politieke redenen
niet wordt vervolgd. Ook de
verontwaardiging bij het grote
publiek wordt daardoor niet
weggenomen. De CD-fractie wilde
een motie indienen, maar de motie
van de heer Rabbae heeft ongeveer
dezelfde strekking, dus wij zullen die
steunen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn duidelijke beantwoording. Hij
heeft nog eens helder weergegeven
wat de strekking is van de voor–
laatste alinea van zijn brief. De
strekking kwam overeen met mijn
interpretatie daarvan.

Ik ben de heer Rouvoet erkentelijk
voor zijn reactie op een onderdeel uit
mijn bijdrage. Het gaat daarbij om de
vraag of het opportuun is om, als de
conclusie wordt getrokken dat er
geen mogelijkheden zijn en ook geen
aanleiding is om maatregelen ten
aanzien van de procureur-generaal te
nemen, tegelijkertijd op te merken
dat je je kunt voorstellen dat de
betrokkene zelf om redenen van het
functioneren van het openbaar
ministerie, tot een andere conclusie
zou zijn gekomen. Dat is ook het
onderwerp van de motie van de heer
Rabbae. De heer Rouvoet heeft erop
gewezen dat ook de verantwoorde–
lijkheid van de Kamer voor de
criminaliteitsbestrijding aan de orde
is. Dat is ongetwijfeld zo, maar ik
meen juist dat dit belang ons ertoe
moet brengen om de formele
toetsing toe te passen en niet om de
afweging te maken of de heer
Gonsalves er verstandig aan zou
hebben gedaan, om dit soort
redenen de eer aan zichzelf te
houden. Zodra de Kamer uitspreekt,
zich voor te kunnen hebben stellen
dat de procureur-generaal in het
belang van het openbaar ministerie
zou zijn opgestapt, gaat daarvan een
signaal uit naar de samenleving -
behalve de mensen in de kroeg,
waarop de heer Rabbae wees - dat
ook de Kamer vindt dat hij eigenlijk
niet goed verder kan functioneren. Ik
vind dat niet in het belang van het
functioneren van het openbaar
ministerie. Het ligt anders als wij te
gelegener tijd, bijvoorbeeld over een
halfjaar, moeten constateren dat het
verdere functioneren van de heer
Gonsalves als procureur-generaal
daadwerkelijk wordt belemmerd als
gevolg van het opgerakelde
verleden. Dat kan aanleiding zijn om
daaraan consequenties te verbinden.
De kwestie is dan losgekoppeld van
de formele toetsing van nu.
Verbinden wij die zaken, dan ontstaat
het effect dat ik beslist niet wil.

De heer Wolffensperger (D66):
Mijnheer de voorzitter! Er zit een fout
in uw redenering. Deze Kamer is

geen rechter en zij heeft dus niet
alleen op formele gronden te
oordelen. Meerdere sprekers hebben
de formele gronden onderschreven,
zoals de heer Schutte. De Kamer
heeft echter het volste recht,
daarnaast aan gevoelens die in de
Nederlandse samenleving leven,
uiting te geven door behalve het
formele oordeel ook een meer
gevoelsmatig oordeel in het midden
te brengen. Wij hoeven ons niet de
beperkingen op te leggen die in een
arbeidsrechtelijke procedure
daarvoor gelden.

De heer Schutte (GPV): Ik ben een
andere mening toegedaan, juist
omdat de combinatie het effect
oproept dat feitelijk - de heer
Wolffensperger wil dat niet - de
positie van de procureur-generaal
wordt ondermijnd. Wij willen dat
niet. Het ligt anders als in de praktijk
blijkt dat dit toch het geval is. Primair
heeft de minister - maar vervolgens
ook de Kamer - de verantwoordelijk–
heid, daar eventueel consequenties
aan te verbinden.

De heer Rouvoet (RPF): Voorzitter! Ik
kan mij vinden in de opvatting van
de heer Wolffensperger. Het verschil
tussen de heer Schutte en mij zit
hem erin, dat wij een verschillende
afweging maken ten aanzien van de
beantwoording van de vraag wat in
het belang is van een goede
bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit. De Kamer kan haar
mond houden over zo'n kwestie. In
mijn ogen is die echter zeer
aangelegen. Zij dient zich wel
degelijk rekenschap te geven van de
effecten die kunnen optreden ten
aanzien van een zaak die opnieuw in
de publiciteit is. De Kamer als
volksvertegenwoordiging schiet op
een mateloze manier in haar taak te
kort als zij alleen kijkt naar de
rechtspositie en er verder het
zwijgen toe doet. Als over een
halfjaar of een jaar blijkt dat er
dingen in de omgeving van Den
Bosch fout gaan, om het zo maar te
noemen, dan kunnen wij toch niet
volstaan met te zeggen dat wij de
rechtspositionele aspecten vol–
doende hebben afgewogen? Op
grond van formele, naar het
formalisme neigende, overwegingen
zouden wij dan afgezien hebben van
een zelfstandige politieke beoorde–
ling.

De heer Schutte (GPV): Ik ben het
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De heer Marijnissen (SP)

niet met de heer Rouvoet eens,
omdat ik niet wil, dat wij er in het
kader van dit debat aan mee zouden
werken dat de positie van de
procureur-generaal verder wordt
aangetast dan zij door deze
gebeurtenissen al is aangetast.
Tegen deze achtergrond zeg ik, dat
wij er verstandig aan doen om onze
beperkte verantwoordelijkheid nu
onder ogen te zien. Dat laat onverlet
dat wij de minister altijd kritisch
zullen blijven volgen als het gaat om
het functioneren van het openbaar
ministerie.

De heer Marijnissen (SP): Mijnheer
de voorzitter! Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat de heer
Schutte zich in eerste en tweede
termijn vooral heeft beperkt tot
uitlatingen van kamerleden en de
publiciteit die te ver gegaan zou zijn.
Hij spreekt in het geheel niet over de
daden van de heer Gonsalves in
voormalig Nieuw-Guinea.

Ik wil het daar nog kort over
hebben met de minister, omdat ik
toch denk dat het verhaal daar
begint. De beschuldigingen zijn zeer
ernstig en zij zijn destijds ten dele
door de heer Gonsalves erkend. Ik ga
in belangrijke mate mee met de heer
Rabbae, als hij zegt dat dit staat als
een huis. Het antwoord van de
minister is strikt juridisch. In zijn

positie kan ik mij dat wel voorstellen.
Een minister van Justitie kan niet
publiekelijk zeggen dat hij zijn
procureur-generaal niet meer
vertrouwt, terwijl hij vervolgens geen
middelen heeft om hem te ontslaan.

Maar toch, de minister gaat
verder, ook als het hem niet wordt
gevraagd. Hij spreekt bijvoorbeeld
over een moedige stap van de heer
Gonsalves. Hij heeft hier niet op
gereageerd in eerste termijn, daarom
haal ik het nog even naar voren. Hij
zegt niet dat wij in de komende tijd
wel zullen zien of het functioneren
van de heer Gonsalves wordt
belemmerd door wat naar buiten is
gekomen. Toen ik hem daarnaar
vroeg, heeft hij letterlijk gezegd dat
hij het helemaal ziet zitten met de
heer Gonsalves en met zijn
functioneren in de toekomst.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb hier
ernstige twijfels over. !k vind
eigenlijk dat het niet kan. Ik begrijp
dat de juridische middelen beperkt
zijn, maar de morele en politieke
afweging weegt in dit geval voor mij
zwaarder. Wij zullen ons dan ook
beraden op steun voor de motie van
GroenLinks.

Ik had nog een vraag gesteld
waarop de minister niet heeft
geantwoord, maar ik ben bang dat
hij dat in tweede termijn ook niet zal
doen. Heeft hij met de heer
Gonsalves de mogelijkheid bespro–
ken dat hij eventueel zou worden

overgeplaatst? Ik wil daar graag een
antwoord op, want door deze
mogelijkheid had de zaak niet langs
juridische weg geregeld hoeven te
worden. De zaak had in der minne
geregeld kunnen worden, zodat hij
uit het front van het openbaar
ministerie zou verdwijnen.

Er wordt hier steeds gesproken
over het functioneren van de
procureur-generaal in Den Bosch. Ik
ben erg benieuwd aan de hand van
welke criteria en op welk moment
dat functioneren in de toekomst zal
worden beoordeeld.

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter!
Allereerst dank ik de minister voor
zijn beantwoording. Ik ben blij dat de
minister bereid is gebleken het een
en ander openbaar te maken om tot
een discussie te kunnen komen over
ons koloniale verleden. Ik heb
expliciet gevraagd naar de geheime
nota in antwoord op de vragen van
Kranenburg, maar ik kan mij
voorstellen dat er nog meer is. Ik
vraag de minister ruimhartig te zijn
met deze openbaarheid vanwege het
doel dat ik zo graag gediend wil
hebben, namelijk de discussie over
het koloniale verleden.

De minister heeft gezegd dat hij
achter het besiuit van Gonsalves
staat om aan te blijven. Mijn
inschatting is dat de minister denkt
dat Gonsalves dat geloofwaardig kan
doen. Wij mogen hopen dat de
minister en de heer Gonsalves zich
daarin niet vergissen, om wille van
de rechtshandhaving en het aanzien
van het openbaar ministerie. Als dat
in de toekomst anders blijkt, is de
minister dan met mij van mening dat
hij of zijn opvolger voluit verant–
woordelijk is voor de kwaliteit van
het functioneren van de procureur–
generaal en dat dan wellicht
conclusies moeten worden getrok–
ken?

Een vraag is onbeantwoord
gebleven. Ik heb na het lezen van de
inmiddels niet meer geheime nota
voor mijzelf de conclusie getrokken
dat Von Meyenfeldt met zijn politieke
stellingname en het stellen van
voorwaarden aan het sepot in de
zaak-Gonsalves in zekere zin zijn
boekje te buiten ging. Is de minister
het daarmee eens?

Ten slotte merk ik op dat de
minister niet helemaal is ingegaan
op mijn vraag of Langemeijer alles
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Kalsbeek-Jasperse

wist. Ik ben het niet eens met de
inschatting van de heer Korthals
betreffende de kennis van de heer
Langemeijer. Als ik het goed
begrepen heb, heeft Von Meyenfeldt,
die zich gefrustreerd voelde door het
feit dat hij het justitieel onderzoek
naar zijn idee niet vrijuit kon doen,
aan Langemeijer gevraagd wat die
ervan vond, waarop Langemeijer
heeft geantwoord: volgens mij zit je
fout, want eerst moet dat bestuurs–
onderzoek gedaan worden en pas
dan kan er sprake zijn van een
justitieel onderzoek. Uit dien hoofde,
zo heb ik het begrepen, wist
Langemeijer wat Gonsalves
eventueel allemaal ten laste zou
worden gelegd door Von Meyenfeldt.
Was er nog meer wat Langemeijer
wellicht had moeten weten, alvorens
hij tot zijn oordeel kwam dat
Gonsalves kon toetreden tot het
openbaar ministerie?

D

Minister Kosto Voorzitter! De heer
Rabbae heeft gevraagd: wat vinden
de mensen er zelf van? Hij dacht
waarschijnlijk aan de mensen in het
land en doelde op de pubheke
opinie. De publieke opinie is
waardevoller naar de mate waarin zij
op meer feitenkennis is gestoeld. De
bereidheid om nu al stukken vrij te
geven die tot dusverre geheim waren
en te bezien of dat verder kan gaan,
is voorwaardenscheppend voor het
creëren van een publieke opinie die
meer waarde heeft dan een publieke
opinie die op gebrek aan kennis van
feiten is gestoeld. Ik denk dat de heer
Rabbae dit met mij eens is.
Overigens stel ik vast, dat hij een
motie heeft ingediend, waarbij hij
mevrouw Schuurman van de CD aan
zijn zijde vindt. Het is een motie die
ik van ganser harte van de hand wijs.
Ik ontraad de Kamer ten stelligste die
aan te nemen.

De heer Schutte heeft een dialoog
met collega's in de Kamer gevoerd.
Ik denk niet dat hij door mij nog
verder beantwoord moet worden,
omdat wat wij elkaar te zeggen
hadden, al gezegd is.

De heer Wolffensperger heeft
gezegd: wij zijn geen rechter, wij
hebben ook het recht om een
gevoelsmatig oordeel te geven. Het
valt niet te ontkennen dat dit recht
bestaat. Ik wijs er evenwel op dat
ook een gevoelsmatige oordeel aan
waarde wint naarmate meer feiten
bekend zijn. De Kamer vertolkt wat

onder het volk leeft. Dat spreekt
vanzelf. Mijn opmerking over
feitencomplexen, die gekend moeten
zijn wil men oordelen, zal de heer
Wolffensperger onderschrijven.

De heer Wolffensperger (D66): Ik
hoop dat de minister niet aanneemt
dat mijn oordeel is gevormd zonder
dat ik van alle beschikbare feiten
kennis heb genomen. Hij kent mij
iets langer dan vandaag.

Minister Kosto: Dat is juist, maar dat
oordeel kwam wel snel, ook in de
publiciteit. De heer Schutte merkte in
dat verband op dat nogal wat
collega's adviezen hadden gegeven
aan de heer Gonsalves. Dat was in
een stadium dat in ieder geval dit
debat nog niet had plaatsgevonden
en de feiten die hier uitgesproken
zijn nog niet bekend waren.

De heer Wolffensperger (D66): Dat
oordeel kwam net zo snel als uw
hevige geschoktheid.

Minister Kosto Daar sta ik wel voor,
gezien de gegevens die toen werden
aangereikt. Uw oordeel over wat de
heer Gonsalves zou moeten doen,
had het karakter van een eindoor–
deel. Toen ik geschokt reageerde op
gegevens die mij waren aangereikt,
was dat een primaire reactie. Die heb
ik verklaard. Daarna heb ik een
onderzoek ingesteld en ben ik tot een
andere afweging gekomen.

De heer Wolffensperger (D66): Laat
ik dan voor alle duidelijkheid zeggen
dat mijn eindoordeel en zelfs mijn
voorlopig oordeel gebaseerd waren
op een tamelijk grondig onderzoek
van de feiten.

Minister Kosto: Waarvan akte.
Voorzitter! De heer Marijnissen is

nog ingegaan op een aantal
overwegingen die indertijd gegolden
hebben. Ten dele moet ik verwijzen
naar de door mij bepleite openbaar–
heid in het debat dat volgen kan.

Heel concreet heeft hij gevraagd:
hebt u gesproken met de heer
Gonsalves over een overplaatsing?
Hij verwachtte dat ik die vraag wel
niet zou beantwoorden in tweede
termijn. Ik ben echter best bereid om
erop te antwoorden, ik was het
gewoon vergeten. Het antwoord is
dat ik daar niet over gesproken heb.
Ik heb een onberispelijke carrière van
32 jaar in het openbaar ministerie
vastgesteld en ik heb gezegd dat ik

achter het besluit van de heer
Gonsalves om door te gaan sta.

De heer Marijnissen vroeg nog
waarom ik in dit verband het woord
"moed" gebruikt heb. Wel, de heer
Gonsalves moest verder functioneren
in een periode waarin elke krant
iedere dag vol stond met een
heleboel verhalen over zijn verleden,
met alle mogelijke commentaren
daarop. Het is niet prettig om onder
zulke omstandigheden door te gaan
met werken. Dat hij daarin geen
beletsel zag om door te gaan, vond
ik van moed getuigen. De heer
Gonsalves heeft een dergelijke
situatie overigens al eerder
meegemaakt, maar toen was hij veel
jonger, 28 jaar. Toen stonden er in de
kranten ook allerlei kwalificaties over
hem. Het woord "moed" sloeg dus
op het feit dat de heer Gonsalves
ondanks die publiciteit, waar menig
burger in zijn situatie vreselijk van
zou schrikken, wilde doorgaan.

Ik zeg er nog iets prïncipieels bij,
voorzitter. ledere ambtenaar van
Justitie heeft er recht op, te weten
dat de minister achter hem staat, tot
zou blijken dat zijn functioneren niet
meer in het algemeen belang is. Als
dat zo is, moeten er natuurlijk
maatregelen genomen worden, maar
dat geldt voor iedere ambtenaar van
Justitie, dus ook voor de heer
Gonsalves. Mocht blijken dat de heer
Gonsalves vanaf dit moment tot zijn
pensioen niet meer naar behoren
functioneert, dan zal daar natuurlijk
adequaat op gereageerd moeten
worden, maar dat geldt in het
algemeen.

De heer Marijnissen (SP): Ik neem
aan dat u zo dadelijk nog wel
uitvoeriger zult ingaan op de vraag
wanneer en aan de hand van welke
crïteria u het functioneren van de
heer Gonsalves denkt te gaan
toetsen, want daar zijn vragen over
gesteld. Maar ik zou nog even willen
terugkomen op mijn conclusie in
tweede termijn, dat welhaast evident
aan het worden is dat u bijna
bewondering voor de heer Gonsal–
ves koestert. U spreekt van moed en
u heeft niet over overplaatsing
gesproken, hoewel dat misschien
een charmante manier zou zijn
geweest om het probleem uit de
wereld te helpen. Nee, u heeft alleen
geconcludeerd dat u de heer
Gonsalves te allen tijde en door dik
en dun moet steunen.

Minister Kosto Deze "inlegkunde"
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wijs ik van de hand. Voor alle
duidelijkheid, het besluit van de heer
Gonsalves naar aanleiding van de
vraag of hij geloofwaardig verder
zou kunnen functioneren, heb ik
gerespecteerd. Ik heb het nu
verduideiijkt, ik sta daar achter. Ik
bewonder de heer Gonsalves niet
meer dan ik andere goed functione–
rende ambtenaren respecteer of, zo
men wil, bewonder. En ik heb het
woord "moed" gebruikt, omdat de
heer Gonsalves zijn besluit genomen
heeft, ondanks de zeer belastende
publiciteit die iedere dag maar weer
in de krant aan de zaak gegeven
werd. Nogmaals, voor de rest heeft
de heer Gonsalves er recht op dat de
minister van Justitie niet half, niet
voorwaardelijk, maar voluit achter
zijn doorfunctioneren staat.

Speciale criteria waaraan zijn
functioneren getoetst wordt, zijn niet
anders dan de criteria die gelden
voor de andere procureurs-generaal,
voor hoofdofficieren of voor wie dan
ook die in dit land openbare
verantwoordelijkheid draagt ten bate
van de gemeenschap onder de
politieke verantwoordelijkheid van de
minister van Justitie.

Ik meen dat ik de vragen van
mevrouw Kalsbeek beantwoord heb.

Ik herhaal dat de geheime stukken
zo mogelijk openbaar worden. Ik ben
namelijk met de Kamer van mening
dat het goed zou zijn als wij ons
eens verdiepten in ons koloniale
verleden. Menig geachte afgevaar–
digde heeft dit ook gezegd en menig
serieuze publicist heeft dit geschre–
ven. Daar zijn standpunten over te
bepalen. Ik zeg nog eens dat dit
volkomen los staat van de mening
van de minister van Justitie over het
functioneren van de heer Gonsalves,
het heeft iets te maken met historie
en met de mogelijkheid om naar het
eigen collectieve verleden te kijken.

De heer Rabbae (GroenLinks): Wat
houdt het openbaar maken van
stukken concreet in? Kan de minister
aangeven welke stukken openbaar
gemaakt worden, overigens los van
deze kwestie, maar wel verband
houdend met de periode waarin de
betrokkene gefunctioneerd heeft?

De voorzitter: Ik meen dat de
minister die vraag al twee keer
beantwoord heeft.

Minister Kosto: Het zal om de
relevante stukken gaan.

De beraadslaging wordt gesloten.

D

De voorzitter: Ik stel voor, de tot
vanmiddag geheime nota van 18
januari 1961, gelet op de lengte, niet
aan de Handelingen toe te voegen,
maar ervoor zorg te dragen dat
kopieën daarvan zo spoedig mogelijk
bij het parlementair documentatie–
centrum te verkrijgen zijn.

Voorts stel ik voor, donderdag
aanstaande over de motie te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 18.30 uur
tot 20.00 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Voorjaarsnota 1994

(23733).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Aangespoord door deze grote
belangstelling vanuit de Kamer, ga ik
dit belangrijke onderwerp tegemoet.

"Tijdens de verbouwing gaat de
verkoop door!" Dat geldt natuurlijk
ook voor de uitvoering van de
rijksbegroting 1994. De minister van
Financiën bevindt zich in een
complexe situatie. Hij is demissionair
en moet als zodanig op de winkel
passen. Hij is onderhandelaar bij de
kabinetsformatie en moet een zo
goed mogelijk resultaat voor zijn
partij boeken. Hij vertrekt als
schatkistbewaarder en wil een zo
laag mogelijk financieringstekort
achterlaten. Hij moet tijdig voor
Prinsjesdag de begroting voor 1995
opstellen. Hij dient ervoor te zorgen
dat ondertussen zijn collega–
ministers zich nog steeds aan de
regels van de budgetdiscipline
houden. Hij mag de controle door de
Kamer op de begrotingsuitvoering
1994 niet belemmeren. Dit alles
levert voor hem een moeilijk te
ontwarren knoop op. Dit debat kan
hopelijk toch wat duidelijkheid
verschaffen.

Laat ik beginnen met de problema–
tiek voor 1994. Als wij het goed zien,
zijn er problemen voor 1994 ter
grootte van zo'n 3 mld. Allereerst is
er de voorjaarsnotaproblematiek van
ruim 1 mld., met als belangrijkste

component de directe meerkosten
voor asielzoekers. Verder is er een zo
goed als zekere budgetdiscipline–
tegenvaller van 0,75 mld. Dan is er
de overschrijding op het begrotings–
gefinancierde deel van de sociale
zekerheid van 377 mln. Er moet een
overschrijding van 237 mln. uit 1993
alsnog gedekt worden. Dat is heel
merkwaardig. Verder valt de
belastingraming 1994 van de
aardgasbaten met 600 mln. tegen.
Het is goed als deze optelsom nog
even wordt bevestigd.

Wat de dekking betreft, staat het
demissionaire kabinet met de
handen in de lucht. De
voorjaarsnotaproblematiek moet
bestreden worden met het instru–
ment van de taakstellende onder–
uitputting. Daarbij is echter geen
indicatieve of taakstellende verdeling
per begroting gemaakt. Dat was
andere jaren wel het geval. Er is ook
geen verplichtingenstop afgekon–
digd. Dat zal in de praktijk tot een
nagenoeg overeenkomstige
verhoging van het financieringstekort
1994 leiden. Trouwens, het CPB heeft
er ook op gepreludeerd in de stukken
voor de kabinetsformatie die nu
openbaar gemaakt zijn.

Datzelfde geldt ten aanzien van de
specifieke departementale problema–
tiek van 750 mln. Opnieuw wordt
hierbij op onderuitputting in
kasbeleid bij de betrokken ministe–
ries gemikt. Onvermijdelijke
overschrijdingen zoals deze behoren
echter in hun geheel in de suppletore
begrotingen in de meerjarencijfers
verwerkt te worden. Dat dit, wellicht
vanwege een beter optisch beeld,
voor het tekort wordt nagelaten, vind
ik fundamenteel verkeerd. Dit
belemmert de begrotingscontrole
door de Kamer. De demissionaire
status van het kabinet kan hiervoor
geen excuus zijn.

De problemen als gevolg van
hogere RWW-uitgaven, ongedekte
overschrijdingen uit 1993 en
tegenvallers in aardgasbaten van in
totaal circa 1,2 mld. worden via een
lagere kasschuif dan eerder
voorgenomen weggeschoven naar
1995.

Dat brengt mij op het fenomeen
van die versluierende kasschuiven.
De Voorjaarsnota is weinig meer dan
een optelsom van tegengestelde
kasschuiven geworden. Het zicht op
een ordentelijke begrotingsuitvoering
raakt voor de zoveelste keer
vertroebeld. Het leidt bovendien tot
optische vertekening. Het
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geschoonde financieringstekort
wordt er voor geen cent mee omlaag
gebracht. Het is eigenlijk een zegen
dat tijdens de onderhandeling over
een paars kabinet gekozen is voor
het vorderingentekort volgens de
EMU-norm. Een eerdere motie van
mijn kant - van 13 november 1993 -
werd toen nog verworpen. Gelukkig
lijkt daar de tijd nü rijp voor. Ik hoor
graag de mening van de minister
van Financiën, die ook een belang–
rijke rol als onderhandelaar heeft
gespeeld.

De verlaging van de kasschuif
1994-1995 van 3,1 mld. naar 1,9 mld.
is tekenend voor de comptabele
trucages. Ik kan het niet anders
zeggen. Tegenvallers ten bedrage
van 1,2 mld. in 1994 worden op deze
manier weggeschoven naar een
volgend kabinet. De vertrekkende
minister van Financiën verlaat
weliswaar zijn bastion op het Korte
Voorhout met een tekort van 3,75%
van het netto nationaal inkomen -
dat is een tandje hoger dan zijn
taakstelling van 3,25% - maar wie
wordt daardoor overtuigd? Zolang
wij nog niet definitief op de
EMU-norm zijn overgestapt, dient de
vertrekkende minister beoordeeld te
worden op basis van het geschoonde
tekort. Dat komt volgens de minister
in 1994 uit op 5,4%. Dat is hoger dan
in 1991, het jaar waarin de minister
zijn eerste eigen begroting presen–
teerde. Het geschoonde tekort zal
nog 0,2% a 0,3% hoger uitkomen,
want de voorjaarsnotaproblematiek
en de tegenvallers in de budget–
discipline ad 1,8 mld. zullen
grotendeels wegvloeien in het tekort.
Het CPB laat dat zien in de stukken
die nu openbaar geworden zijn.

Verkoop van staatsbezit, kas–
management, versnelde belasting–
inning en dergelijke - allemaal
incidentele maatregelen - bereiken in
1994 de recordhoogte van 1,8% van
het netto nationaal inkomen. Het
geschoonde tekort komt daarmee uit
op 30 mld., dus 10 mld. hoger dan
het door de minister in de Voorjaars–
nota gepresenteerde feitelijke tekort
van 20 mld.

Daarnaast is er het tekort in de
vermogenspositie van de sociale
fondsen. Ultimo 1989 trof het
kabinet-Lubbers/Kok een vermogens–
positie aan van 8,8 mld. Dat
vermogen is nu ineengeschrompeld
tot 0,7 mld. Vooral bij de centrale
fondsen is een omvangrijk norm–
vermogenstekort ontstaan. Ik hoor
graag van de minister welke omvang

dat heeft. In hoeveel jaar zou dat
moeten worden ingehaald?

De collectieve-lastendruk wordt
53,7%. Dat is 1,6% van het netto
nationaal inkomen meer dan
waarmee het kabinet begon. Van de
beoogde stabilisatie is dus weinig
terechtgekomen. Belangwekkender
voor het economische proces is de
mutatie van de microlasten in deze
periode. Deze bedraagt volgens de
antwoorden van de minister 8,0 mld.
Feitelijk moet daar ook nog de
overloop van het in april aanvaarde
wetsvoorstel-Van Otterloo van 2 mld.
in 1998 aan worden toegevoegd. Dat
brengt de structurele lastenverzwa–
ring naar 10 mld. Wil je die in een
volgende kabinetsperiode ongedaan
maken, dan heb je minstens een
microlastenverlichting nodig van
datzelfde bedrag. Deelt de minister
deze redenering?

Een bedrag van 3 mld. van het
befaamde lastenverlichtingspakket
van 5 mld. van vlak voor de
verkiezingen is structureel gedekt. De
resterende 2 mld., die per 1 januari
1995 zou moeten ingaan, wordt
gefinancierd uit het economisch
beeld. Dat is natuurlijk niet gedekt.
Dat verhoogt het financieringstekort
vanaf 1995. Wil de minister dat
bevestigen?

Ten opzichte van de beleidsbrief
van 22 februari jl. is er ook nog een
tegenvaller bij de belasting– en
aardgasbatenraming van 600 mln.
Dan komt meteen de vraag omhoog
of daarmee niet tevens 600 mln. van
de financiering van het befaamde 5
mld. lastenverlichtingspakket vervalt.
Als ik dat bij het economische beeld
betrek, dat ook als financiering moet
dienen, is nog maar de helft serieus
gedekt. Is dat waar?

Graag roep ik in herinnering de
wens van de Kamer van een
nulheffing op restbrandstoffen vanaf
1 januari 1994. Daarin is de klad
gekomen door uitstel tot 1 januari
1995 van de inwerkingtreding van de
Wet milieubelasting. De WD-fractie
wil deze wens echter alsnog
gerealiseerd zien. Zij hoopt dat
andere fracties zich hierbij zullen
aansluiten, zeker de fracties die
hierover eerder een motie indienden.
De financiering moet eventueel maar
ten laste komen van de 1,4 mld.
verlichting van werkgeverslasten per
1 juli a.s.

Minister Kok: De werkloosheids–
premie die de werkgevers moeten
betalen, gaat op 1 juli, dus over drie

dagen, omlaag. Is nu uw voorstel om
de premieverlaging waarop de
werkgevers nu al rekenen, niet door
te laten gaan in de voorgestelde
omvang en, zo ja, hoe zou u dat
technisch willen realiseren?

De heer De Korte (VVD): Het is het
één of het ander.

Minister Kok: Daar vraag ik juist
naar.

De heer De Korte (WD): De
lastenverlichting per 1 juli is, zoals
we weten, een kwestie van een
schuif.

Minister Kok: Met excuses,
voorzitter, maar er is per 1 juli geen
sprake van een schuif. De werkge–
vers betalen vanaf 1 juli per
werknemer een lagere
werkloosheidspremie aan de
fondsen. Dat is geen schuif, maar
een lagere premie. Wat u nu
voorstelt is om, terwijl men alle
tabellen al in huis heeft en alles al
heeft voorbereid voor de volgende
maand, per 1 juli a.s. die premie–
verlaging niet door te voeren. Hoe
moet ik mij dat voorstellen?

De heer De Korte (WD): Ik neem
aan dat het gaat om een bedrag van
ongeveer 80 mln., een oude wens *
van de Kamer. Het is een lasten–
verlichting voor de werkgevers, die
in het algemeen 1,4 mln. in het
vooruitzicht wordt gesteld. Daar is in
dit geval geen wet voor nodig, dat is
een kwestie van premiestelling. Ik
heb dit als suggestie opgeworpen,
en misschien geven mijn collegae
nog andere suggesties. Ik geef mijn
suggestie graag voor een betere,
maar we zullen wel zien. Die wens
wil ik toch heel nadrukkelijk op tafel
leggen.

Ik kom toe aan de tegenvallers in
de Voorjaarsnota, en vooral aan de
sterke onderschatting van de kosten
voor asielzoekers. In de periode 1989
tot 1992 bedroeg de instroom 20.000
en in 1993 35.000. Toch werd in de
begroting voor 1994 uitgegaan van
25.000 personen. Dan creëer je
natuurlijk een zekere tegenvaller.
Tljdens de opstelling van de
Kaderbrief 1995 werd de raming
opgehoogd naar 35.000, maar dat
was, zoals iedereen wist, niet
genoeg. Pas in de Voorjaarsnota, die
nu voorligt, wordt de werkelijkheid
niet langer geweld aangedaan en
vindt een ophoging plaats naar
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55.000. Dat heeft wel een naar
gevolg voor de rijksuitgaven,
waarvan ik een staatje heb gemaakt,
dat ik u, voorzitter, graag overhandig,
zodat ik het niet meer allemaal hoef
uit te spreken. Dat staatje geeft aan
dat er een structurele tegenvaller
resteert van 2,3 mld.

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

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

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Dit alles behoort niet
langer in de categorie onverwachte
tegenvallers; hier is gewoon een
ramingsbeslissing genomen, die een
bewuste majeure onderschatting van
de werkelijkheid inhield. Daarvoor
draagt natuurlijk ook de minister van
Financiën een behoorlijk zware
medeverantwoordelijkheid, want hij
accepteert die ramingen. Gezien de
demissionaire status loopt deze
tegenvaller natuurlijk bijna automa–
tisch over in het financieringstekort
1994, en verhoogt zij voor de jaren
daarna de reeds bestaande doorloop–
problematiek van het kabinet–
Lubbers/Kok van 5 mld., waarover
we in dit huis en, naar ik heb
begrepen, ook aan de onderhande–
lingstafel al vaak hebben gesproken,
met nog eens 2 mld. a 2,5 mld. in
1998. Ik heb inmiddels ook uit de
stukken van het planbureau, die
openbaar zijn gemaakt, begrepen dat
dit bedrag is toegevoegd aan het
financieringstekort in het MLT, wat
nu voorligt. Kan de minister dat van
zijn kant bevestigen?

Tot slot ga ik over naar de naar
1995 doorgeschoven problemen,
want die zijn natuurlijk ook aan de
orde. Volgens een bepaald antwoord
op vragen staat de minister voor een
behoorlijke opgave van problemen
bij de begrotingsopstelling 1995,
waaraan hij het hoofd moet bieden.
Ik heb die opstelling gemaakt - zie
hetzelfde staatje dat ik u, voorzitter,
net overhandigde - en dat telt op tot
4 mld. Ik zou bijzonder graag van de
minister van Financiën deze
optelsom van problemen bevestigd
willen zien. Waarom? Omdat dat
natuurlijk een zware opgave is, die
doorgeschoven wordt naar volgend
jaar, waarover duidelijkheid moet
bestaan.

De heer Melkert (PvdA): U maakt nu
een sprong naar de begroting voor
1995, nadat u ook al uitgebreid over
de Voorjaarsnota hebt gesproken.
Zou u het juist hebben gevonden dat
het kabinet in demissionaire status
tot besluitvorming zou zijn gekomen,
om de problematiek voor 1994 en
zeker de begroting voor 1995 het
hoofd te bieden?

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Ik ben mij bewust van het demissio–
naire karakter van de minister en van
het hele kabinet.

De heer Melkert (PvdA): Waar
hebben we het dan over?

De heer De Korte (VVD): Dat
betekent dus, dat je in dat geval als
kabinet de verantwoordelijkheid
hebt, duidelijkheid te verschaffen en
het in de ramingen op te nemen. Dat
is bij deze Voorjaarsnota niet aan de
orde, maar daardoor ontstaat deze
problematiek. Een deel van het
uitgereikte staatje komt voort uit het
feit dat dit door de minister van
Financiën, krachtens de antwoorden
in het kader van de Voorjaarsnota,
niet geschiedt. Hij hoopt nog steeds
op een wonder, in die zin dat deze
kwestie door onderuitputting of
kasmanagement vanzelf wordt
opgelost. Ik geloof niet in dat
wonder.

De heer Melkert (PvdA): Zegt de
heer De Korte nu dat er cijfers zijn
verdonkeremaand?

De heer De Korte (VVD): Dat heeft
de heer Melkert mij niet horen
zeggen. Ik zeg alleen dat de minister
van Financiën als demissionair
bewindspersoon duidelijkheid moet
verschaffen door die problematiek in
de meerjarenramingen op te nemen.
Dat heeft het planbureau wel voor
ons gedaan. Dat blijkt uit de zaken
die naar buiten zijn gekomen. Het
planbureau heeft de problematiek in
het MLT-beeld verwerkt ten laste van
het tekort. Dan weten wij tenminste
waar wij aan toe zijn.

De heer Melkert (PvdA): Hoe komt
het planbureau aan zijn gegevens,
volgens de heer De Korte?

De heer De Korte (VVD): Het zijn
inmiddels openbare stukken.

De heer Melkert (PvdA): Ik vraag
hoe het planbureau aan zijn

gegevens komt. Zou er bijvoorbeeld
geen verband tussen de cijfers van
Financiën en die van het planbureau
bestaan? Waar heeft de heer De
Korte het eigenlijk over? Zoekt hij
geen spijkers op laag water?

De heer De Korte (WD): Neen, want
dan wil ik dat graag m dit debat
horen. Daar is dit debat namelijk
voor. Dan is het zeker toegespitst op
de Voorjaarsnota en de suppletore
begrotingen die voorliggen, want je
moet het regelen in dat kader.

Minister Kok: Mag ik de heer De
Korte vragen bij welke vorige
voorjaarsnota's nieuwe meerjarenra–
mingen zijn verschenen?

De heer De Korte (VVD): Als je weet
dat een bepaalde problematiek,
bijvoorbeeld de dreiging van die 750
mln. bij Justitie, O en W en Defensie,
niet meer kan worden opgelost, dan
is het toch een ordelijke gang van
zaken dat die aan de meerjarenra–
mingen wordt toevertrouwd en dat
niet op kasmanagement wordt
gehoopt?

Minister Kok: Ik herhaal mijn vraag.
Bij welke vorige voorjaarsnota's zijn
er meerjarenramingen gewijzigd?
Anders geformuleerd: krachtens welk
wettelijke bepaling meent de heer De
Korte dat de Voorjaarsnota het
instrument is voor het indienen van
meerjarenramingen?

De heer De Korte (WD): Omdat de
suppletore begrotingen volgen op de
Voorjaarsnota. In die begrotingen
komt de verwerking tot stand. Die
loopt vervolgens door naar volgende
jaren.

Minister Kok: Dat is geen antwoord
op mijn vraag. Suppletore begrotin–
gen zijn geen meerjarenramingen.
De heer De Korte verwijt mij dat ik
bij deze Voorjaarsnota geen
aangepaste meerjarenramingen heb
gepresenteerd. Ik vraag hem
wanneer dat bij vorige gelegenheden
in deze kabinetsperiode of in
voorgaande kabinetsperiodes wel is
gebeurd krachtens het karakter van
die nota.

De heer De Korte (VVD): Ik ging
zojuist misschien een beetje kort
door de bocht door meteen van
Voorjaarsnota naar meerjarenramin–
gen te gaan, maar daar ligt de route
Voorjaarsnota, suppletore begrotin–
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gen en vervolgens verwerking in de
meerjarenramingen in besloten. Dat
heb ik natuurlijk bedoeld. Dat
begrijpt de minister van Financiën
wel, want dat is zijn disciplme.

Minister Kok: Ik dank de heer De
Korte voor het aangeven van wat hij
bedoelde.

De heer De Korte (WD): Dat
betekent wel dat de minister mij
gelijk geeft dat je via de Voorjaars–
nota naar de suppletore begrotingen
gaat en dat je de problemen daarin
verwerkt. Vervolgens worden ze
verwerkt in de meerjarenramingen.

Minister Kok: Dat gebeurt niet bij
Voorjaarsnota.

De heer De Korte (WD): Maar wel
bij de suppletore begrotingen en
daar zie ik de problemen niet in
terug! Voor een ordelijke gang van
zaken, als de Kamer goed wil zijn
geïnformeerd over hoe een minister
van Financiën de problematiek van
de verschillende ministeries inschat,
hoort dat op die manier verwerkt te
worden. Dat gebeurt dus niet. Ik
vermoed dat dit komt - de minister
mag dit weerspreken - omdat de
minister een mooier beeld wil
nalaten. Ik zeg niet dat dit zo is, maar
ik krijg haast die indruk. Als wij de
gang van zaken goed willen
controleren, dan moet de ordelijke
weg worden doorlopen, hoe
demissionair de minister ook is.

In het kader van de Voorjaarsnota
en de problemen voor 1994 is
gevraagd wat de doorloop naar 1995
is. Ik verbind daar een heel ordelijke
conclusie aan. Een nieuw optredende
minister van Financiën staat meteen
voor een hels karwei, want de kans
is groot dat die doorgeschoven
posten het tekort van 1995 additio–
neel zullen belasten. Het feitelijk
financieringstekort 1995 zal daardoor
bijna zeker stijgen en het
geschoonde tekort, dat ik het meest
relevant vind, zal niet of nauwelijks
dalen. Dat is verre van een leuke
start voor een nieuw kabinet. De
erfenis in de vorm van de doorloop–
problematiek van het kabinet–
Lubbers/Kok bemoeilijkt mijns
inziens elke formatiepoging, van
welke samenstelling dan ook. Een
van de twee hoofdoorzaken waarom
de paarse combinatie gisteren
strandde, zou zonder die doorloop–
problematiek helemaal niet zijn
opgetreden. Mijn conclusie is dat de

PvdA-onderhandelaar Kok wat dat
betreft wordt gedupeerd door de
onverwerkte erfenis van de minister
van Financiën van het kabinet–
Lubbers/Kok.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Aan het
begin van mijn inbreng bij de
behandeling van de Najaarsnota
merkte ik namens mijn fractie op, dat
bijna alle seinen voor de Neder–
landse economie toen op rood
stonden. De economische groei
naderde het nulpunt, de werkloos–
heid nam sterk toe en naderde een
ongekend hoogtepunt. Wij zijn nu
een halfjaar verder. Ik denk dat de
behandeling van deze Voorjaarsnota
tegen een iets gunstiger perspectief
kan plaatshebben. Om bij de twee
gegeven? van zoëven te blijven: de
economie is gelukkig bezig voorzich–
tig uit het dal op te krabbelen en in
samenhang daarmee laten de
werkloosheidscijfers zelfs een lichte
daling zien. Een gelukkige omstan–
digheid.

Met welke aantallen wordt er in de
resterende maanden van dit
begrotingsjaar eigenlijk rekening
gehouden? Kan de minister
aangeven welke gevolgen in
kwantitatieve zin dit zal hebben voor
de uitgaven in de sfeer van de
sociale zekerheid? De gememoreerde
ontwikkelingen zijn op zichzelf dus
positief te duiden. Naast deze zaken
van, naar ik hoop, meer structurele
aard is er nog sprake van een
incidentele meevaller tengevolge van
de verkoop van aandelen KPN. In de
raming was met de opbrengst uit de
verkoop van deze aandelen nog geen
rekening gehouden. De beursgang
heeft inmiddels zijn beslag gekregen.
Kan de minister al mededeling doen
van de netto-opbrengst van deze
aandelentransactie? Waaraan zal die
opbrengst ten goede komen? Ziet de
minister hierbij misschien nog
mogelijkheden voor aanwending in
de sfeer van verdere terugdringing
van het financieringstekort? Heeft dat
financieringstekort sowieso nog de
belangstelling van deze minister, ook
al is dit op dit moment uitgekomen
op 3,75% NNI?

Nu wij toch over tekorten spreken,
de realiteit dwingt ons ook de
schaduwzijde van het financiële
beleid onder ogen te zien. Ondanks
de positieve signalen die er toch zijn,
is er sprake van tekorten en

tegenvallers. Het totaalbedrag aan
tegenvaliers van de verschillende
departementen bedraagt maar liefst
750 mln., waarvan het departement
van Justitie een derde deel voor zijn
rekening neemt. In de suppletore–
begrotingswetten worden geen
maatregelen afgekondigd of mutaties
opgenomen om dit gat te dichten.
Aangekondigd wordt dat de
verscheidene ministeries een
terughoudend verplichtingen– en
uitgavenbeleid zullen volgen. De
SGP-fractie heeft hierbij de nodige
aarzelingen. De oorzaak van de
tekorten is toe te schrijven aan meer
structurele factoren, zo wijzen de
stukken uit. Ik denk slechts aan de
aanhoudende stroom vluchtelingen
die ons land binnenkomt. Denken de
bewindslieden dat enige terughou–
dendheid bij het verplichtingen– en
uitgavenbeleid afdoende zal zijn om
de tegenvallers te compenseren?
Daar kun je toch gerede twijfel over
hebben. Of denkt de minister zoveel
te kunnen besparen dat de structu–
rele meerkosten volledig kunnen
worden gecompenseerd? Zo ja,
welke posten komen daarvoor dan in
aanmerking?

De informatiebesprekingen hebben
tot nu toe niet opgeleverd wat de
onderhandelaars voor ogen stond.
Bij alle geslotenheid die deze
informatiepoging kenmerkte, is zij in
een enkel opzicht toch ook onthul–
lend geweest. De financiële erfenis
van het kabinet kon, zo bleek, nu niet
direct een echt gladde boedel
genoemd worden. Het solide imago
van de minister van Financiën werd
er zelfs door aangetast. Ik had niet
meer gedacht nog eens met deze
minister over het "gat van Kok" te
moeten spreken.

Minister Kok: Dat moet u ook
helemaal niet doen. In de Miljoenen–
nota 1994 is namelijk glashelder
aangegeven, waaruit de nog op te
lossen problematiek in de jaren
1995-1998 zou bestaan om structu–
rele oplossingen te vinden voor
tijdelijke incidentele dekkingen. Daar
is een– en andermaal over van
gedachten gewisseld. Er is niets
achtergehouden. In de
verkiezingsprogramma's is daar
rekening mee gehouden, ook in
verkiezingsprogramma's van partijen
die daar thans ernstige bezwaren
tegen maken. Die typeringen zijn dus
onterecht. Het gaat om een op te
lossen problematiek in de jaren
1995-1998, die niets met een "gat" te
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maken hebberi, maar die rechtstreeks
verband houden met de informatie
die aan de Kamer is gegeven. Bij de
Miljoenennota heeft men daarover
kunnen beslissen.

De heer Van der Vlies (SGP): De
minister suggereert nu dat ik hem
verwijt dat hij informatie aan de
Kamer heeft achtergehouden op
momenten waarop dat niet paste. Ik
heb slechts geconstateerd dat, voor
zover de media verslag deden van de
informatiebespreking en de
onderliggende dossiers, er kennelijk
mededelingen gedaan moesten
worden die partners in die onderhan–
delingen onaangenaam hebben
verrast.

Minister Kok: Dan hebben ze zitten
slapen.

De heer Van der Vlies (SGP): Zo is
het echter wel tot mij gekomen. Dat
heeft mij toch wel te denken
gegeven.

Voorzitter! De minister zei dat het
allemaal in de stukken staat. Mijn
volgende vraag zou zijn geweest of
hij vanavond toch opheldering kan
geven over bepaalde zaken. Ik zal zijn
verwijzing naar de stukken uiteraard
serieus nemen. Ik zal die stukken
straks ook bekijken. Toch meen ik dat
hij de Kamer op een gepaste wijze
zou kunnen bijlichten om het spoor
op al die onderdelen gemakkelijker te
kunnen volgen.

Bij Justitie zullen de lager dan
geraamde ontvangsten aan boeten
en transacties, 93,6 mln., in drie jaar
worden gecompenseerd. Op grond
waarvan kan worden verondersteld
dat een derde van deze tegenvaller
uit 1993 in 1994 wordt gecompen–
seerd? Dat is ons niet duidelijk
geworden.

Bij Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij is de NlZO-tegenvaller ter
grootte van 80 mln. ten laste
gebracht van de generale problema–
tiek. Op grond van welke afspraken
is dat gebeurd?

Bij Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid wordt de begroting voor de
salariskosten in het kader van de
WSW met 39,5 mln. verhoogd. Kan
worden aangegeven wat daarvan de
oorzaak is?

Bij de behandeling van de
Najaarsnota stonden de seinen op
rood. De economische ontwikkelin–
gen wijzen aarzelend in de richting
van een mogelijk herstel. Om nu
direct van een groen licht te gaan

spreken, gaat mij bepaald wat ver.
Laten wij het vooralsnog maar op
"oranje" houden, waarbij ik dan niet
denk aan een wedstrijd die elders ter
wereld wordt gespeeld of gespeeld
zal worden, maar aan een politieke
kleur.

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Van Dijke, die zijn maiden–
speech zal houden.

D

De heer Van Dijke (RPF): Mijnheer
de voorzitter! Het is op zichzelf niets
nieuws als een kabinet niet het
verschijnen van een Voorjaarsnota
aangrijpt voor het nemen van
ingrijpende beslissingen. Grote
ombuigingen en forse bezuinigingen
vinden plaats in het kader van de
begrotingsbesprekingen of bij aparte
nota's, zoals wij ook dit jaar konden
meemaken in het kader van het
debat over de 5 mld. lasten–
verlichting. Het vrij geringe gewicht
van de Voorjaarsnota neemt echter
nog verder af, nu deze wordt
uitgebracht door een kabinet met
demissionaire status. Veel besluiten
kunnen immers niet meer in rede
door zo'n kabinet worden genomen.
In 1989 leidde dat er zelfs toe dat de
Tweede Kamer helemaal niet sprak
over de Voorjaarsnota.

Nu is er echter wel een debat. Ik
meen dat een dergelijk debat van
belang is omdat de financiële
problemen die wij op ons af zien
komen, niet gering zijn. Zij zijn in elk
geval zo groot dat de vorming van
een paars kabinet er kennelijk op
strandde. Dit kabinet, demissionair of
niet, of een volgend kabinet zal in elk
geval voor het verdere verloop van
dit jaar en het volgende jaar enige
moeilijke knopen moeten doorhak–
ken, teneinde ervoor te zorgen dat de
financiële positie van de collectieve
sector niet geheel en al uit het lood
slaat. Dat de financiën uit het lood
dreigen te slaan wordt uit deze
Voorjaarsnota toch wel duidelijk.
Jammer dat de minister dit niet
gewoon erkent. Desalniettemin wordt
wel duidelijk dat het kabinetsbeleid
zoals tot op dit moment gevoerd, tot
deze financiële stand van zaken heeft
geleid. Er zijn belangrijke tegenval–
lers, waarbij de kostenontwikkeling
voor de opvang van asielzoekers er
natuurlijk behoorlijk uitspringt. Maar
daarnaast zijn er meer problemen, in
het bijzonder op het terrein van het
onderwijs. Ondanks de lasten–

verlichting van maart jongstleden
loopt de collectieve-lastendruk weer
behoorlijk op, evenals de collectieve–
uitgavenquote. Het financierings–
tekort kan voorts alleen maar dalen
vanwege de beperking van de
voorziene kasschuif 1994-1995.

De seinen staan derhalve op rood,
zeker als wij daarbij de, ondanks de
aantrekkende economie, vooralsnog
zeer matige werkgelegenheids–
ontwikkeling in ogenschouw nemen.
Daar tegenover staat zeer weinig
beleid. Voor de tijd van het jaar en
zeker voor een demissionair kabinet
is dat niet onbegrijpelijk, maar er ligt
nogal wat! Veel tegenvallers zijn niet
terug te vinden in de meerjaren–
cijfers en dat is toch onbegrijpelijk.
Er had in elk geval een verwijzing
naar de consequenties daarvan bij
kunnen staan. Wie gelooft er immers
dat de asielzoekersproblematiek in
1995 wel tot aanvaardbare proporties
zal zijn teruggebracht? Dit probleem
is illustratief voor de aanpak van veel
andere kwesties.

Daarbij komt dan nog dat de
incidentele dekking van de over–
schrijdingen voor het lopende jaar
op een vrij wankele basis berust. Wij
hebben het immers over kasschuif–
operaties, terughoudend kasbeleid,
niet doorgaan met de prijs–
bijstellingen en wat dies meer zij. Dit
alles betreft vrij forse bedragen.
Hierdoor en ook door de toch al
zware taakstelling voor de verschil–
lende ministeries komen het te
voeren beleid en de armslag van de
overheid toch wel sterk onder druk te
staan. En, mijnheer de voorzitter,
daar worden wij niet vrolijker van.

Wat mijn fractie betreft, wil ik er in
dit verband op wijzen dat wij een
belangrijk deel van de problemen te
danken hebben aan de toch wel zeer
lichtvaardige wijze waarop de
lastenverlichting eerder dit jaar werd
gefinancierd. Mijn voorganger, de
heer Leerling - ook ik mag hem mijn
voorganger noemen - meende
destijds zelfs dat er voor het nobele
doel van de werkgelegenheid in feite
geen geld was en dat dus de
lastenverlichting gefinancierd moest
worden uit harde bezuinigingen.
Inmiddels blijkt uit de verhoogde
belastingdruk van ruim 2 mld. netto
hoe relatief de lastenverlichting is
geweest.

Kortom, de Voorjaarsnota heeft
weinig inhoud en maakt slechts
duidelijk dat de problemen groot zijn.
Daarbij wordt feitelijk gevraagd of
het volgende kabinet deze proble–
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men wil oplossen. Nu de paarse
partners al veel verder kwamen dan
fröbelwerk - of wil de minister dat
bestrïjden? - moet het toch mogelijk
zijn om zelfs in deze demissionaire
situatie tot de zo noodzakelijke
beleidsmaatregelen te komen. De
politieke speelruimte daarvoor moet
toch te creëren zijn? Problemen zoals
de dekking van 1050 mln. zullen hoe
dan ook bij de begrotmgs–
voorbereiding structureel moeten
worden opgelost.

In zijn nadagen heeft het huidige
kabinet een wissel op de toekomst
getrokken. Gevoegd bij enkele
tegenvallers van formaat en zwak
ingevulde bezuinigingen, lijkt het mij
dan ook geen wonder dat zelfs
kabinetsformaties op dit soort
kwesties stuk lopen.

De voorzitter: Ik wens u geluk met
uw maidenspeech.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Ybema (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik vind het altijd een eer,
na iemand te mogen spreken die zijn
maidenspeech heeft gehouden, zeker
als het iemand is die op zo'n prima
manier zijn visitekaartje heeft
afgegeven als de heer Van Dijke en
in die zin ook treedt in de voetsporen
van zijn voorganger. Ook van deze
plaats nogmaals: proficiat!

Voorzitter! De behandeling van de
Voorjaarsnota 1994 vindt plaats
onder politiek gewijzigde omstandig–
heden. De Voorjaarsnota 1994 wordt
ook onder economisch gewijzigde
omstandigheden gepresenteerd. De
economie ontwikkelt zich op een
positieve manier. De economische
groei over het jaar 1994 is van een
geraamde nulgroei bijgesteld via
0,6% naar 1%. De laatste actualise–
ring van het planbureau gaf zelfs een
verwachte economische groei voor
1994 aan van 1,5%. De economische
groei wordt voor 1995 voorlopig
geraamd op 2,5%. Dat zijn positieve
berichten voor het lopende en het
komende jaar.

De groei van de werkloosheid
baart ons natuurlijk grote zorgen.
Nog niet zo lang geleden heeft het
planbureau gemeend, de verwachte
groei van de werkloosheid bij te
stellen van 80.000 tot 100.000 in dit
jaar. Maar gelukkig zijn er ook
tekenen dat er sprake is van een

einde van de stijging van de
werkloosheid.

Ik verneem graag de visie van de
minister van Financiën op de
economische ontwikkelingen en de
verwachtingen op dit punt. Kan hij
daarbij aangeven op welke wijze
daarover tijdens de laatste Europese
top op Korfoe is gesproken. Het is
een internationale ontwikkeling. Er is
zeer duidelijk sprake van wat in de
antwoorden op de vragen "een
robuust aantrekken van de wereld–
handel" wordt genoemd. Op welke
manier is die zaak aan de orde
geweest op Korfoe? Wat zijn de
verwachtingen op dit punt, zowel de
internationale als de verwachtingen
van de minister van Financiën zelf?

Voorzitter! In de Voorjaarsnota
1994 worden opnieuw vrij zware
financiële problemen op tafel gelegd.
Er is sprake van een benoemd tekort
van ruim 1 mld. en er is sprake van
een aantal specifieke problemen
afkomstig van departementen,
waarbij het om een bedrag van
ongeveer 0,75 mld. gaat. Het kabinet
heeft gemeend, gelet op zijn
demissionaire status, geen ingrij–
pende beleidsmaatregelen te nemen.
ik heb begrip voor die opstelling.
Dan blijft de vraag wat er gezien die
'andvoorwaarde wel mogelijk is. Wat
het tekort van ruim 1 mld. betreft is
niet gekozen voor een toedeling van
de problemen aan de departemen–
ten. Moet ik daaruit begrijpen dat dit
volgens de minister van Financiën
valt onder ingrijpende beleids–
maatregelen? Er is gekozen voor een
algemene definitie van het probleem
en voor een generieke oplossing via
het zogenoemde uitgaven– en
verplichtingenbeleid.

Hoe wordt volgens de minister
materieel aan dat beleid inhoud
gegeven? In de antwoorden op de
vragen wordt een aantal elementen
genoemd. Er staat dat het beleid is,
geen uitgaven en verplichtingen aan
te gaan, tenzij... Dan worden er drie
factoren genoemd, waarmee
aangegeven wordt wanneer dat wel
zou mogen. Ten eerste als er sprake
is van een dwingende wettelijke
regeling. Daar ga ik mee akkoord.
Ten tweede als het opschorten zou
leiden tot ernstige schade. Daar heb
ik ook geen problemen mee. Ten
derde als het onvermijdelijk is voor
het normaal functioneren van de
dienst. Dat is een vrij algemene
formulering, waarmee men nog alle
kanten uit kan. De eerste twee zijn
heel stellig en eenduidig, maar de

derde biedt veel ruimte voor
interpretatie. Graag hoor ik van de
minister of bij de concretisering van
dat beleid op grond van het derde
criterium wel voldoende strak de
vinger aan de pols kan worden
gehouden. Hebben de verschillende
ministers - uiteraard ook de minister
van Financiën als eerst–
verantwoordelijke voor het totaal -
op dat punt voldoende instrumenten
om het terughoudende uitgaven– en
verplichtingenbeleid te effectueren?
Een verdergaande vorm van een
terughoudend uitgaven– en
verplichtingenbeleid is de keuze voor
een uitgaven– en verplichtingenstop.
Is dat door het kabinet overwogen?
De omvang van de problemen is
groot en ik kan mij voorstellen dat
die variant in discussie is geweest. In
de antwoorden geeft het kabinet ook
aan dat het instrument van het
terughoudende uitgaven– en
verplichtingenbeleid al eerder succes
heeft gehad. In 1993 is er op die
wijze inderdaad een substantieel
bedrag vrijgemaakt. Ik houd de
minister echter voor dat er toen
sprake was van zich aftekenende
uitputtingstendensen. Met andere
woorden: de omstandigheden leken
toen vrij gunstig. Ik heb uit de
informatie niet kunnen afleiden dat
daarvan nu ook sprake is. Graag een
reactie op dat punt.

Voorzitter! Over de specifieke
begrotingsproblemen van de diverse
departementen - opgeteld 0,75 mld.
- wordt in de Voorjaarsnota
meegedeeld dat zij zich kunnen
voordoen. Er is dus nog een zeker
voorbehoud geformuleerd. Is er op
dit moment meer bekend over die
dreigende financiële problemen? Heb
ik het goed begrepen dat het kabinet
et voorshands van uitgaat dat dit
deel van het probleem zou kunnen
en ook moeten worden opgelost via
de regels van de budgetdiscipline?
Vervolgens wordt in de Voorjaars–
nota opgemerkt dat de departemen–
ten zich tot het uiterste zullen
inspannen om verdere tegenvallers
te voorkomen. Dat suggereert op zijn
minst dat er nog sprake is van
aanvullende dreigingen, als het gaat
om specifieke begrotingsproblemen
van departementen. Is die veronder–
stelling juist?

Voorzitter! In de Miljoenennota
voor 1995 wordt ook opgave gedaan
van de vermoedelijke uitgaven van
de begroting voor 1994. Het is een
nieuw moment waarop gesproken
wordt over de uitvoering van de
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begroting voor 1994. Gelet op de
problemen waarover wij spreken en
op de status van het kabinet,
verdient het aanbeveling dat m de
presentatie van die vermoedelijke
uitgaven en ook in de toelichting
daarop meer dan gebruikelijk
aandacht wordt besteed aan deze
actuele problemen. De minister
suggereert dat ook enigszins in zijn
antwoorden. Ik verneem graag van
hem of hij bereid is om op dat punt
veel nadrukkelijker dan gebruikelijk
de problemen aan de Kamer voor te
leggen, zodat ook de Kamer haar
controlerende en eventueel
corrigerende werk veel beter kan
uitvoeren. Het gaat dan over het
probleem waarmee een bedrag van
ruim 1 mld. gemoeid is, de specifieke
problemen voor een bedrag van
ruim 3 mld. en de eventueel
dreigende, nieuwe problemen die
zich nog kunnen voordoen.

Voorzitter! In de antwoorden
wordt niet helder aangegeven in
hoeverre de problemen die nu zijn
benoemd, structureel van karakter
zijn. Ik kan mij voorstellen dat dit op
dit moment nog niet eenduidig is
aan te geven. Dat er sprake is van
een probleem dat gedeeltelijk ook
zijn beslag legt op de begroting voor
1995, is evident. Is op dit moment
aan te geven welk deel van het
financiële probleem dat nu omschre–
ven is, een structureel karakter heeft?

Voorzitter! Het begrotingsbeleid
van het zittende kabinet richt zich op
een financieringstekort van 3,75%
NNI in eind 1994. Mijn fractie vindt
dat een harde randvoorwaarde voor
het verder bewaken van de
uitvoering van de begroting voor
1994 en het verder corrigeren
daarvan. Het is zeker een harde
voorwaarde als daarbij het
geschoonde tekort wordt betrokken.
In de antwoorden wordt aangegeven
dat er, exclusief incidentele dekking,
sprake is van een tekort van 5,4% in
1994. In vergelijking met het
geschoonde tekort in 1993, dat op
een niveau van 5,3% lag, kan de
conclusie niet anders zijn dan dat er
nog veel moet gebeuren ten aanzien
van de overheidsfinanciën. Ik weet
dat de minister zich dat realiseert en
dat hij daartoe voorstellen heeft
gedaan. Wij moeten er met elkaar
voor zorgen dat er, te beginnen met
de uitvoering van de begroting voor
1994, maar straks ook bij de
begroting voor 1995, verdere
voortgang wordt geboekt met het

gezond maken van de overheids–
financiën.

Voorzitter! In de brief van 22
februari werd mededeling gedaan
van de voorgenomen lasten–
verlichting. Ik heb mij toen kritisch
uitgelaten over de diverse kas–
schuiven die daarbij werden
genoemd. Deze opmerking kan ik nu
herhalen. Het beeld van de kas–
schuiven van 1993, 1994 en 1995
komt nu weer terug, omdat de
uitvoering van de begroting voor
1994 daarbij centraal staat. Als je het
totaal van de kasschuiven optelt,
wordt er geschoven met een bedrag
van meer dan 5 mld.

Bovendien wordt bij de uitvoering
van de begroting voor 1994
aangegeven dat er bij de sociale
zekerheid een overschrijding dreigt
van 377 mln. bij het deel dat via de
begroting wordt gefinancierd. Dat
financiële probleem wordt opgelost
met een correctie op een reeds
opgenomen kasschuif.

Al met al wordt het beeld voor
iedereen langzamerhand ontzettend
complex en troebel. Het lijkt mij dat
het beleid gericht moet worden op
het verminderen van de kasschuiven.
Wij moeten zo snel mogelijk naar
een situatie toe, waarbij niet meer de
kas bepalend is, maar de rust van
het trendmatig begrotingsbeleid in
beeld komt. Dat kan bijdragen aan
het begrotingsbeleid, dat per
definitie helder moet zijn. Dat kan
ook bijdragen aan de regels voor de
budgetdiscipline, die een belangrijke
randvoorwaarde vormen voor het
voeren van een goed begrotings–
beleid.

Dan is er nog het probleem van de
chemische industrie. Bij eerdere
discussies in het parlement is op
aandrang van de Kamer een nultarief
voor de restbrandstoffenheffing in
het vooruitzicht gesteld per 1 januari
1994. In het pakket lastenverlichting
dat per 1 juli 1994 ingaat, is ook
uitstel van inwerkingtreding van de
Wet belasting op milieugrondslag
opgenomen. Als ik de stukken lees
en de antwoorden op de vragen bij
de brief van 22 februari, waarbij dit
probleem opnieuw is aangekaart,
krijg ik sterk de indruk dat het effect
van het niet door laten gaan van de
nultarieven voor de restbrandstoffen–
heffing niet als zodanig door het
kabinet is bedoeld. Het is een
onderdeel geworden van het pakket,
maar beleidsmatig is het niet zo
bedoeld. De Kamer en de regering
beogen hetzelfde, maar door een

samenloop van ontwikkelingen treedt
per saldo een effect op voor de
chemische industrie waar niemand
gelukkig mee is. Kan de staatssecre–
taris van Financiën zeggen of dit een
onbedoeld effect is? Is het niet
mogelijk om die lastenverlichting
voor de chemische industrie te
effectueren, in overeenstemming met
de breed gedragen opvatting van de
Kamer, gesteund door het kabinet?

Mijn laatste vraag betreft de
beursgang van KPN, waarover
collega Van der Vlies ook vragen
heeft gesteld. Er heeft een forse
overintekening plaatsgevonden en de
bruto-opbrengst is nu ongeveer 6,9
mld. Vlak na de beursnotering van
de KPN is er sprake geweest van een
aanvullende plaatsing van aandelen.
Leeft bij de minister van Financiën
nog steeds de gedachte om
eventueel, afhankelijk van de
beursnotering van het KPN-aandeel,
tot een aanvullende plaatsing van
aandelen over te gaan?

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Bij de behandeling van de
voorlopige rekening 1993 op 22
maart jl. bestempelde de minister
van Financiën het debat als een
onderdeel van een eindafrekening
van het derde kabinet-Lubbers.
Vandaag zijn wij aan een volgend
onderdeel toe en als de kabinetsfor–
matie in hetzelfde tempo als tot nu
blijft doorgaan, kunnen er nog wel
enkele volgen.

Vandaag gaat het om de eerste
tussenstand wat de begroting voor
1994 betreft. Per saldo is er sprake
van een tegenvaller van ruim 1 mld.,
terwijl voor zeker 0,75 mld. aan
mogelijke tegenvallers is aangemeld.
De minister beroept zich op de
demissionaire status van het kabinet
om geen compenserende maatrege–
len te nemen, maar te volstaan met
een taakstellende onderuitputting.
Dat is de meest beleidsarme
beslissing die een kabinet kan nemen
en een wel zeer minimalistische
invulling van de opdracht van het
staatshoofd aan het demissionaire
kabinet. Tot hoelang denkt de
minister nog te kunnen wachten met
het doen van nadere beleidskeuzen?
Dit moet hem na alle varianten die
hij de laatste weken onder ogen
heeft gehad toch niet zo moeilijk
meer vallen.

Zulke keuzen zijn te meer urgent,
omdat het kabinet zich toch al niet
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kan beroemen op een goed sluitende
eindafrekening. In antwoord op
vraag 31 wordt aangegeven welk
"gat" dit kabinet aan een nieuw
kabinet zal achterlaten. Op korte
termijn blijkt het te gaan om 1,6
mld., maar daar komt nog wel het
een en ander bij.

Geen kabinet zal eraan kunnen
ontkomen, het financieringstekort
verder te verlagen, al kreeg ik de
indruk dat dit bij "paars" wel een erg
lage prïoriteit had. De doelstelling
aan het begin van de kabinets–
periode is niet gehaald. Dat is op
zichzelf geen verrassing, omdat het
kabinet er bij de Miljoenennota en bij
de recente belastingverlaging bewust
voor gekozen heeft. Waaraan echter
maar al te vaak voorbij wordt
gegaan, is dat het verschil heel wat
groter is dan enkele tienden van
procenten. Dat blijkt wel uit het
antwoord op vraag 37. Exclusief
incidentele dekking bedraagt het
tekort 5,4%. Dat bevat dus een forse
bezuinigingstaakstelling voor een
nieuw kabinet. Zo bezien, is het
kabinet-Lubbers/Kok er niet in
geslaagd het financieringstekort
structureel te verlagen. Immers, in
1991 bedroeg het tekort exclusief
incidenteel 5,3% en nu bedraagt het
5,4%. Ook als wij het tekort toetsen
aan de EMU-norm blijkt dat
Nederland verder van de norm
verwijderd is dan op het eerste
gezicht lijkt.

Tegen deze achtergrond is de door
mij bij het debat over de voorlopige
rekening 1993 ingediende motie over
een jaarlijkse verdere verlaging van
het financieringstekort nog volop
actueel. Ik herinner eraan dat deze
motie weliswaar werd verworpen,
maar de steun kreeg van alle fracties
behalve die van CDA en PvdA.

Een groot deel van de incidentele
dekking bestond uit de opbrengst
van de verkoop van staatsdeel–
nemingen of van rijkseigendom.
Beleidsmatig hebben wij deze
verkopen veelal gesteund, maar het
gebruik van de opbrengst ter dekking
van begrotingstekorten zoals
incidenteel is gebeurd, is onjuist. Als
een nieuw kabinet op dat punt zuiver
in de leer wil blijven, zal het de
uitweg die het zittende kabinet soms
koos, niet meer kunnen benutten.

De heer Melkert (Pvd.A): Maar de
heer Schutte is zich toch wel bewust
van de consequentie in de meerja–
renramingen van de maatregeien die
de afgelopen jaren zijn genomen en

waarvoor de incidentele dekking als
overbrugging dient, opdat in de
meerjarenramingen Nederland als
een van de zeer weinige EG-lidstaten
voldoet aan de EMU-norm tegen de
tijd dat het nodig is? Dat moet hij
wel betrekken bij zijn overwegingen
en zijn beoordeling.

De heer Schutte (GPV): Zeker. Ik
maak nu de balans voor 1994 op,
maar ik realiseer mij dat er voor een
deel sprake was van overbrugging. Ik
heb ook al eerder gezegd dat ik dit
wel als verzachtende omstandigheid
beschouw, maar dat het niettemin
niet de bedoeling is om de
opbrengst van de verkoop van
staatsdeelnemingen daarvoor te
gebruiken. Dit is een herhalmg van
een eerder gevoerde discussie.

De heer De Korte (VVD): Realiseert
de heer Schutte zich dat die
taakstellingen niet uitgedeeld zijn en
dus juist tot grote problemen voor
een volgend kabinet aanleiding
geven?

De heer Schutte (GPV): Ik had de
afgeiopen dagen ook de indruk dat
sommigen daarmee problemen
hebben. De cijfers krijgen wij nog op
tafel, maar het is goed dat u er even
aan herinnert. U hebt er kennelijk
bevindelijke ervaringen mee.

Een andere doelstelling is op
hoofdlijnen wel gehaald, maar dat
maakt de mogelijkheden voor een
nieuw kabinet alleen maar beperkter.
Ik denk aan de ontwikkelmg van de
vermogenspositie van de sociale
fondsen. Volgens het regeerakkoord
zouden de overreserves worden
teruggebracht. Dat is gelukt, namelijk
van 8,8 mld. in 1989 tot 0,7 mld. in
1994. Het bereiken van deze
doelstelling betekent uiteraard dat de
rek in de sociale fondsen er wel uit
is. Het lijkt dus niet zo vreemd dat
partijen voordat zij aan een nieuw
kabinet deelnemen juist op dit punt
willen weten wat zij aan de beoogde
coalitiepartners hebben.

De tegenvallende uitgaven hebben
vooral betrekking op de Nederlandse
verantwoordelijkheid jegens
buitenlanders in nood. De kosten van
de vredesoperaties drukken zwaar op
de defensiebegroting en ze maken
verdere bezuinigingen op deze
begroting onmogelijk zonder
aantasting van de primaire functie
van de defensie.

Nog ingrijpender zijn de gevolgen
van de explosieve groei van het

aantal asielzoekers. Uit antwoord 43
blijkt dat de directe kosten van
september 1993 tot nu zijn gestegen
van 835 mln. tot ruim 2 mld., waarbij
dan nog 1 mld. aan indirecte kosten
komt. Zulke kostenstijgingen in zo'n
korte tijd dwingen tot maatregelen,
niet alleen om te zorgen voor een
goede opvang, maar ook om de
kosten te beheersen of te compense–
ren. Op dat punt ben ik geenszins
gerust. Er wordt verwezen naar
inmiddels genomen maatregelen,
maar er bereiken ons steeds meer
signalen dat deze maatregelen
onvoldoende werken. De taak–
stellende onderuitputting waarop de
regering haar hoop heeft gevestigd,
komt daardoor wel sterk onder druk
te staan.

Voorzitter! Het is nog te vroeg
voor een eindafrekening, maar de
contouren worden geleidelijkaan wel
zichtbaar. En die zijn weinig
hoopgevend voor hen die ooit
geroepen zullen worden, het
estafettestokje over te nemen.

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Van Wingerden, die zijn
maidenspeech zal houden.

D

De heer Van Wingerden (AOV):
Mijnheer de voorzitter! Het mag als
bekend worden verondersteld dat ik
uit het bedrijfsleven afkomstig ben.
Eerst als directeur, later als commis–
saris van verschillende middelgrote
en grote bedrijven, zowel in de
industrie als in de zakelijke dienstver–
lening, heb ik heel wat begrotingen,
budgetten, balansen, winst– en
verliesrekeningen, maand– en
kwartaaloverzichten moeten
beoordelen. Daarbij let je er dan
altijd scherp op, of de inkomsten de
uitgaven overtreffen, met andere
woorden of er voldoende winst
wordt gemaakt, want anders gaat het
bedrijf failliet.

Als ik nu in de Voorjaarsnota naar
de financiële cijfers van de BV
Nederland kijk, dan constateer ik dat
dit bedrijf in de afgelopen jaren een
verlies, dat hier "staatsschuld"
genoemd wordt, van 380 mld. heeft
opgebouwd. Elk jaar komt er een
verlies van zo'n 10 a 20 mld. bij,
omdat men elk jaar meer wil
uitgeven dan er binnenkomt. Als je
meer uitgeeft dan je binnenkrijgt,
zodat je geld bij de bank moet lenen,
dan moet je rente betalen. De BV
Nederland betaalt dit jaar 29 mld.
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rente en volgens de Voorjaarsnota is
het de verwachting dat de rentelast
in 1998 opgelopen zal zijn tot 33 mld.
Als wij per jaar geen 30 mld. aan
rente behoefden te betalen, dan
zouden wij met dezelfde begroting
10 mld. overhouden in plaats van
jaarlijks 20 mld. te kort te komen,
zoals nu.

Als nieuwe kamerleden hebben wij
een cursus van twee dagen gehad,
onder anderen van u, voorzitter,
waarbij ons een boekje met de titel
"Toegang tot de rijksbegroting" werd
uitgereikt. Op bladzijde 3 worden de
lezers van dit boekje die zich zorgen
maken over de enorme staatsschuid,
gerustgesteld met de woorden dat
de eigendomstitel van deze hoge
staatsschuld wellicht via pensioen–
fondsen en beleggingsinstellingen
berust bij ouders en overige
familieleden. Als ik de parallel met
het bedrijfsleven doortrek, dan is dat
hetzelfde als tegen een bedrijf in
nood te zeggen: "Wees maar gerust,
je klanten hebben geld genoeg." Het
is alleen de vraag of de klanten
bereid zijn, het bedrijf in nood van
z'n schulden te verlossen. Zij zullen
het bedrijf adviseren, de tering naar
de nering te zetten. Dit geldt ook
voor de BV Nederland.

Voorzitter! Uit het voorgaande
moge duidelijk zijn dat mijn fractie
zich grote zorgen maakt over het
huishoudboekje van de Nederlandse
staat. Een goede huishouding richt
haar uitgaven naar de inkomsten en
als er schulden zijn, moeten deze
eerst worden afgelost om geen hoge
rente te behoeven te betalen. Wat wij
constateren, is onverantwoord
potverteren. Dat noemen wij in het
bedrijfsleven "mismanagement". Het
is bekend dat het management van
bedrijven die het slecht doen, vrijwel
altijd beweert dat dit door externe
factoren komt. Te hulp geroepen
organisatie-adviseurs zullen echter
bijna altijd constateren dat de slechte
gang van zaken te wijten is aan
fouten van een te zwak management.
Als voorbeeld verwijs ik naar twee
bekende, grote bedrijven in de
Lichtstad in het zuiden van ons land.
Wellicht is een Centurion-operatie
ook aan te bevelen voor het
management van de BV Nederland.

Als ik naar de Voorjaarsnota kijk,
constateer ik dat de belasting–
ontvangsten ongeveer 2 mld. hoger
zullen uitkomen dan is geraamd en
dat de niet-belastingontvangsten
door een eenmalige ingreep
(vervroegde aflossingen woningwet–

leningen 1994) zelfs 10 mld. hoger
uitkomen dan is geraamd. Prima, zo
denk je, dat is in de knip: totaal 12
mld. meer.

Als ik echter naar de uitgaven kijk,
constateer ik dat dertien ministeries
te zamen 4,5 mld. meer zullen
uitgeven dan is geraamd en dat
alleen het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (door
kasschuiven) 3,5 mld. minder zal
uitgeven. Hierdoor ontstaat er
uiteindelijk het tekort van ruim 1
mld. waarover de minister spreekt.

Het beangstigende is dat niemand
koud of warm lijkt te worden van die
4,5 mld. extra uitgaven bovenop de
raming. De minister vermeldt bij het
tekort van 1 mld. dat voor de dekking
hiervan het instrument van taak–
stellende onderuitputting gehanteerd
wordt. Op de vraag van de vaste
commissie voor Financiën waarom
de taakstellende onderuitputting niet
weer gewoon over de ministeries
verdeeld wordt, antwoordt de
minister dat ervoor is gekozen om
het tekort van 1 mld. op een
aanvullende post te parkeren, omdat
het moeilijk te voorspellen is waar de
onderuitputting zich kan voordoen.
Dit betekent waarschijnlijk dat dit
miljard gevoegd wordt bij de 5 mld.
ter dekking waarvan ook nog
ombuigingen gevonden moeten
worden. Het door de financiële pers
aangeduide "gat van Kok" wordt
daardoor 6 mld. Een leuke erfenis
voor een nieuw kabinet, of dit nu
paars, groen dan wel geel wordt!
Ook met de opbrengst van de
KPN-aandelen hoeven wij ons niet
rijk te rekenen. Die pot van bijna 7
mld. is bhjkbaar ook reeds verdeeld.

Ik kom nu te spreken over het
financieringstekort. De minister
vermeldt trots dat dit uitkomt op
slechts 3,75% tegenover 3,9% in de
Miljoenennota 1994. Wederom de
vaste commissie voor Financiën
heeft geïnformeerd naar het
geschoonde tekort, ook voor de jaren
1991, 1992 en 1993. Het antwoord
van de minister is: in 1991 was dat
5,3%, in 1992 was dat 4,3%, in 1993
was het 3,2% en in 1994 is het 5,4%.
Dus zelfs boven het percentage van
1991. Dit geeft een heel ander beeld
van de situatie.

Een andere zorg die uit de cijfers
naar voren komt, is dat de
collectieve-lastendruk thans gesteld
wordt op 53,7%, terwijl in de
Miljoenennota 1994 nog 53,0% was
voorzien.

Voorzitter! Uit het voorgaande
mag duidelijk zijn dat de rapportcij–
fers die wij het demissionaire kabinet
geven, dikke onvoldoendes zijn. De
grote zorgen over het slechte beleid
in vooral de laatste jaren, gevoegd
bij de alarmerende berichten dat de
rechten van de ouderen verkwanseld
dreigden te worden, hebben ons als
ouderen doen besluiten om in de
Tweede Kamer plaats te nemen.

Als Algemeen Ouderen Verbond
moeten wij de Miljoenennota 1994
en de uitvoering hiervan tot nu toe
helaas als gegeven beschouwen
waaraan wij weinig kunnen
veranderen. Wij zullen echter zeer
nauwgezet nagaan wat het nieuwe
kabinet aan beleid presenteert, onder
andere in de Miljoenennota 1995 op
Prinsjesdag in september.

Wat het Algemeen Ouderen
Verbond betreft, moet het nieuwe
kabinet met de volgende schoten
voor de boeg rekening houden:
1. het financieringstekort moet
worden teruggebracht tot 1,75% en
voorts trendmatig tot nul;
2. verlaging van de wig door middel
van het geleidelijk schrappen van de
overhevelingstoeslag;
3. totale ombuigingen van 21 mld.;
4. loonmatiging en verlaging van de
wig moeten zorgen voor 170.000
banen, waarvan ten minste 100.000
in de marktsector;
5. uiteraard geen bevriezing van de
AOW en koppeling aan de loonindex.
Bovendien geen AOW-premie heffen
over aanvullende pensioenen.

Het stemt mijn fractie tot
tevredenheid te horen dat het paarse
kabinet dat in wording was kennelijk
sympathiek stond tegenover enkele
essentiële punten uit ons pro–
gramma. Blijkbaar had dat kabinet in
wording die overgenomen. Als de
onderhandelaars voor een nieuw
kabinet, welk dat ook wordt, meer
willen weten over onze uitgangspun–
ten en over de realisering daarvan,
kan ik hun aanbevelen, ons
programma van 32 bladzijden te
lezen. Men kan dan tevens vaststel–
len, dat wij niet voor één enkel
belang in deze Kamer zijn gekomen,
zoals in de verkiezingstijd graag door
bepaalde collega's werd gesugge–
reerd. Wij willen een verbond van
ouderen zijn voor het algemeen
belang van geheel Nederland.

Voorzitter! Wij hebben even de tijd
moeten nemen om te acclimatiseren.
Vanaf september echter zullen wij
onze stem op vele beleidsterreinen
laten horen en daarbij speciale
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aandacht geven aan het financiële
beleid van de BV Nederland!

De voorzitter: Ik wens u van harte
geluk met uw maidenspeech.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Janmaat (CD): Voorzitter!
Gezien de demissionaire status van
het kabinet, draagt de Voorjaarsnota
volgens de minister van Financiën
een sober karakter. Volgens de CD
ontbreekt daar één letter aan. Het is
somber, buitengewoon somber. Het
mag eigenlijk niet verbazen dat het
derde kabinet-Lubbers er opnieuw
niet in is geslaagd de staatsfinanciën
op orde te brengen. Weliswaar ziet
een aantal politici - en misschien ook
wel het kabinet - bij het scheiden
van de markt enkele positieve punten
die er tot nu toe niet waren. De
economie zou gaan groeien. De
fractie van de CD ziet daarvoor
nauwelijks enige symptomen. Vooral
in de agrarische sector wordt al lang
steen en been geklaagd. Die klachten
zijn voor het kabinet echter niet
dusdanig, dat er beleidsmaatregelen
volgen. Wij zien nu ook dat de
automobielsector tengevolge van de
vele lastenverzwaringen, niet alleen
voor de autorijders, steeds minder
gaat functioneren. Veel bedrijven
leggen het loodje.

De collectieve-lastendruk is in
verhouding tot de Miljoenennota
binnen een halfjaar ongeveer 0,7%
gestegen. Dat zorgt natuurlijk niet
voor een groeiende economie en dus
ook niet voor een afname van de
werkloosheid. Er wordt gesteld dat
het in dezen niet de verkeerde kant
op gaat. Er zou namelijk een daling
van de stijging van de werkloosheid
in zicht zijn. Als er nu 18.000 mensen
per maand werkloos worden en dat
zouden er in het najaar 9000 per
maand zijn, dan zijn er 9000 minder
werklozen per maand. Naar de
mening van de fractie van de CD is
dat een volstrekt verkeerd uitgangs–
punt. Dan komen er nog steeds 9000
werklozen per maand bij. Dus
worden de problemen, ook in de
sociale sector, steeds maar groter.

Naar onze mening hebben de
verschillende regeringen van de
laatste jaren een aantal technische
middelen toegepast om het volstrekt
negatieve financiële resultaat een
wat gunstiger aanzien te geven. Er

hebben vele kasschuiven plaatsge–
vonden, waardoor de tekorten op
zeer korte termijn wat minder leken.
Er heeft een buitengewoon sterk
versnelde inning van diverse
belastinggelden plaatsgevonden,
waardoor op zeer korte termijn een
verhoging van de belasting–
opbrengsten leek te zijn bereikt. Er
heeft een aantal verkopen van
staatseigendom plaatsgevonden. Die
zijn natuurlijk geboekt op de
balansen en bij de inkomsten. Dat
heeft een vertekend beeld gegeven.
De regering is nog gemakkelijker
over haar eigen begroting en
financiële middelen heengegaan.

Wij zien ook in deze nota dat een
aantal ministeries niet aan hun
financiële verplichtingen kunnen
voldoen. Wij hoeven deze minister
niet te vragen hoe wij dit moeten
oplossen. Hij is bijna toe aan het
beëindigen van zijn huidige functie.
Of hij de volgende minister van
Financiën wordt is zeer twijfelachtig.
Moge'ijk zit hij wel in een volgend
kabinet, dat steeds grotere proble–
men krijgt.

Wat de uitgaven van de ministe–
ries betreft vindt de CD dat op
Defensie geen bezuinigingen
mogelijk zijn. Toen indertijd werd
gevraagd om ondersteuning van
internationale vredesmachten
hebben wij er al op gewezen dat de
situatie in de wereld niet dermate
veilig is geworden dat op Defensie
kan worden bezumigd. Wij hebben
gepleit voor verhoging van het
defensiebudget in verband met de
stijgende kosten door deelname aan
internationale vredesmachten. Als de
ministervan Financiën daarvoor in
de toekomst structurele dekking wil
vinden, lijkt het erop dat Nederland
dit soort taken meer zal gaan
vervullen.

Het is natuurlijk ook de CD
opgevallen dat de toenemende
kosten van de stroom van asiel–
zoekers zwaar gaan drukken op de
begrotingen. De CD is een van de
weinige partijen die hard vraagt om
een ander beleid. Wij zijn inmiddels
zover dat het beleid genoemd wordt,
maar zolang er geen krachtdadig,
afremmend beleid is, ziet de CD
nauwelijks vooruitgang. Wij zien
geen oplossing van de financiële
problematiek en blijven ons in hoge
mate ergeren aan het gemak
waarmee dit punt wordt geaccep–
teerd en waarmee de burgers voor
bezuinigingen en lastenverzwaringen
geacht worden op te draaien. Als het

zo doorgaat zullen deze problemen
ook door een volgend kabinet niet
worden opgelost. Wij zullen blijven
hameren op een andere benadering
van dit essentiële onderdeel van het
beleid, hoewel ook wij meer punten
in ons programma hebben.

D

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Aan het begin van mijn betoog wil ik
de fractievoorzitter van de RPF en de
heer Van Wingerden feliciteren met
hun maidenspeech. De heer Van
Wingerden heeft een buitengewoon
degelijk betoog gehouden. Ik kreeg
even het idee dat het onderwijs in de
economie in ons land is afgezakt. Ik
hoop dat dat niet waar is.

Het gaat inderdaad economisch
iets beter in ons land. Het is mij
opgevallen dat dit bij demissionaire
kabinetten wel vaker het geval is.
Ziet de minister van Financiën daar
een relatie tussen? Als er niet wordt
geregeerd, lijkt het iets beter met de
economie te gaan. In de demissio–
naire periode van het kabinet-Den
Uyl was dit ook het geval.

Hoogstwaarschijnlijk is dit het
laatste debat met deze staatssecreta–
ris en minister van Financiën over
het beleid van deze coalitie, over de
financiering van de gehele collec–
tieve sector. In feite gaat het om een
soort boedelbeschrijving van het
kabinet-Lubbers III. In de komende
weken en misschien zelfs jaren zal
nog vaak worden teruggegrepen op
de juiste omvang van de boedel. De
CDA-fractie is een groot voorstander
van een zo helder mogelijke
boedelbeschrijving. De heren
Wöltgens en Ruding boden in de
periode 1986-1989 constant tegen
elkaar op wie de degelijkste was. De
heer Melkert heeft vier jaar lang
betoogd dat er een zeer groot
verschil in degelijkheid was. Daarom
hechten wij nogal aan een unaniem
omschreven boedelbeschrijving over
hoe het er nu precies voorstaat,
waardoor we de komende weken en
jaren niet nog eens over dat soort
zaken moeten discussiëren.

De CDA-fractie heeft het kabinet
steeds gesteund in zijn streven, de
overheidsfinanciën te saneren
volgens de afspraken in het
regeerakkoord. Dat hield een
verlaging van het financieringssaldo
in, bij gelijkblijvende lastendruk.
Daarnaast hebben wij het kabinet
gesteund in het verschuiven van de
overheidsuitgaven in de richting van
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meer investeringen en meer
technologie. Dat hebben wij gedaan,
omdat wij meer investeringen en
meer technologie en minder
rentebetalingen in het belang vonden
van de Nederlandse economie, ofte
wel voor de werkgelegenheid en de
betaalbaarheid van de noodzakelijke
voorzieningen. Ook ons verzoek om
meer aandacht te schenken aan de
marktsector past geheel in dit beleid.
Bij de laatste financiële beschouwin–
gen, eind vorig jaar, hebben wij niet
voor niets samen met de heer
Melkert aandacht gevraagd voor de
lasten op de chemie, het wegvervoer
en de landbouw. De afgelopen jaren
is er op dit gebied, zeker in Europees
perspectief, vrij veel bereikt. Op een
aantal andere punten hebben wij het
kabinet nog een beetje geholpen in
de goede richting. De heer Melkert
en ik met het FES, het Fonds
economische structuurversterking, en
de collega's Vreugdenhil en
Vermeend met de vermogensbelas–
ting, de winstdeling en de faciliteiten
voor research en ontwikkelingswerk.
Een vraag aan de staatssecretaris: de
heren Vreugdenhil en Vermeend
hebben in de openbaarheid nogal
gediscussieerd, hoe groot de
belastingderving zou zijn als gevolg
van hun voorstellen. Heeft de
staatssecretaris al een helder beeld
over die zaak? Om te bereiken dat ik
vanavond ook een vraag heb voor de
staatssecretaris, leek me dit wel
aardig.

Ik heb nog een vraag voor de
staatssecretaris. Bij de algemene
financiële beschouwingen van het
afgelopen najaar heeft de CDA-fractie
de minister en de staatssecretaris
reeds gewogen en beoordeeld, dus
dat wil ik niet nog eens doen. Op het
gebied van de sanering van de
collectieve sector hebben wij onze
oorspronkelijke doelen niet gehaald.
De laatste fase van de verlaging van
het financieringssaldo hebben wij
laten zitten, waardoor de norm voor
1993 en 1994 gelijk blijft. Dat is dus
allemaal afgesproken en door ons
aanvaard. Uit de Voorjaarsnota blijkt,
dat de norm in 1994 wordt gehaald
door een rem op de uitgaven te
zetten, zonder nader beleid. Wij
hebben begrip voor het feit dat de
demissionaire minister van Financiën
geen nader beleid voorstaat. Als hij
dat wel gedaan zou hebben, zou in
de Kamer hoogstwaarschijnlijk
worden gezegd dat hij over zijn graf
regeert, en als hij dat niet doet,
wordt uiteraard de vraag gesteld,

waarom hij dat niet doet. Vandaar
dat ik hier zeg dat ik daar begrip
voor heb. Wel is mijn vraag, of het
nog mogelijk is dat hierbij onder–
scheid wordt gemaakt tussen
investeringsuitgaven en niet–
investeringsuitgaven. Ziet de
minister mogelijkheden om daarin
onderscheid aan te brengen? De
collectieve-lastendruk is bijna ieder
jaar te hoog geweest. Voor de
werkgelegenheid is dat niet goed,
wat in een motie ook door de Kamer
is uitgesproken. Alle politieke
partijen zijn voor verlaging van die
druk; dat zegt alleen nog niet dat
men het ook eens is over de snelheid
en de omvang daarvan.

Volgens de Voorjaarsnota zijn de
uitgaven 1,75 mld. hoger uitgevallen:
1 mld. voor asielzoekers en men
denkt dat bij de departementen 750
mln. meer zal worden uitgegeven. Ik
heb een rekenkundige vraag, die een
beetje verband houdt met pagina 2
van de notitie van het Centraal
planbureau. Als je heel ruw rekent,
wat ik over het algemeen doe, zou je
kunnen zeggen dat bij de door–
berekening van de
partijprogramma's ervan uit is
gegaan dat er in de komende vier
jaar nog 5 mld. zal moeten worden
ingevuld uit de afgelopen periode.
Als je heel ruw rekent, zou je kunnen
zeggen dat de 5 mld. wordt
verhoogd met 1,75 mld. In de notitie
van het planbureau is dat weer 1,05
mld. geworden. Zou de minister nog
eens helder uiteen kunnen zetten,
hoe dat precies zit? Die 5 mld. was
bekend, de erfenis wordt dus iets
groter, maar hoe moet je de
verhouding zien tussen 1,75 mld. uit
de Voorjaarsnota en de 1,05 mld. uit
de berekeningen van het planbu–
reau?

In de pers is veel gesproken over
nadere informatie die er zou zijn over
verdergaande tegenvallers bij diverse
departementen. Op dit gebied zou ik
graag een zo helder mogelijk
antwoord hebben van de minister
van Financiën. Wat betreft Binnen–
landse Zaken wordt bijvoorbeeld
gezegd dat alles in de Voorjaarsnota
is verwerkt, behalve de tegenvaller
van 50 mln. bij de ziektekosten–
voorziening voor overheids–
personeel. Een ander voorbeeld
betreft het ministerie van Defensie.
Een deel van de vredesoperaties is in
de begroting verwerkt, maar een
deel ook niet. Ik wil daarom een
helder beeld. Staat alles nu in de

Voorjaarsnota, of zijn er nog meer
van dit soort posten?

Dan een vraag over de internatio–
nale rapporten en afspraken die in
dat kader worden gemaakt. In
OESO-rapporten staat vaak wat
Nederlandse bewindslieden ook al
vonden, maar op die manier geeft
men zichzelf advies. Daarnaast is het
mij opgevallen dat de Ecofin-raad
naar aanleiding van de discussie
over de globale richtlijnen voor het
te voeren sociaal-economisch beleid
had voorgesteld om de sanering van
de overheidsuitgaven voort te zetten.
In de meerjarenramingen van het
kabinet wordt echter voorgesteld om
het financieringstekort de komende
twee jaar niet te verlagen. De
motie-Schutte over een verder–
gaande verlaging van het
financieringstekort is in dat kader
ook afgewezen. Hoe moet ik dus de
relatie zien tussen het meerjaren–
beleid van het kabinet-Lubbers III en
de adviezen van de Ecofin-raad, waar
de minister van Financiën deel van
uitmaakt, over het voortzetten van de
sanering? Zijn die adviezen ook
bedoeld voor Nederland zelf?

Dan de milieubelastingen. Bij de
begrotingsbehandeling 1994 heeft de
Kamer gesproken over het wegver–
voer, de landbouw, de ouderen en de
chemie. Het kabinet heeft zijn
voornemens op die punten gereali–
seerd, zoals het behoort. Alleen bij
de restbrandstoffenvrijstelling is men
vastgelopen door de procedure om
alles in één wetsvoorstel op te
nemen, want dat is in de Eerste
Kamer gestrand. De Kamer heeft
echter de wens uitgesproken dat de
restbrandstoffenheffing op nul moet
worden gezet, met het oog op de
economische positie van de sector
en het marktconform milieubeleid.
Wij stemmen daarom niet in met het
idee om de restbrandstoffenheffing
niet op nul te zetten per 1 januari
1994. De staatssecretaris heeft op 22
juni jl. een brief aan de Eerste Kamer
geschreven. Ik wil graag weten hoe
het daarmee staat. Ziet het kabinet
nog mogelijkheden om, bij afzonder–
lijke regeling, los van de
milieubelastingwet, een regeling te
treffen, waarbij de restbrandstoffen–
heffing per 1 januari 1994 op nul
wordt gesteld, gelet op de economi–
sche problemen in de chemie en het
marktconform milieubeleid dat de
Kamer voorstaat?
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De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Ik wil eerst de collega's Van Dijke en
Van Wingerden gelukwensen met
hun bijdrage aan dit debat. Het
belooft de komende jaren nog
interessanter te worden dan het al
was de afgelopen tijd. Wij zullen het
programma van het AOV graag
nogmaals lezen, want wij hebben dat
natuurlijk al een keer gedaan.
Wellicht zou het AOV de nu
verstrekte CPB-doorrekening nog
eens kunnen doornemen. Vervolgens
kan het AOV het saldo van de
maatregelen die het wil nemen en de
uitkomsten daarvan via een
doorrekening tot zich laten doordrin–
gen. Dan kunnen wij daar vervolgens
een vruchtbare discussie over
voeren.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
Wij hebben dat geprobeerd, maar
het CPB heeft op een gegeven
moment de deur gesloten. Alleen de
programma's van de grote partijen
zijn doorgerekend. Ons programma
kwam daarvoor niet in aanmerking,
hoewel wij dachten een goede beurt
te zullen maken.

De heer Melkert (PvdA): Ongetwij–
feld krijgt het CPB het een stuk
rustiger binnen enige tijd. Dat zou
misschien een goede gelegenheid
zijn om alsnog deze omissie goed te
maken.

Voorzitter! Dit is een merkwaardig
debat. Er wordt door nogal wat
sprekers gedaan alsof wij in normale
omstandigheden tussen Kamer en
regering verkeren. Natuurlijk heeft de
heer Schutte gelijk dat het kabinet
altijd gehouden is om al datgene te
doen wat in het belang van de
voortgang is en dat de Kamer zich
daarop vervolgens moet richten.
Toch beschouwen wij het niet als in
het belang van het land dat er nu
besluiten worden genomen die ten
principale toebehoren aan het
nieuwe kabinet. Er moet immers
recht worden gedaan aan datgene
wat de kiezers op 3 mei hebben
uitgesproken. Veel van de opmerkin–
gen die hier zijn gemaakt - ik spreek
niet de heer Schutte direct aan -
wuiven die 3de mei eigenlijk een
beetje weg, alsof het kabinet er nu
goed aan zou hebben gedaan
beslissingen te nemen die een
volgend kabinet zeer zouden hebben
gebonden. Ik geloof dat het huis te

klein zou zijn geweest als dat op die
manier zou zijn gebeurd.

De heer Schutte (GPV): Voor dit
moment bestrijd ik de gedachte van
de heer Melkert niet. Ik heb ook niet
gepleit voor invulling nu. Ik heb wel
de vraag aan de minister gesteld
hoelang wij ons nog kunnen
permitteren om niet tot een nadere
mvullmg te komen. Misschien heeft
de heer Melkert daarover ook al een
idee.

De heer Melkert (PvdA): Daar heb ik
zelf een idee over. Ik had eigenlijk
gedacht dat wij ongeveer tot gisteren
de tijd hadden. Ik kom daar nog op
terug, verzeker ik u.

Voorzitter! Laat ik eerst vaststellen
dat wij kunnen instemmen met de
gang van zaken die het kabinet ertoe
heeft gebracht om nu in de
Voorjaarsnota de problematiek te
melden. Ik teken daar overigens bij
aan dat naar mijn gevoel - misschien
wil de minister dat bevestigen - een
saldo-overschrijding van 1 mld.
historisch gezien buitengewoon
beperkt is. Verder meent mijn fractie
dat een aantal van de claims die zijn
ingediend nader moet worden
besproken in het kader van de
begroting. Wij gaan ervan uit dat die
claims ten bedrage van 0,75 mld.
niet automatisch gehonoreerd
behoeven te worden. Het betreft
claims die door diverse departemen–
ten worden neergelegd, waarbij het
de vraag is of die ten laste van het
algemeen dienen te worden gebracht
dan wel of ze in het kader van de
budgetdiscipline in feite per
departementaal begrotingshoofdstuk
zouden moeten worden opgelost, nu
en in een volgend kabinet, waar wij
ervan uitgaan dat de regels van de
budgetdiscipline onverkort gehand–
haafd worden.

Als het onverhoopt nog even
duurt voordat er een nieuw kabinet
aantreedt, dan heeft de heer Schutte
gelijk dat er naarmate de tijd
verstrijkt, problemen optreden en het
demissionaire kabinet gehouden is
om zo goed en kwaad als dat
mogelijk is een begroting in de
steigers te zetten en de stukken voor
prinsjesdag voor te bereiden. In dat
verband heb ik ook een vraag aan de
minister. Als dat zo zou zijn, mag ik
er dan van uitgaan dat er dan gevolg
wordt gegeven aan wat de Kamer
heeft uitgesproken over de begroting
voor 1995, waarbij ik met name denk
aan de hier aanvaarde motie die

uitspreekt dat de bezuinigingen voor
1995 inzake de bejaardenoorden van
tafel zouden moeten?

Voorzitter! Dit is eigenlijk het
belangrijkste dat mijn fractie op dit
moment heeft op te merken over de
Voorjaarsnota, maar gelet op de
context van de actuele politieke
situatie in relatie tot het budgettaire
beleid, meer in het bijzonder enkele
opmerkingen die de heer De Korte
daarover heeft gemaakt, geloof ik
toch dat het goed is om nog enkele
andere opmerkingen te maken die
betrekking hebben op de boedelbe–
schrijving en op de vraag wat nu en
wat straks te doen. Ik zou met name
met de heer De Korte het abc van
ombuigen willen doornemen, omdat
zijn partij eigenlijk lelijk door de
mand is gevallen met de gebleken
onwil, respectievelijk het onvermo–
gen om de te bezuinigen, uitgaande
althans van het gelijktijdige
inconsequente streven naar een
lager financieringstekort. Het is
opvallend dat, nadat wij jarenlang
hebben mogen genieten van de
correctiescenario's die de heer De
Korte namens zijn fractie heeft
aangeboden - waarin met een mes
door de boter van de rijksuitgaven
werd gesneden, alsof het allemaal
niet op kon - juist in deze dagen zijn
partij het signaal heeft gegeven, dat
wij nu toch wel tot het bot van de
kerntaak van de rijksdienst zijn
gekomen en dat het onmogelijk is
om daarop nog verder te bezuinigen,
en dat er dus maar op de sociale
zekerheid moet worden bezuinigd
om aan de beoogde taakstelling te
komen. Daarmee worden twee
problemen tegelijkertijd neergelegd
bij anderen. Ten eerste dat de
rijksuitgaven nu kennelijk, na al die
zegenrijke correctiescenario's, niet
meer aangetast mogen worden en
dat men het verder maar uitzoekt
hoe het verder moet. Daarbij wordt
verondersteld dat elke gulden m de
rijksdienst welbesteed is. Ten tweede
is er het tragische misverstand dat
het niet kunnen invullen van
bezuinigingen op de rijksbegroting,
bij een gegeven financieringstekort,
gecompenseerd zou kunnen worden
in de sociale zekerheid. Mijnheer De
Korte, u kunt bezumigen wat u wilt
op de sociale zekerheid, u kunt het
hele sociale stelsel wegspoelen,
maar het financieringstekort heeft u
daarmee niet gered. Wilt u dat ook
doorgeven aan uw fractievoorzitter?

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
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Dit vraagt om enige repliek, als u mij
toestaat.

De voorzitter: Mits kort en bondig,
dus in enkele zinnen.

De heer De Korte (VVD): De heer
Melkert heeft vergeten dat op de
rijksbegroting onder andere 40 mld.
aan subsidies staat, een post die
bijvoorbeeld in onze tegen–
begrotingen altijd zeer prominent
heeft gefunctioneerd. Op de
rijksbegroting staat ook de post
Algemene bijstandswet. Alles bij
elkaar is de rijksbegroting dus groter
dan die van de klassieke overheid–
staken waaraan de heer Melkert
heeft gerefereerd. Uit de onderhan–
delingen - die gisteren vooralsnog
niet zijn gelukt - moet in ieder geval
geconcludeerd worden dat de VVD
niet minder ombuigingen van de
uitgaven wilde. Er moet alleen
geconcludeerd worden dat enkele
ombuigingen niet pasten in onze
visie op datgene, waarvoor wij te
zorgen hebben, namelijk de klassieke
overheidstaken. Dat is aan de orde.
Ik kan de heer Melkert wel zeggen
dat wij op het punt van het
financieringstekort verder wilden
gaan dan uit de stukken blijkt. Hij
mag die conclusie dus absoluut niet
trekken.

De heer Melkert (PvdA): Het begint
de trekken van een soap-opera te
vertonen wat de heer De Korte hier
nu voordraagt. In zijn correctie–
scenario op de Miljoenennota 1993
heeft hij voorgesteld om op de
subsidies 2 mld. te bezuinigen. Hij
heeft toen trouwens ook aangehaald
dat de post prijsbijstelling kon
worden gebruikt om te bezuinigen.
Dat heeft hij ook in 1992 gedaan. Al
dit soort bijdragen zijn uitgebleven in
de besprekingen die wij de afgelopen
weken hebben gehad. Er is sprake
geweest van een heel andere
categorie rijksuitgaven. Hoe komt het
dat dat achterwege is gebleven,
terwijl de heer De Korte nu zegt dat
men nog veel verder had kunnen
gaan? Zijn fractievoorzitter is 5 mld.
opgehouden boven waar hij had
moeten uitkomen om zijn eigen
doelstelling van het financierings–
tekort te halen. Hoe komt hij erbij dat
dit ter sprake is geweest? Ik denk dat
de communicatie binnen de VVD wat
te wensen overlaat.

De heer De Korte (VVD): Ik wijs de
heer Melkert erop dat de kwestie van

een korting op de prijscompensatie
helemaal geen rol heeft gespeeld in
onze tegenbegroting.

De heer Melkert (PvdA): In 1992 en
in 1993 heeft de VVD dat ingeboekt.
De fractievoorzitter van de VVD heeft
er dezer dagen van gezegd: dat kan
helemaal niet, want dat zijn
ongespecificeerde taakstellingen; dat
betekent dat je de besluiten voor je
uit schuift. Hij heeft in de afgelopen
jaren echter precies hetzelfde
gedaan. Wat is dat voor inconse–
quentie?

De heer De Korte (WD): In 1994
hebben wij een pakket geformuleerd
van 3 mld. op de rijksbegroting, dat
een structurele doorwerking heeft
van 5 mld. Ware dat geformuleerd
geweest en ware dat geaccepteerd
geweest, dan hadden wij die
doorloopproblematiek van 5 mld.
helemaal kunnen ondervangen en
was er misschien nog iets moois
voortgekomen uit de onderhandelin–
gen, die helaas gisteren op met
name dit hoofdpunt van de
doorloopproblematiek zijn gestrand.

Oe heer Melkert (PvdA): Na de
doorrekening van het verkiezingspro–
gramma van de VVD heeft de VVD,
op dringend advies van het CPB, een
invulling van die beruchte taakstel–
ling van 5 mld. overgenomen. Dat
bleek van nul en generlei waarde te
zijn in de discussie die wij de
afgelopen weken hebben gevoerd.
De WD wilde dat namelijk niet
overnemen.

De voorzitter: Ik wijs erop dat het
debat - of zo men wil: de informatie–
verstrekking - over hetgeen de
afgelopen weken is gebeurd niet
heden maar morgen plaatsvindt. Ik
verzoek de heer Melkert, zijn betoog
te vervolgen en binnen de grenzen
van het onderwerp van vanavond te
blijven.

De heer Melkert (PvdA): Dat zal ik
doen, voorzitter, maar dan wil ik erop
wijzen dat de heer De Korte...

De voorzitter: Ik verzoek u, uw
betoog te vervolgen.

De heer Melkert (PvdA): Ik wil er
alleen op wijzen dat de heer De
Korte dus een opmerking heeft
gemaakt over de wijze waarop de
doorloopproblematiek uiteindelijk
fataal is geweest voor het succesvol

afronden van de besprekingen over
een paarse coalitie. Dat is niet alleen
een misverstand, maar werpt ook
een smet op de besprekingen die zijn
gevoerd, want...

De voorzitter: Ik onderbreek u nu. Ik
heb u gevraagd, bij het onderwerp te
blijven. Morgen kunt u onderling
uitvoerig debatteren. U moet bij het
onderwerp blijven, anders moet ik u
het woord ontnemen. Wij dienen
vanavond de agenda af te werken.

De heer Melkert (PvdA): Dat
respecteer ik, voorzitter. De heer De
Korte kan alvast over deze opmer–
king nadenken.

Het uitgangspunt vcor het
financieringstekort in de Voorjaars–
nota is 3,75%, met de kanttekening
dat de kasschuiven ertoe dienen om
het financieringstekort niet lager te
laten uitkomen. De heer Ybema heeft
er terecht over geklaagd dat deze
kasschuiven het beeld van jaar tot
jaar vertroebelen. De situatie is
volgens mij iets beter dan sommigen
veronderstellen. Ondanks de
aantrekkende economie geldt voor
Nederland onveranderd de prioriteit
van lastenverlichting boven extra
reductie van het financieringstekort.
Ik onderstreep het woord "extra",
omdat de voorziene reductie van het
financieringstekort door ons wordt
onderschreven. Nederland mag niet
meer terug naar vergroting van het
financieringstekort om daarmee
bestuurlijke onmacht te verdoezelen.
Het is echter een andere vraag of
hier extra geld voor ter beschikking
moet worden gesteld in een tijd dat
alles moet worden gedaan om de
werkgelegenheid te bevorderen.

Voorzitter! Wij nemen dan ook met
genoegen kennis van de benadering
in het verkiezingsprogramma van het
CDA. Dit is de enige partij die
voornemens is om in de komende
jaren voorrang aan de lasten–
verlichting te geven - de staats–
schuld mag zelfs iets oplopen - om
vervolgens terug te keren naar het
tijdpad van daling van het
financietïngstekort. Als er ergens uit
de afgelopen jaren een band is
overgebleven tussen PvdA en CDA
dan is het zeker op dit punt.
Merkwaardigerwijze loopt dit gelijk
op met het probleem dat met de
VVD niet kon worden opgelost.

Voorzitter! Het kabinet heeft in het
pakket dat 22 februari jl. is gepresen–
teerd 5 mld. aan lastenverlichting
aangekondigd. Een bedrag van 2
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mld. daarvan is voorwaardelijk
aangekondigd voor 1 januari a.s. Het
lijkt mij vanzelfsprekend dat deze
reservering ook in het meerjaren–
beeld is vastgelegd. Er zijn vragen
over gesteld en ik zie het antwoord
van de minister gaarne tegemoet.
Het is toch juist dat ook het bedrag
van 2 mld. moet worden ingezet
voor bevordering van de werkgele–
genheid?

Wil de minister nog eens ingaan
op het beoogde werkgelegenheids–
effect van 5 mld.? Is hiermee niet al
een stevige basis gelegd voor de
beleidsvarianten die dezer dagen zijn
uitgewerkt? Eigenlijk kan gezegd
worden dat mede daardoor de
banenkampioen - met een totaal van
117.000 banen - van de verkiezings–
campagne ex aequo gezelschap heeft
gekregen. Dit was inderdaad het
resultaat van de doorrekening van
het programma van het CDA.

De heer De Korte (VVD): Realiseert
de heer Melkert zich dat de 2 mld. uit
het economisch beeld worden
gefinancierd? Uit de stukken bij de
Voorjaarsnota blijkt dat deze uitgave
niet is gedekt.

De heer Melkert (PvdA): Die 2 mld.
is wel gedekt, maar op een manier
die u niet zint.

De heer De Korte (VVD): Via een
verhoging van het financierings–
tekort.

De heer Melkert (PvdA): Ik zeg u al
twee jaar dat er prioriteiten gesteld
moeten worden, dat niet alles
tegelijk kan en dat lastenverlichting
gaat boven extra reductie van het
financieringstekort zolang het er met
de werkloosheid niet goed voorstaat
in ons land.

Voorzitter! De Voorjaarsnota sluit
het bewind van de huidige minister
van Financiën af met het keurmerk,
zonder precedent in voorgaande
periodes, van permanent gereali–
seerde discipline wat de uitgaven op
de begroting en de sociale zekerheid
betreft. Het comptabel bestel is
aanzienlijk verbeterd. De belasting–
dienst fungeert veel effectiever dan
voorheen. Er zijn structurele
ingrepen gepleegd die een belangnjk
meerjareneffect zullen hebben op de
rijksbegroting en de sociale
zekerheid. De fraudebestrijding komt
steeds beter van de grond. Dat is
niet alleen van belang voor de
financiën, maar ook voor het

vertrouwen van de burger in de
overheid. Dit alles tegen de
achtergrond van een economische
groei die in de afgelopen jaren een
derde bedroeg van de bedragen
waar het CPB in 1989 nog mee
rekende. Het beeld dat gisteren is
opgeroepen over de buitenissigheid
van het sociale stelsel en het gebrek
aan uitgavenbeheersing gaat voorbij
aan de feiten. De marginale wig van
langdurige oppositie wordt kennelijk
steeds hoger.

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! De Voorjaarsnota 1994 is
voor mijn fractie aanleiding om
aandacht te vragen voor de volgende
hoofdpunten. In de nota is er sprake
van een tekort van ruim 1 mld.
Daarbij moet opgeteld worden een
bedrag van ongeveer 0,75 mld. in
verband met een aantal specifiek op
de departementen betrekking
hebbende problemen. Het tekort van
ruim 1 mld. wordt met name
veroorzaakt door onvoorziene kosten
ten behoeve van de opvang van
asielzoekers.

Het is niet de eerste keer dat het
kabinet verrast wordt door onvoor–
ziene uitgaven voor de opvang van
asielzoekers. Daarbij moet gedacht
worden aan de gebrekkige afstem–
ming tussen de verschillende
departementen - met name de
departementen van Justitie en WVC
- als het gaat om de cijfers van de
prognoses voor de toestroom van
asielzoekers. Ik hoop dat daar
verbetering in komt. Van groter
belang in dit verband is het feit dat
het kabinet nooit - als ik mij vergis,
word ik graag gecorrigeerd door de
minister - van tevoren een substanti–
eel bedrag heeft gereserveerd voor
de opvang van asielzoekers.

Dit geldt ook voor de komende
kabinetten, of het nu een paars
kabinet of een kabinet met een
andere kleur wordt. Immers,
uitgaande van de verschillende
verkiezingsprogramma's moet ik
constateren dat geen enkele politieke
partij, behoudens GroenLinks, een
behoorlijk bedrag heeft gereserveerd
voor de opvang van asielzoekers. Wij
moeten dan ook niet verrast opkijken
als er op deze post steeds sprake is
van tekorten. Denkt deze minister, als
leider van een partij die aan de
onderhandelingen voor de vorming
van een nieuw kabinet meedoet, dat
deze werkwijze te handhaven is? Lijkt

het hem niet beter als een nieuw
kabinet van tevoren een substantieel
bedrag reserveert voor deze opvang?
Wij moeten elk jaar weer constateren
dat asielzoekers ter sprake worden
gebracht als kostenveroorzakers. Dat
is niet gunstig voor het maatschap–
pelijk draagvlak. Daarom is het van
groot belang dat het maatschappelijk
draagvlak voor de opvang van
asielzoekers langs deze weg positief
bémvloed wordt.

De minister stelt in de nota dat hij
zich terughoudend moet opstellen
als het gaat om het zoeken naar
oplossingen voor de ontstane
tekorten, omdat hij deel uitmaakt van
een demissionair kabinet. Met name
zoekt hij zijn toevlucht tot de
taakstellende onderuitputting van de
verschillende ministeries. Verwacht
de minister niet dat deze discipline
enkele departementen in de
problemen kan brengen in de loop
van dit jaar? Zo ja, hoe denkt hij dit
te voorkomen?

Het kabinet heeft gesteld dat het
vanwege zijn demissionaire staat
geen beleidsmaatregelen kan nemen
op financieel terrein. Dit moet
worden overgelaten aan een nieuw
kabinet. Er worden echter ook
wetsvoorstellen van diverse
departementen behandeld, zoals van
het ministerie van Justitie. De Kamer
bepaalt wat wel en niet controversi–
eel is. Het kabinet moet zijn werk
goed doen en de Kamer bepaalt welk
wetsvoorstel of welke beleids–
maatregel controversieel is.

De lastenverlichting. Het kabinet
heeft in het februaripakket 5 mld. aan
lastenverlichting gepresenteerd; 2,4
mld. voor dit jaar en vanaf 1 januari
1995 wordt het bedrag van 5 mld.
structureel. Dit is een voorbeeld - ik
zeg dit tegen de heer Melkert - van
de wijze waarop een demissionair
kabinet, ook al waren de verkiezin–
gen nog niet gehouden, een volgend
kabinet voor het blok kan zetten. Hoe
denkt de minister het bedrag van 5
mld. te financieren? Een en ander zal
afhangen van het nog te vormen
kabinet, maar wij vrezen dat de
onderhandelingen die daartoe
moeten leiden nog een aanzienlijke
periode in beslag zullen nemen, met
alle schadelijke gevolgen vandien
voor de begrotingsdiscipline. Het
kabinet heeft gezegd dat over de
structurele invulling van het bedrag
van 5 mld. onderhandelingen zullen
plaatsvinden met sociale partners.
Het hoopt op loonmatiging, als prijs
voor de inspanning van zijn kant. Er
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zijn nog geen pogingen ondernomen
in deze richting. Ik begrijp dat dit
verband houdt met de demissionaire
staat van het kabinet. Ik maak mij
zorgen, gelet op de vertraging die is
opgetreden m de coalitie–
onderhandelingen, dat de afspraken
met de sociale partners op een
gegeven moment in gevaar komen,
waarmee ook de grondslag van deze
maatregel wegvalt. De minister heeft
gelijk, dat dit gat van 5 mld. al
bekend was. Ik heb begrepen dat hij
vanaf 1 januari 1995 een bedrag tot
1,5 mld. via structurele middelen wil
dekken. Welke bronnen wil hij
daarvoor aanboren?

Voorzitter! Wij worden geconfron–
teerd met verschillende groeicijfers;
van OESO, CPB, CSE en andere. De
minister is net terug van Korfoe en
wellicht heeft hij daar ook weer
nieuwe cijfers van meegebracht.
Welke groeicijfers moeten worden
gehanteerd voor 1995 en verdere
jaren?

D

Minister Kok: Voorzitter! Ik dank de
geachte afgevaardigden voor hun
bijdragen en in het bijzonder de
heren Van Dijke en Van Wingerden
voor hun maidenspeeches. Door
verschillende sprekers en ook in de
Voorjaarsnota is gememoreerd dat zij
een wat sober en beleidsarm
karakter heeft. Er wordt vooral een
problematiek geregistreerd in de
uitvoering van de begroting voor
1994 en er worden maar beperkt
beleidskeuzes aangegeven om de
gesignaleerde problemen op te
lossen.

Ik zal meteen reageren op enkele
vragen over de economische
ontwikkeling, die werden gesteld
door de heer Rabbae en anderen. De
heer Rabbae vroeg of de minister
van Financiën nog cijfers had
meegebracht uit Korfoe. Wat mij aan
cijfers uit Korfoe nog het meest
bijstaat, is de uitslag van de
tussentijdse stemming tijdens de
Europese Raad over het voorzitter–
schap van de Unie, maar daarover
zal ik morgenavond verslag
uitbrengen. Ik dacht niet dat er in de
marge van de Europese Raad nieuwe
groeicijfers zijn gepresenteerd.

Het algemene beeld is dat er in
het lopende jaar en in de vooruitzich–
ten voor het komende jaar een
duidelijke verbetering is. In het
lopende jaar wordt in Nederland een
economische groei verwacht van

rond 1,5% BBP. Dat is beduidend
meer dan in de eerdere voorspellin–
gen. Voor de komende jaren zien wij
een duidelijk gunstiger ontwikkeling
in het geheel van de wereldecono–
mie: Amerika deed het al langer
goed, Japan is uit de recessie en
Duitsland is goed m beweging
gekomen.

Voor een land dat afhankelijk is
van de internationale economische
ontwikkelingen, vanwege de
exportmogelijkheden, zijn de
vooruitzichten goed, maar in het
lopende jaar van de begroting voor
1994 worden deze nog nauwelijks
zichtbaar. De gunstige effecten van
aantrekkende economische groei
worden pas op enige termijn
zichtbaar in het beeld van de
begroting door de belasting–
opbrengsten. Voor het lopende jaar
zien wij geen ingrijpende veranderin–
gen ten opzichte van de verwachtin–
gen die enkele maanden geleden
bestonden.

Een somber punt blijft de
ontwikkeling van de werkloosheid.
De groei trekt aan en de stijging van
de werkloosheid wordt nu wat
getemperd, maar desondanks is de
werkloosheid veel te hoog en
ontwikkelt zij zich ook in de
verkeerde richting. Het oplopen van
de werkloosheid is een hardnekkig
verschijnsel dat met de grootst
mogelijke voorrang moet worden
bestreden.

De sprekers hebben vrijwel zonder
uitzondering gebruik gemaakt van
deze gelegenheid om enkele
opmerkingen te maken over gisteren
en morgen, of zij nu hun maiden–
speech hielden of niet. Morgen is
dan de voorbereiding van de
begroting voor 1995 en het
financieel-economisch kader waarin
deze moet worden beoordeeld.
Gisteren is dan de vraag welke
nieuwe inzichten deze Voorjaarsnota
oplevert voor de boedelbeschrijving
of de eindbeoordeling van het
financieel-economische beleid van de
afgelopen vier jaar.

Ik zal wat sober reageren op deze
beschouwingen over gisteren en
morgen. Ik hoop dat de Kamer van
mij wil aannemen dat ik daar zeker
wel wat over te zeggen zou hebben,
als ik erop zou ingaan, maar ik moet
een beetje in lijn blijven met het
karakter van de Voorjaarsnota door
zo specifiek mogelijk te reageren op
een aantal elementen die recht–
streeks in de nota aan de orde zijn.
Excuses als ik de indruk wek, te

weinig belangstelling te hebben voor
de gemaakte opmerkingen, maar dat
lijkt mij een goede keuze voor een
methode.

De voorzitter: Dat lijkt mij een
uitstekende lijn.

Minister Kok: Dank u zeer, nu ben ik
extra gestimuleerd.

Voorzitter! Bij het opstellen van
deze Voorjaarsnota werden wij
geconfronteerd met het verder
oplopen van de problematiek met
ruim 1 mld. Een flink deel daarvan
was al zichtbaar bij de opstelling van
de Kaderbrief voor de contouren van
de begroting voor 1995, die begin
april in het kabinet is afgerond als
intern stuk. Vooral de problematiek
van de asielzoekers is in de
tussenliggende periode opgelopen.

De heer Rabbae vroeg of hiermee
vooraf voldoende rekening wordt
gehouden door het kabinet en of
daarvoor reserveringen worden
gemaakt. Ja, er worden reserve–
ringen voor gemaakt in de vorm van
ramingen en begrotingen, zoals voor
ieder begrotingsonderdeel geldt. Met
grote regelmaat lopen de kosten
echter op, doordat er sprake is van
grotere aantallen. Dat is op zichzelf
te betreuren, omdat er al snel een
ongelukkig beeld van deze problema–
tiek kan ontstaan. Het is van belang
om de ramingen te verbeteren en de
afstemming van cijfers te verbeteren.
Het is vooral van belang om met
goed en verantwoord beleid ervoor
te zorgen dat de oplopende kosten
worden ingedamd. In dat opzicht
heeft het kabinet in 1994 een
dubbele inspanning geleverd. De
eerste inspanning heeft betrekking
op een zeer forse capaciteits–
uitbreiding die erop gericht is om de
behandelcapaciteit op te voeren en
daardoor de behandel– en
afhandeltermijnen aanmerkelijk terug
te brengen, zodat sneller duidelijk–
heid kan worden gegeven aan de
mensen die het betreft of zij hier
kunnen blijven. Die kosten vindt men
in hoge mate in de begroting voor
1994 terug. Het gaat eigenlijk om
investeringen die nodig zijn om de
stuwmeerproblematiek aanmerkelijk
terug te dringen. Naar de mate
waarin dat lukt, zullen wij zien dat dit
leidt tot een beperking van de
kosten.

Het tweede pakket van maatrege–
len heeft betrekking op verdere
wijzigingen van en aanvullingen op
het beleid ter zake. Daarover heeft de

Tweede Kamer Voorjaarsnota
28juni 1994
TK82 82-5617



Kok

Kamer een aantal maanden geleden
kunnen spreken. Een brief, onderte–
kend door de minister-president, is
hier behandeld. Het gaat om verdere
aanpassingen van het beleid, ook
aan wet– en regelgeving in de landen
om ons heen. Ook hierbij geldt:
steeds binnen de kaders van wat uit
een gezichtspunt van humaan beleid
verantwoord en nodig is en
tegelijkertijd gerlcht op een
beperking van het volume op een
verantwoorde wijze.

Ik verwacht dat het gevolg van
beide pakketten maatregelen is, dat
wij in 1995 en zeker in de jaren
daarna een meer beheerste
ontwikkeling van de kosten zullen
zien. Veel hangt echter af van
internationale omstandigheden. De
migratiestromen en de druk die
daarvan uitgaat op de verplaatsing
van mensen over de grenzen heen
worden natuurlijk niet vanuit
Nederland bepaald.

Voorzitter! Wij hebben voor die
problematiek van meer dan 1 mld.,
waarvan de asielproblematiek een
belangrijk onderdeel uitmaakt, de
oplossing van het instrument van de
taakstellende onderuitputting
gekozen, aangevuld met de afspraak
dat de departementen de uiterste
terughoudendheid zullen betrachten
bij het aangaan van nieuwe
verplichtingen en bij het doen van
kasbetalingen, zonder dat proportio–
neel toe te delen naar departemen–
ten. Het laatste is afgewogen, niet
alleen met het oog op de demissio–
naire status van het kabinet, maar
ook in verband met het feit dat een
proportionele versleuteling van
dergelijke taakstellende onderuitput–
tingen, dus proberen minder uit te
geven dan in de begroting is
ingeboekt, lastig is. Dat is de
afgelopen jaren wel gebleken. Wij
hebben door de jaren heen dit beleid
gevoerd, vaak met goed resultaat.
Wij hebben ieder jaar opnieuw het
minder uitgeven dan in de begroting
was voorzien kunnen volbrengen. Als
je dat analyseert, zie je echter dat het
niet steeds proportioneel per
begrotingshoofdstuk kan. Dat hangt
samen met de aard van de uitgaven
en de druk die al op uitgaven in
bepaalde begrotingsonderdelen ligt.

Werkt deze taakstellende onder–
uitputting plus het terughoudend zijn
met het aangaan van verplichtingen
en het doen van kasbetalingen? De
indruk op Financiën is dat dit werkt
en dat er nu ook sprake is van een
duidelijk signaal van een onderschrij

ding van die uitgaven ten opzichte
van eerdere begrotingscijfers. Het
aantal protestbrieven van collega's is
ook een zekere illustratie dat het
werkt. Dat is precies het spiegelbeeld
van waarover de heer Rabbae zich
zorgen maakt. Hij vroeg of dit de
departementen niet in de problemen
brengt. Ik merk op dat niet alles
tegelijk kan. Je kan niet proberen 1
mld. minder uit te geven dan de
bedoeling was om op die manier op
orde te komen en tegelijkertijd geen
problemen veroorzaken bij de
departementen.

De vraag moet gesteld worden: is
er oog voor onoverkomelijke
problemen en welke maatstaven
worden daarbij gehanteerd? De heer
Ybema stelde die vraag en de heer
Terpstra vroeg of een onderscheid
wordt gemaakt tussen investerings–
uitgaven en consumptieve bestedin–
gen. Dat onderscheid is denk ik niet
naar de letter te maken, maar je
moet soms wel naar het karakter van
bepaalde inspanningen kijken, ook
gelet op beleidsverplichtingen die
zijn aangegaan. Financiën probeert
dit met een verstandig oog te
beoordelen en eigenlijk is daarbij
steeds het uitgangspunt "in geval
van twijfel toch maar even remmen
in plaats van gas geven", om ervoor
te zorgen dat wij vrij snel in de loop
van deze zomer, liefst met een nieuw
kabinet, maar zo nodig met dit
demissionaire kabinet, bij het
voorbereiden van de begroting voor
1995 in het licht van de ontwikkelin–
gen die wij dan kunnen registreren,
kunnen nagaan of wij de rem weer
een klein beetje kunnen loslaten. Dus
voorlopig even stevig doorremmen
om de zaak zo goed mogelijk op
orde te brengen en zicht te krijgen
op een zo goed mogelijk resultaat.
Vervolgens zullen wij bij de
voorbereiding van de begroting voor
1995 op weg naar de Miljoenennota
zorgen voor goede, adequate
informatie. De heer Ybema heeft
hiernaar gevraagd en het lijkt mij
voor de hand liggend dat het kabinet
hieraan in dit bijzondere jaar 1994
apart aandacht schenkt en er
expliciet informatie over geeft.

De heer De Korte (VVD): Zal dit hier
en daar eventueel tot verplichtingen–
stops leiden? Die vormen immers het
meest effectieve middel.

Minister Kok: Maar het is tegelijker–
tijd zo'n paardemiddel dat je het
maar heel kort kunt gebruiken. Wij

hebben moeten kiezen tussen een
paardemiddel dat je maar enkele
weken kunt gebruiken omdat je
anders noodsituaties veroorzaakt, en
een zeer scherpe maatregel die nog
net de mogelijkheid geeft, het ventiel
te gebruiken als departementen in
bepaalde omstandigheden toch
verplichtingen menen te moeten
aangaan. Daarbij berust de bewijslast
bij de departementen.

Een tweede categorie wordt
gevormd door de bedragen die te
zamen een kleine 750 mln. omvatten.
Gegeven de demissionaire status van
het kabinet en het beleidsarme
karakter van de Voorjaarsnota vond
ik het niet verantwoord, de Kamer
deze posten te onthouden. In
normale gevallen zou ik wellicht
tegen de betrokken departementen
of via de ministerraad hebben
gezegd dat ik het niet verantwoord
zou vinden, ze al voor de Kamer op
te voeren of ze voor compensatie via
de generale versleuteling in
aanmerking te laten komen. In het
algemeen gaan wij immers uit van
de regel: los je eigen problemen op;
kan dat in een bepaald jaar niet, zoek
dan naar oplossingen om de
problematiek over enkele jaren uit te
smeren zonder dat de andere
departementen worden belast of het
financieringstekort wordt vergroot.
Enkele voorbeelden zijn te vinden in
de wijze waarop de kasschuif van
1994 naar 1995 is gehanteerd om
departementen te ontlasten van de
verplichting om een bepaald
probleem in één jaar op te lossen.

Maar nu het kabinet demissionair
is en al snel de indruk zou kunnen
ontstaan dat bepaalde problemen
onder de korenmaat zouden worden
gehouden, heb ik er de voorkeur aan
gegeven om een aantal in de
Voorjaarsnota beschreven en in de
tabellen toegelichte posten voor de
Kamer zichtbaar te maken. Het is
mijn bedoeling om als demissionair
minister op weg naar de voorberei–
ding van de begroting voor 1995 te
bezien, hoe er alsnog oplossingen
voor zouden kunnen worden
gevonden. Ik denk dat het meer op
de weg van het nieuwe kabinet ligt,
als dit tijdig kan aantreden, om
beleidsmatige oplossingen te vinden,
want daar zijn natuurlijk politieke
keuzes voor nodig. Ik zou die best
durven maken, maar met een
demissionaire status kan dat niet.

De heer Schutte vroeg in dit
verband nog, hoeveel tijd er eigenlijk
nog is om knopen door te hakken.
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Dit is niet tot op de week nauwkeurig
aan te geven. Als onderhandelaar
heb ik al eens gezegd dat een nieuw
kabinet eigenlijk niet lang na half juli
zou moeten aantreden om nog een
volledige, volwaardige begroting te
kunnen opstellen. Natuurlijk zijn er
ook na half juli nog wel mogelijkhe–
den voor een nieuw kabinet om
wezenlijke politieke keuzes in de
begroting een plaats te geven, maar
hoe later het wordt, des te dwingen–
der wordt de noodzaak om de
afronding van de onderhandelingen
heel concreet toe te spitsen op de
begroting voor 1995. In de kabinets–
formatie lopen dan eigenlijk de
afloop van de onderhandelingen en
het zetten van puntjes op de "i" in
de begroting voor 1995 in elkaar
over. Dit kan derhalve ook wat later
zijn beslag krijgen. Maar iedereen die
een beetje in deze wereld thuis is,
weet dat het wegtikken van de tijd
risico's en bezwaren met zich brengt
voor het voorbereiden van een
goede en volwaardige begroting.

De heer De Korte heeft terecht
gewezen op een deel van de
problematiek die via een wijziging in
de kasschuiven naar 1995 is
verplaatst. Dit is geen belasting voor
1995 en evenmin een belasting van
het tekort. Het betreft een afspraak
met de desbetreffende departemen–
ten om een deel van de problematiek
in het volgende jaar op te lossen,
zonder bezwaar voor het
financieringstekort. Hetzelfde geldt
voor de verplaatsing naar 1995 van
het begrotingsgefinancierde deel van
de sociale zekerheid van 377 mln.

Nog iets over de raming van de
belasting en de aardgasbaten in
1994. Door de gegeven antwoorden
is het de Kamer bekend dat in 1994
de voordelen van de betere
economische ontwikkeling in het
budget wat beperkt zijn en in 1995
wat groter zijn. Dit leidt door de bank
genomen dan ook niet tot een
additioneel probleem.

De heer De Korte heeft nog
opmerkingen gemaakt over de
asielzoekerskosten. Een presentatie
daarover van zijn hand is als noot
aan de Handelingen toegevoegd. In
die calculatie gaat hij ervan uit dat
de dubbele beleidsinspanning inzake
meer capaciteit en aangescherpt
beleid geen resultaat heeft. In dat
geval zouden de kosten in de
komende jaren fors oplopen. Het
kabinet heeft in de afgelopen
maanden juist een beleid ontwikkeld
dat ertoe strekt om die oploop te

voorkomen. Misschien valt de vrees
van de geachte afgevaardigde mee.

Het overzicht van de heer De Korte
bevat een aantal posten die weinig
gelijkenis met elkaar vertonen,
behalve dat het daarbij altijd om geld
gaat.

Onder anderen de heer Van der
Vlies heeft de opbrengsten van de
verkoop aandelen KPN aan de orde
gesteld. Daarover heeft de Kamer
informatie gekregen. De vraag of er
op enig moment een additionele
verkoop van aandelen zal zijn, wil ik
liever niet van een definitief
antwoord voorzien. Een en ander
moet in de toekomst nader afgewo–
gen worden. Bovendien kan dat
maar één keer gedaan worden. En
dat moet op het goede moment
gebeuren, alsook tegen de goede
prijs.

Feit is evenwel dat een substanti–
eel deel van de aanwending al
vastligt. Sommige woordvoerders
registreerden dat met spijt. Als ik
hen was, zou ik daar niet zoveel spijt
van hebben, want een deel wordt
gebruikt voor een reductie van het
financieringstekort, zodat in 1994 en
1995 de oploop van het tekort
voorkomen kan worden. Daaruit
vloeit de doorloopproblematiek voort
in de jaren daarna. Dit staat allemaal
keurig in de Miljoenennota 1994. Een
ander deel van de opbrengsten
wordt aangewend ten behoeve van
een zeer forse investeringsimpuls. De
Nederlandse infrastructuur en de
structuurversterking van de
economie krijgen namelijk een
stevige duw in de rug door de
aanwending van die opbrengsten.

Een meevaller die uit de eerste
tranche verkoop KPN respectievelijk
straks tweede tranche verkoop KPN
kan ontstaan, moet volgens de letter
van het wetsvoorstel inzake het
Fonds economische structuur–
versterking aangewend worden voor
de financiering van projecten voor de
infrastructuur. Ik neem evenwel aan
dat het de Kamer bekend is dat de
Eerste Kamer besloten heeft dat dit
wetsvoorstel controversieel is.
Derhalve is dat wetsvoorstel, alsook
de definitie van structuurversterking,
een onderwerp voor de kabinetsin–
formatie en –formatie. Ik doe er nu
dan ook geen verdere beleids–
uitspraken over. Dat ligt ook niet in
mijn vermogen. Maar ten principale
is het zeker niet uitgesloten dat ook
de reductie van de staatsschuld
daarbij een punt van nadere
afweging kan zijn. Dit geldt, als men

het van belang acht om de tekort–
reductie, de terugdringing van de
staatsschuld en de reductie van de
staatsschuldquote in de komende
jaren een extra profiel te geven. Dit
is van groot belang, omdat wij tijdig
aan de criteria van de EMU willen
voldoen.

De heer Van der Vlies heeft een
vraag gesteld over de benodigde
meeruitgaven voor de NlZO-boter.
Dit betreft een boete die ons is
opgelegd door de Europese
Commissie. De bestendige gedrags–
iijn bij dit soort tegenvallers is dat
die ten laste van het generale beeld
moeten komen.

De heer Van der Vlies heeft ook
gémformeerd naar de SZW– en de
WSW-cijfers. Volgens mij hebben die
met name betrekking op een
meeruitgave op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden in die sector en
op een lichte tegenvaller in het
tempo van de decentralisatie en de
bijbehorende besparing. Dit zeg ik nu
uit mijn hoofd; ik durf hier dan ook
niet mijn handen voor in het vuur te
steken. Ik wil het graag bevorderen
dat de Kamer hierover technische
informatie krijgt. Dit geldt ook voor
andere, heel gerichte vragen.

De heer Van Dijke en anderen
hebben gesproken over de teleurstel–
lende hoogte van het financierings–
tekort als je dat schoont voor
incidenteel. Dat is nu ook precies de
beleidsafweging geweest waarvoor
wij in 1993-1994 kwamen te staan. Er
was sprake van een bijna wegval–
lende economische groei; 1993 echt
nul, 1994 aanvankelijk nul en nu
ietsje klimmend zonder de budget–
taire voordelen daaraan verbonden.
De vraag was, hoe gaan wij daarmee
om. Laten wij het tekort echt oplopen
zoals in alle landen van Europa is
gebeurd met een enkele uitzonde–
ring? Of proberen wij met stoom en
kokend water dat tekort te stabilise–
ren, in de wetenschap dat wat je
daarvoor incidenteel inzet structureel
zijn plek moet krijgen in de uitvoe–
ring van de begroting van de jaren
1995 tot 1998?

Daarom ziet u die beide kanten
van dezelfde medaille. Enerzijds een
geschoond financieringstekort wat
hoger is dan je zou wensen, ook in
vergelijking met de start van deze
kabinetsperiode, 1990, 1991;
tegelijkertijd een meerjarig beeld dat,
als wij met voldoende moed, beleid
en trouw het financieel economisch
beleid durven blijven voeren de
komende jaren - ik zou daarvoor
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Kok

krachtig willen pleiten - kan leiden
tot een tijdige realisatie van de
EMU-doeleinden die ons in het
Verdrag van Maastricht zijn opgelegd
en waarvoor wij zelf getekend
hebben. De heer Terpstra vroeg hoe
het eigenlijk zit en wees erop dat de
Ecofin-raad adviseert dat wij moeten
doorgaan met het saneren van de
overheidsfinanciën. Ja, wis en
waarachtig, dat doen wij ook en wel
op een wijze die Nederland in staat
stelt in 1996 - het eerste jaar waarin
ons het EMU-examen wordt
afgenomen - zich te kwalificeren
voor de derde fase. Er is echter één
probleem, namelijk de hoogte van de
staatsschuldquote, het aandeel van
de staatsschuld in het nationaal
inkomen. Dat is in dit land historisch
te hoog. Het is waar - ik kijk nu niet
in het bijzonder naar de volksverte–
genwoordigers die ons recent zijn
komen versterken vanuit de
ouderenpartijen - onze pensioen–
voorzieningen in het kader van het
ABP en anderszins zijn op een meer
solide wijze gedekt dan in vrijwel
ieder ander Europees land. Alleen
het Verenigd Koninkrijk heeft dat op
een enigszins vergelijkbare manier
gedaan. De andere landen hebben
dus grotere problemen. Die komen in
de komende jaren, als daar door de
demografische ontwikkelingen meer
pensioenuitkeringen moeten worden
gedaan, in grote problemen omdat
een en ander niet op basis van
kapitaaldekking is gedekt. Ik heb het
uiteraard niet over de AOW, maar
over het geheel van pensioen–
voorzieningen daarnaast. Nederland
heeft dat anders gedaan en gekozen
voor de kapitaaldekking en zal de
komende jaren een relatief beter
beeld hebben op dat onderdeel van
de overheidsfinanciën. Alle water
van de zee wast echter niet weg dat
wij er met de staatsschuldquote nog
niet goed voorstaan. Zelfs met de
daling tot binnen de 3% EMU-tekort/
BBP in 1996-1997 slagen wij er nog
niet in die staatsschuldquote
voldoende te laten dalen. Wij moeten
daarom kijken, hoe wij daar op
enigerlei wijze nadere dynamiek aan
geven. De beste manier om dat tc
realiseren, is natuurlijk doen
waarvoor je in de meerjarenbeleid
hebt getekend; zie de Miljoenennota
1994. Ik blijf nu in mijn rol als
demissionair minister. Wij zullen
morgen in een ander verband over
de recente onderhandelingen
spreken. Ik sta dan aan de andere
kant in de zaal. Ik zal daarover zeker

het een en ander hebben te zeggen.
Ik wil dat echter nu niet doen, ook
gelet op de eerder gedane belofte
aan de voorzitter.

De heer Ybema heb ik op een
aantal punten van antwoord
voorzien. Wat de lastenverlichting
betreft, zou ik allereerst willen ingaan
op zijn kritische opmerking over
kasschuiven. Ik moet erop wijzen dat
deze kasschuiven vanaf 1993 naar
1994 en de jaren daarna voor een
deel hun oorzaak vinden in de
belastingmeevaller van 1993. In 1993
was er sprake van een vrij forse
belastingmeevaller, deels structureel,
deels incidenteel. Wij konden dat
geld in 1994 gewoon niet verant–
woord opmaken. Als wij het
helemaal hadden gestopt in
structurele lastenverlichting, hadden
wij dat niet structureel kunnen
financieren in de jaren daarna. Dan
hadden wij echt een gat gecreëerd.
Als je een goed evenwicht wilt
vinden tussen structureel en
incidenteel, moet je een deel van dat
bedrag verplaatsen naar de jaren die
volgen. Voor het overige is in de
dekking van de lastenverlichting per
1 januari 1995 in de meerjarencijfers
van Financiën voorzien. Het totale
pakket van 5 mld. beoogt voor vele
tienduizenden arbeidsplaatsen te
zorgen. Het precieze getal kan ik mij
nu even niet voor de geest halen. De
wijze waarop dit vorm krijgt is sterk
afhankelijk van de vorm die de
lastenverlichting krijgt.

De heer Schutte heeft vastgesteld
dat de reductie van de vermogens–
overschotten van de sociale fondsen
op een zodanige wijze vorm heeft
gekregen dat vanaf nu het geheel
vanuit een blanco startsituatie
tegemoet kan worden getreden.

De heer Terpstra stelde de vraag
of ik een toelichting kan geven op
een verschil in bedragen van het
planbureau en van het ministerie van
Financiën op het punt van een deel
van de doorloopproblematiek. Ik ben
bang dat het niet mogelijk is om dat
hier te doen, omdat hier techniek.
onder zit. Ik wil graag bevorderen dat
ook hierover schriftelijke informatie
zal worden verstrekt. Het gaat om de
wijze waarop het CPB bepaalde
veronderstellingen heeft verwerkt in
de middellange-termijnraming van
het planbureau. Er is sprake van
technische verschillen tussen de
wijze van inboeken van het CPB en
van Financiën.

Is met het noemen van de posten
die tot additionele problemen zouden

kunnen leiden, opgeteld samen zo'n
750 mln., ook echt alles genoemd?
Nee, er zijn twee categorieën van
posten niet opgenomen. Ik noem de
posten waarvan departementen van
mening zijn dat ze daarvoor bij
Financiën of bij de ministerraad
compensatie kunnen vragen, dat ze
daarvoor aan de bak kunnen komen.
Dat is een ieder jaar terugkerend
proces. Het door de heer Terpstra
genoemde voorbeeld van Binnen–
landse Zaken vormt daarvan een
goede illustratie. De reacties hierop
zijn over het algemeen vrij kritisch,
want wij willen het financierings–
tekort niet onnodig belasten. Bij de
begrotingsvoorbereiding 1995
kunnen ook andersoortige proble–
men naar voren komen en daar zit
een kabinet dan voor. Ik hoop vurig
dat het nieuwe kabinet er voldoende
tijdig zal zijn om dit met een
legitimatie vanuit de Kamer en met
een directe politieke
verantwoordingsplicht tegenover de
Kamer te kunnen doen. Mocht het zo
zijn dat het zittende kabinet die
begrotingsbesprekingen moet
aanvangen, dan wordt dit lastiger,
dan zullen wij technischer met de
kwesties moeten omgaan. De
oplosbaarheid van een aantal
problemen wordt daarmee moeilij–
ker.

De heer Melkert heeft mij
gevraagd of een voorjaarsnota–
problematiek van 1 mld. aan
overschrijdingen qua omvang
uitzonderlijk is. Het is natuurlijk een
groot bedrag, maar 1 mld. op een
rijksbegroting van 200 mld. is 0,5%.
Als je maar tijdig genoeg in de gaten
hebt wat er aan de hand is, zijn er
veel correctiemogelijkheden,
algemeen of selectief.

Ook een demissionair kabinet kan
met wetsvoorstellen op het financiële
vlak naar de Kamer komen. De
Kamer kan vervolgens bepalen welk
wetsvoorstel wel en welk wetsvoor–
stel niet in behandeling wordt
genomen. De omvang van de
overschrijdingsproblematiek 1994
heeft echter een zodanig karakter dat
wij dit met de begrotings–
beheersingsmethoden die wij
hebben kunnen oplossen.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij
graag aan bij de gelukwensen, die de
minister heeft uitgesproken aan de
beide leden die voor het eerst het
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Van Amelsvoort

woord gevoerd hebben, de heren
Van Dijke en Van Wingerden. Zo sluit
ik mij ook graag aan bij de woorden
van dank die de minister heeft
uitgesproken aan het adres van de
Kamer in haar geheel, voor de
sobere doch heldere behandeling
van deze Voorjaarsnota.

Ik heb drie opmerkingen te maken.
Allereerst zou ik een vraag van de
heer De Korte willen beantwoorden
over de 8 mld. verhoging van de
collectieve-lastendruk in micro-zin,
dus niet in percentages van het
nationaal inkomen, maar in miljarden
guldens. Het bedrag van 8 mld. dat
hij noemde, is te vinden in de
antwoorden op de vragen inzake de
Voorjaarsnota en bestaat uit
verschillende componenten, zowel
rijksbelastingen als premies en
belastingen van lagere overheden. Ik
wil er toch voor waarschuwen om
dat bedrag als richtsnoer te nemen
voor een oordeel over de lastendruk–
ontwikkeling in de afgelopen jaren.
Het heeft namelijk betrekking, niet op
het jaar 1994, waar de Voorjaarsnota
over gaat, maar op de periode
1990-1994, op vier jaren dus. Niet
voor niets nemen regeerakkoorden
van achtereenvolgende kabinetten
niet het bedrag van de lasten tot
uitgangspunt van hun beleid, maar
het percentage van de lasten ten
opzichte van het netto nationaal
inkomen. Dat is zinvol, omdat het
netto nationaal inkomen niet gelijk
blijft maar stijgt. Als men dus
constateert dat het bedrag van de
lasten toeneemt, in dit geval met 8
mld. in vier jaar tijd, moet men zich
realiseren dat de inkomens in
diezelfde periode zelfs veel sterker
toegenomen zijn en dat de resul–
tante, het netto besteedbaar bedrag
dat overgebleven is na aftrek van die
lastenverhoging, eveneens toegeno–
men is. Dat was een kanttekening bij
het bedrag van 8 mld.

Ik kom dan op een vraag die de
heer De Korte gesteld heeft, en
waarbij de leden Ybema en Terpstra
zich hebben aangesloten, met hun
eigen motiveringen en verfijningen,
namelijk de vraag naar de nulheffing
op restbrandstoffen. Deze heffing is
neergelegd in het wetsvoorstel
Belastingen op miheugrondslag, dat
deze Kamer aanvaard heeft, maar dat
in de Eerste Kamer is gestrand, om
het woord van de heer Terpstra te
gebruiken. Het is inderdaad gestrand,
in die zin dat het weer vlot getrokken
kan worden. De stand van zaken is
deze, dat de Eerste Kamer op zeker

moment onze beantwoording van de
vragen in de eerste en tweede
schriftelijke ronde weliswaar niet
geheel onbevredigend vond, maar
toch vond dat daarin zodanige
openingen zaten voor mogelijke
wijzigingen van het wetsvoorstel in
een zin die zij als gunstig
beschouwde, dat zij vervolgens maar
liever een notitie wilden afwachten
over die openingen, een notitie over
de verfijningen die de regering
voornemens was voor te stellen in
de belasting op milieugrondslag. De
Kamer heeft daarop gewacht, en wij
hebben daarmee genoegen moeten
nemen. Wij hebben intussen die
verfijningennotitie uitgebracht, en ik
heb daarin aanleiding gevonden, aan
de Eerste Kamer te vragen, de
behandeling van het wetsvoorstel te
hervatten. De Eerste Kamer echter,
althans de vaste commissie voor
Financiën van de Eerste Kamer, heeft
zich op het standpunt gesteld dat zij
nu eerst het oordeel van de Tweede
Kamer over de verfijningennotitie wil
weten, alvorens de behandeling van
het wetsvoorstel voort te zetten. De
minister en ik hebben ons daarbij
niet voetstoots neergelegd, maar wij
hebben een brief gestuurd, waarin
wij aandringen op hervatting, in het
licht van de komende verfijningen.
Die verfijningen bevatten twee of
drie ontheffingen voor sectoren die
juist door deze belasting op
milieugrondslag m de knel zouden
kunnen komen, hoewel zij bepaalde
maatregelen hebben genomen om
het milieu te ontzien. Ik noem in het
bijzonder de papierindustrie.

Nu de vraag of het nultarief voor
restbrandstoffen toch kan worden
ingevoerd. Dat tarief kan worden
ingevoerd, als de Eerste Kamer het
wetsvoorstel aanvaardt. Het nultarief
kan dan zelfs met terugwerkende
kracht worden ingevoerd, omdat het
om een tegemoetkoming aan
belastingplichtigen gaat. Er moet
echter wel eerst een wet zijn die ons
een instrument geeft om dat nultarief
in te voeren. Het is denkbaar, de
Kamer een nieuw wetsvoorstel met
betrekking tot het invoeren van een
nultarief voor restbrandstoffen voor
te leggen. Wij hebben de Eerste
Kamer echter toegezegd - zover zijn
wij al gegaan - dat, als zij het
wetsvoorstel, dat als ingangsdatum 1
januari 1995 heeft, over de belasting
op milieugrondslag zou aanvaarden,
wij het nultarief per 1 juli a.s. per
koninklijk besluit zouden invoeren.
Daar zijn wij nog steeds toe bereid.

Het kabinet heeft zich ook voorgeno–
men, daarvoor dekking te vinden in
de begroting voor 1995, indien het
kabinet deze nog moet opstellen.
Zou men verder terug willen gaan,
dan ontstaat een nieuw budgettair
probleem. Dat is de stand van zaken.
Wij hebben dus al het mogelijke
gedaan om het nultarief voor
restbrandstoffen per 1 juli a.s. in
werking te laten treden.

Dan nog de vraag van de heer
Terpstra over de belastingderving als
gevolg van het wetsvoorstel van de
leden Vermeend en Vreugdenhil over
de spaarloonregeling. Mij zijn nog
geen gegevens over de uitvoermg
van dit onderdeel van de wetgeving
bekend. Ik kan daar nog geen nieuwe
cijfers over geven. Ik heb wel in de
krant gelezen dat een van de
indieners voorziet dat de spaarloon–
regeling veel enthousiaster zal
worden ontvangen dan de indieners
hadden geraamd en dat dit geld zal
kosten. Diens verwachtingen zijn
overigens op veronderstellingen
gebaseerd. Ik vind het een beetje
vreemd als het zo zou lopen, omdat
de indieners hun wetsvoorstel bij de
indiening ervan als budgettair
neutraal hebben gepresenteerd. Het
verwondert mij anderszins niet dat
de andere indiener de verwachting
van de eerstbedoelde indiener in
budgettair opzicht heeft tegengespro–
ken.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
behoefte is aan een tweede termijn.
Deze bedraagt een derde van die in
eerste termijn. Ik ben overigens
voornemens, de agenda van
vanavond geheel af te werken.
Anders moeten wij dat morgen of
overmorgen bezuren.

D

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Ik dank beide bewindslieden voor
hun antwoorden.

Ik zit nog met het probleem van
het afremmen van de verplichtingen.
Dat kan natuurlijk wel helpen, omdat
het om verplichtingen gaat. Bij
kasbetalmgen helpt het niet, want
dan verplaats je de moeilijkheden. Ik
vraag mij toch af of je op deze
manier 1,8 mld. kunt ondervangen.
Het CPB rekent er in ieder geval op
dat het niet lukt. Linksom of
rechtsom: dit leidt toch tot extra
problemen in 1995. Vandaar dat ik
dat ook opgenomen had in dat
tabelletje inzake de doorgeschoven
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De Korte

problemen. De minister heeft gezegd
niet te weten wat hij er mee aan
moet. Dat is wel erg gemakkelijk. Ik
hoor dus graag alsnog zijn commen–
taar op die verschillende posten.

De minister erkent dat het
geschoonde tekort te hoog is. Hij
heeft er wel bij gezegd dat het daalt.
Welnu, een heel belangrijk element
is in elk geval toch dat een en ander
betekent dat het financieringstekort
in 1995 feitelijk gezien nauwelijks kan
dalen. Dat zou ik nog eens bevestigd
willen zien door de minister.

De staatssecretaris heeft gerele–
veerd aan de microlastendruk. Het
gaat in wezen natuurlijk om de
verhoging van de belastingen en de
premies. Wij hebben hier te maken
met een micro-indicator. De 8 mld.
met betrekking tot de periode
1990-1994 is door de eigen ambtena–
ren van de staatssecretaris berekend.
Mijn vraag is of de tariefwijziging
tengevolge van het voorstel-Van
Otterloo ten bedrage van 2 mld. daar
bij opgeteld moet worden, omdat die
tariefwijziging nog in de periode
1990-1994 plaatsvond. Als dat zo is,
gaat het in totaal om 10 mld. Als je
dat ongedaan wilt maken moet je
een volgende periode met een
vermindering komen van 10 mld.

Dan het punt van de asielzoekers.
Ik begrijp van de minister van
Financiën dat er ter zake enig beleid
wordt ontwikkeld, misschien zelfs
veel beleid, maar ik kan niet anders
zeggen dan dat de opwaartse druk
ongetwijfeld zal blijven, zelfs als je
de latere raming wat neerwaarts
bijstelt. Dat moet dus leiden tot
verdere opwaartse druk, ofwel in het
financieringstekort ofwel in de
doorloopproblematiek.

Ten aanzien van de lasten–
verlichting van 5 mld. waarvan per 1
januari 1995 nog 2 mld. moet
worden gerealiseerd, kan ik niet
anders dan concluderen dat
financiering moet plaatsvinden uit
het financieringstekort. Kan dat
nogmaals bevestigd worden?

Minister Kok: Het wordt door mij
nogmaals ontkend. U vindt het terug
in de meerjarencijfers.

De heer De Korte (WD): Dat begrijp
ik nu juist niet. Als iets uit het
economisch beeld wordt gefinan–
cierd, dan kan het niet anders dan
dat het geld komt uit het
financieringstekort. Of de minister
rekent op verdere belasting–
meevallers, maar die zijn al

verspijkerd in het meerjarenbeeld
van het CPB. Daar kan de minister
dus niet twee keer van trekken. Voor
mij is vooralsnog die 2 mld. niet
gefinancierd.

Nogmaals, ik krijg graag een
nadere verklaring van de minister
omtrent de naar 1995 doorgeschoven
problemen. Ik kom uit op een zeer
hoog bedrag binnen vier jaar. Dat is
binnen die termijn best op te lossen,
maar dat is door de opvolger van
deze minister niet op te lossen
binnen één jaar. Dan moet het
financieringstekort 1995 uit dien
hoofde onvermijdelijk verder stijgen.

D

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Gezien ook de insteek die de minister
heeft gekozen, kan ik heel kort en
sober zijn. De minister heeft nogal
sterk benadrukt het demissionaire
karakter van het kabinet en heeft
gezegd dat ten aanzien daarvan moet
gelden dat er geen nieuwe beleids–
maatregelen op de rails worden
gezet. Ik heb toch een beetje de
indruk dat de minister daarmee
vcorbijgaat aan en bagatelliseert de
immense problemen waarvoor wij
staan. Het zou goed zijn om toch te
erkennen dat er in een debat met de
nieuwe Kamer, in samenspraak of
misschien wel confrontatie met de
nieuwe Kamer, de zo noodzakelijke
ruimte wordt gezocht om tot beleid
te komen dat een antwoord biedt op
de gerezen problemen.

Er wordt gezegd dat er niet
proportioneel mag worden "toe–
gesleuteld" naar de departementen.
Ik heb daar begrip voor, maar schept
dat geen ruimte voor vrijblijvend–
heid, die de mvulling ervan
bemoeilijkt?

Met betrekking tot de onder–
uitputting wil ik de minister vragen
of dat geen negatieve gevolgen heeft
voor bijvoorbeeld de werkgelegen–
heid. Rekenen de mensen in de
samenleving niet op deze uitgaven?
Brengt dit mensen dan ook niet in
onoverkomelijke problemen,
aangezien er toezeggingen zijn
gedaan en verwachtingen zijn
gewekt? Ik maak mij ook zorgen over
de consequenties voor de werkgele–
genheid. Wordt het paard op deze
wijze niet achter de wagen gespan–
nen?

D

voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor de gegeven antwoorden. De
problemen die in de Voorjaarsnota
worden geschilderd, kun je kort
samenvatten in drie categorieën: 1
mld., 0,75 mld. en een restcategorie.
Ik heb de minister gevraagd hoe het
precies zit met de categorie die ter
sprake komt in de formulering, dat
de departementen een uiterste
inspanning zullen doen om verdere
tegenvallers te voorkomen. Is dat de
categorie waarvan de minister zei: de
departementen dienen altijd wensen
en claims in? Zit het in die sfeer of is
dat een andere categorie van risico's
en bedreigingen, die te maken
hebben met die 750 mln.? Die 750
mln. is overigens een voorlopige
taxatie, zodat het bedrag nog verder
kan oplopen.

Ik dank de minister voor de
toezegging dat hij - voor zover het
nog in zijn vermogen ligt - bij de
opstelling van de Miljoenennota voor
1995 expliciet aandacht zal besteden
aan de vermoedelijke uitgaven voor
1994. Dat lijkt mij belangrijk, want
dat is - zeker als er al een missionair
kabinet zit - de beste gelegenheid
om deze problematiek op een
volwaardig parlementaire manier te
bespreken.

Ten slotte wil ik een opmerking
maken over de problemen van de
chemische industrie wat betreft de
nultarieven voor de restbrandstoffen–
heffing. Ik heb uit de woorden van
de staatssecretaris begrepen dat de
bereidheid bij het kabinet aanwezig
is om de nultarieven met ingang van
1 juli van dit jaar ook daadwerkelijk
te realiseren, maar dat er sprake is
van een formeel en procedureel
probleem en dat de Eerste Kamer de
blokkerende factor is. De staatssecre–
taris zei dat deze zaak ook bij het
opstellen van de begroting voor 1995
- in het geval dat dit kabinet daar
nog verantwoordelijk voor zal zijn -
betrokken zal worden. Mag ik daaruit
concluderen dat, voor zover het dit
kabinet betreft, dat als zij nog
verantwoordelijk is voor de
opstelling van de begroting voor
1995, de beleidsopvatting van het
invoeren van een nultarief voor de
restbrandstoffenheffing per 1 juli,
inclusief de budgettaire consequen–
ties, in de begroting voor 1995 zullen
worden verwerkt? Dat wil ik graag
horen.

D

De heer Ybema (D66): Mijnheer de De heer Terpstra (CDA): Mijnheer de
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Terpstra

voorzitter! Ik wil een stimulerende
opmerking maken en een vraag
stellen. Ik wil de staatssecretaris
graag ondersteunen en stimuleren in
zijn baanbrekende arbeid om een
wetsvoorstel dat hier is aangeno–
men, er in de Eerste Kamer door te
krijgen. Wij hebben een zekere
voorkeur voor een nultarief voor de
restbrandstoffenheffing per 1 januari
1994. Wij wensen de staatssecretaris
sterkte met zijn arbeid. Is hij bereid
om, als het helemaal niet lukt, een
andere regeling te bedenken,
eventueel met een nieuw wetsvoor–
stel?

Wij hebben de minister van
Financiën gevraagd hoe hoog de
tegenvallers per departement zijn. De
minister heeft het voorbeeld van de
tegenvaller in de ziektekosten van
Binnenlandse Zaken genoemd. Hij
probeert een en ander via de
budgetdiscipüne per departement te
regelen. De minister heeft echter ook
een totaal aan tegenvallers van zo'n
750 mln. genoemd, onder andere bij
Onderwijs. Is er al overeengekomen
hoe deze tegenvallers worden
opgevangen? Wat is het verschil
tussen de tegenvallers die via de
budgetdiscipline moeten worden
opgelost en het bedrag van 750 mln.
dat in de Voorjaarsnota wordt
genoemd?

D

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Mij lijkt dat het antwoord
van de staatssecretaris over de
restbrandstoffen er terecht op duidt
dat het enige probleem de verdere
afhandeling in de Eerste Kamer is.
Als het wetsvoorstel de senaat is
gepasseerd, kan aan de wens van de
Tweede Kamer op dit punt tegemoet
worden gekomen. Wij zien dan ook
graag dat de Eerste Kamer haar
verantwoordelijkheid in dezen ten
spoedigste neemt. Het is van belang
dat de heffing op restbrandstoffen
komt te vervallen.

De heer De Korte heeft ons
verblijd met een stuk dat hij aan de
Handelingen wist toe te voegen. Ik
zeg daar alleen het volgende over.
De heer De Korte komt uit op een
bedrag van 4 mld. dat hij "het
doorgeschoven probleem" noemt.
Dit is overigens in schrille tegenstel–
ling met het "probleem" van het CPB
ter grootte van 1,05 mld. De heer De
Korte voert posten op, zoals de
prijsbijstellingstranche 1995, de
produktiviteitskorting ambtenaren

1995, de doorloop van de budget–
disciplinetegenvallers 1994 en de
geringere kasschuif 1994-1995, die
niet in dit rijtje thuishoren. De
kasschuif is al verwerkt in het
meerjarenbeeld dat leidt tot de
daling van het financieringstekort. De
andere punten behoren tot de
verantwoordelijkheid van een nieuw
kabinet. Die mag de heer De Korte
niet op het bord van een demissio–
nair kabinet leggen. Als zo'n kabinet
werkelijk maatregelen op die punten
neemt, is het huis te klein. Morgen
zullen wij hier ongetwijfeld verder
over spreken. Het leek mij goed om
de grond nu alvast wat rul te maken,
zodat er morgen in gezaaid kan
worden.

Ik geloof dat het nog niet het
allerlaatste optreden van de heer Van
Amelsvoort in deze Kamer is, maar ik
wil hem nu al danken voor hetgeen
hij in vele jaren voor parlement en
democratie heeft gedaan. Het was
voor mij een groot plezier om met
hem te kunnen debatteren. Op deze
avond, waarop wij ook twee
maidenspeeches hebben gehoord,
moeten wij ook aan een afscheid
denken.

D

Minister Kok: Voorzitter! Er is een
problematiek van ruim 1 mld. en
daar kan zich het bedrag van ruim
750 mln. bijvoegen. Het is zeker niet
onmogelijk om in de loop van een
jaar via een gericht taakstellend
beleid besparingen in die orde van
grootte te realiseren. De heer De
Korte heeft naar het CPB verwezen,
dat gezegd zou hebben dat dit niet
zal lukken. Die verwijzing is even
interessant als weinig zeggend. Het
gaat er nu juist om, er via het beleid
voor te zorgen dat die besparingen
wel worden gerealiseerd.

Ik heb de heer Van Dijke zorg
horen uitspreken over een aantal
fikse problemen. Tegelijkertijd heeft
hij erop gewezen dat de taakstellin–
gen kunnen leiden tot minder
werkgelegenheid en tot teleurstelling
bij burgers die bepaalde verrichtin–
gen van de overheid verwachten. In
eerste termijn gaf ik al aan dat het
niet allebei tegelijk kan. Het is niet
mogelijk om de problemen op te
lossen op een pijnloze manier. Het
zal altijd, linksom of rechtsom,
consequenties hebben.

De heer Van Dijke (RPF): Dat pleit
ervoor om aan een andere oplossing

te denken dan aan onderuitputting.
Dus zullen er harde bezuinigingen
doorgevoerd moeten worden.

Minister Kok: Dat is een interessante
stelling, maar dan wil ik wel eens
met u debatteren over harde
bezuinigingen die noch de werkgele–
genheid noch de kwaliteit van het
bestaan van de burgers aantasten.

De heer Van Dijke (RPF): Dat zijn in
ieder geval wel heldere politieke
keuzes.

Minister Kok: Ja, maar u moet niet
de indruk wekken alsof heldere
politieke keuzes pijnlozer zijn dan
deze inderdaad wat geruislozer
lijkende, maar intussen ook wel
degelijk doorwerkende maatregelen.

Voorzitter! De heer Van Dijke heeft
zijn teleurstelling uitgesproken in
twee opzichten. Hij vindt in de eerste
plaats dat het kabinet de problemen
bagatelliseert. Als dat de indruk is,
waarmee hij vanavond hier weggaat,
moet ik daar in blessuretijd verder
over praten. Dat is namelijk het
tegendeel van wat ik zou wensen.
Wij hebben natuurlijk met een aantal
forse problemen te maken. Er is ten
aanzien van de begroting voor 1994
gemeld dat wij met een aantal
uitvoeringsproblemen van een fikse
omvang worden geconfronteerd. Wij
moeten proberen daarvoor, roeiend
met de beperkte riemen die wij
hebben, oplossingen te vinden om
ervoor te zorgen dat de zaak in dit
jaar zoveel mogelijk binnen de
perken blijft. Dit alles in de weten–
schap dat in de weken die komen,
deels onder de verantwoordelijkheid
van het demissionaire kabinet, maar
veel belangrijker straks onder de
verantwoordelijkheid van de mensen
die een nieuw kabinet vormen,
structureel beleid in werking wordt
gezet. Er moeten dus harde
maatregelen genomen worden die
structureel beperkingen aanbrengen
in de overheidsuitgaven, op zodanige
wijze dat de zaken ook vanaf 1995 op
orde zijn.

De heer Van Dijke (RPF): Ja, maar u
hebt terecht opgemerkt dat de klok
doortikt en dat het dus tijd wordt om
te gaan nadenken over maatregelen
die dit demissionaire kabinet, met
alle problemen die een demissio–
naire status met zich brengt, nog kan
nemen om de zich aandienende
problemen het hoofd te bieden.
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Kok

Minister Kok: Dat is ook het
praktische handwerk dat iedere dag
opnieuw in de contacten met de
departementen aan de orde komt.
Het gebeurt niet vanzelf. Er moet een
heel stevig beleid voor opgezet
worden. Wij hebben de ministers
aangeschreven. Het regende
natuurlijk protestbrieven, waarin
ministers en staatssecretarissen
ontheffing vroegen, omdat zij
bepaalde uitgaven willen handhaven.
Het is een paardemiddel. Het is een
harde methode, maar zachte
heelmeesters maken stinkende
wonden. Er moeten twee dingen
gebeuren: remmen op de korte
termijn en zorgen voor een goed
structureel beleid voor de periode
die komt. Dat is begrotingswerk dat
bij het opstellen van de Miljoenen–
nota voor 1995 aan de orde is.

Voorzitter! De heer De Korte heeft
gezegd dat de voorliggende
maatregelen geen daling van het
financieringstekort in 1995 tot gevolg
zullen hebben. Dat was inderdaad in
de meerjarencijfers ook niet
voorzien. Het nieuwe kabinet kan
daar anders over denken - waar–
schijnlijk niet als de VVD deel
uitmaakt van dat kabinet - en
maatregelen voorstellen om het
financieringstekort te verlagen. De
heer De Korte merkte op dat er wat
de asielproblematiek betreft sprake
blijft van een opwaartse druk. Dat is
een opmerking met een belangrijke
voorspellende waarde, maar het lijkt
mij nu juist van belang om in goede
samenwerking tussen regering en
parlement er alles aan te doen om
ervoor te zorgen dat met die
capaciteitsuitbreiding en de
aanscherping van het beleid, de
besparingen tot stand worden
gebracht op een inhoudelijk
verantwoorde manier die tot een
beperking van het oplopen van die
kosten kan leiden.

Dan tot slot de lastenverlichting
voor 1995. Ik zal proberen, het nog
één keer zo helder mogelijk te
zeggen. Dit punt komt namelijk
iedere keer terug. Er wordt steeds uit
verschillende werkstukken geciteerd.
Het citaat van de heer De Korte over
het beeld voor 1995 komt vrijwel
zeker uit een stuk van het planbu–
reau. Wij bespreken hier de
Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is
van Financiën en het beeld is van het
planbureau. Financiën heeft in de
meerjarencijfers per 1995 budgettaire
ruimte om die lastenverlichting van 2
mld. mogelijk te maken. Het

planbureau heeft bij het opstellen
van zijn meerjarig beeld 1995-1998
goed gelezen dat het nu demissio–
naire kabinet heeft gezegd: wij
kennen die lastenverlichting alleen
toe als er loonmatiging is. Het
planbureau heeft toen gedacht: die
loonmatiging is er nog niet, dus
voorlopig gaan wij niet uit van de
toekenning van de lastenverlichting.
Het planbureau heeft in zijn beeld de
lastenverlichting even ingeboekt ten
gunste van het financieringstekort.
Als het nieuwe kabinet in samen–
spraak met de sociale partners erin
siaagt, de basis voor loonmatiging te
leggen, dan moet uit het beeld van
het planbureau het bedrag van 2
mld. dat voorlopig voor het tekort is
gereserveerd, voor lastenverlichting
beschikbaar komen. In de meerjaren–
cijfers van Financiën, opgenomen in
de Miljoenennota 1994, en de
bedragen die vervolgens zijn
genoemd in de februaribrief, kan
worden gelezen dat die middelen
voor lastenverlichting beschikbaar
zijn. Dat is de spraakverwarrmg. Ik
zeg dit mede als "opwarmer" voor
morgen, want wellicht dat dit
onderwerp terugkomt in het debat
over het verslag van de informa–
teurs. Het beeld van het planbureau
en de cijfers van Financiën zijn niet
altijd congruent wat betreft de wijze
van inboeken en het omgaan met
begrippen.

De heer Ybema heeft gevraagd,
nog eenmaal uit te leggen wat onder
de restcategorie wordt verstaan; een
aantal uitgavencategorieën ten
aanzien waarvan departementen nog
een uiterste inspanning zullen doen
om verdere uitgaven te voorkomen.
Hij heeft gevraagd of het daarbij gaat
over problemen in de aanloop naar
de begroting voor 1995 of dat dit ook
nog uitvoeringsproblemen in het
lopende jaar 1994 betreft. Het
antwoord is dat beide veronderstel–
lingen juist zijn. Er is in het overzicht
van het kabinet in de Voorjaarsnota
in totaal voor een bedrag van 750
mln. sprake van posten die als
zodanig naar hun aard en omvang
niet binnen de uitgavencategorie zelf
kunnen worden opgevangen, zoals
vredesoperaties, uitgaven voor
verzetsslachtoffers etcetera. Als dit
kabinet niet demissionair was
geweest, stond het nog niet vast dat
er niet op enigerlei wijze in de
"containerbenadering" van een
departement - al was het maar voor
een deel - oplossingen daarvoor
waren gevonden. Daarnaast

worstelen departementen in de loop
van een begrotingsjaar met
problemen. Dat gebeurt ieder jaar.
Deze problemen dreigen na het
verschijnen van de Voorjaarsnota op
te komen. Departementen proberen,
ze tot het uiterste te "trimmen" want
anders loopt de uitgavenontwikkeling
nog verder uit de hand. Structurele
kwesties werken ook door naar 1995.

De heer Terpstra heeft gewezen op
andere illustraties van departemen–
ten van lastige posten. Die worden
voorlopig onder de categorie
"moeilijk" geboekt, maar naar hun
aard zijn deze knelpunten wellicht
oplosbaar binnen de departementen.

De eerste categorie, voor een
bedrag van 750 mln., is naar haar
aard niet oplosbaar voor de
departementen binnen de desbetref–
fende uitgavencategorie. Om die
reden is zij de Kamer gemeld. Van
een tweede categorie problemen
heeft de ministerraad nog niet
onmiddellijk gezegd, die alvast in de
lijst op te nemen. Het opnemen in de
lijst wekt de suggestie dat deze
uitgaven niet gedekt kunnen worden.

De heer Ybema heeft gevraagd, in
de Miljoenennota voor 1995 expliciet
aandacht te besteden aan de
begrotingsuitvoering 1994. Ik heb
hem dat toegezegd.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! De heer De Korte is
teruggekomen op de microlasten–
stijging van een bedrag van 8 mld. in
de periode 1990-1994. Hij vraagt of
de kosten die zijn verbonden aan de
uitvoering van het wetsvoorstel-Van
Otterloo daar niet bijhoren. Ik kan
deze vraag op twee wijzen interprete–
ren, en wel als volgt. De eerste
interpretatie is: zijn de lasten die de
uitvoering van het wetsvoorstel
zullen veroorzaken van dezelfde aard
als de lasten die zijn opgenomen in
het bedrag van 8 mld.? Het antwoord
op deze vraag is "ja".

De andere uitleg van de vraag is:
kun je ze erbij optellen? Dan is het
antwoord: nee, je kunt ze er niet bij
optellen, want 8 mld. heeft betrek–
king op de periode 1990-1994 en 2
mld. is als effect van Van Otterloo
structureel berekend en heeft
betrekking op de periode 1994-1998.

De heer Oe Korte (WD): Ik heb
altijd begrepen dat de microlasten–
mutatie een optelsom is van
tariefveranderingen, meestal
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Van Amelsvoort

verzwaringen, binnen die periode. De
verandering van Van Otterloo heeft
binnen die periode plaatsgevonden.
Volgens die definitie zou zij er dus bij
opgeteld moeten worden.

Staatssecretaris Van Amelsvoort: In
de antwoorden op de vragen over de
Voorjaarsnota is te zien dat het
bedrag van 2 mld. structureel is. Het
heeft betrekking op de periode die
net is begonnen, en niet op de
periode die dit jaar eindigt.

Zoals de heer Ybema veronder–
stelt, zou het budgettaire effect van
het ingaan van het nultarief per 1 juli
a.s. voor de restbrandstoffen worden
verwerkt in de komende begroting,
als dit kabinet die begroting nog
moet maken. Ik kan niet zeggen dat
dit zal gebeuren, want ons ontbreekt
het wettelijke instrument om dat
nultarief te kunnen invoeren. Ik val
de heer Melkert bij, als hij de Eerste
Kamer aanspoort. De minister en ik
hebben een brief gestuurd aan de
Eerste Kamer. Het past ons om de
reactie op die brief af te wachten.

De heer Terpstra stelt de meest
pertinente vraag: kun je een andere
regeling of een wetsvoorstel
bedenken? Dat is natuurlijk denkbaar.
Gehoord de beraadslaging zal ik
zoeken naar wegen om het voorne–
men van het kabinet op dit onder–
deel te realiseren.

De beraadslaging wordt gesloten.

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

van hoofdstuk IV (Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (23734);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (23735);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk IXA (Nationale
Schuld) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota)
(23736);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk IXB (Ministerie
van Financiën) van de begroting

van de uitgaven en de ontvang–
sten voor het jaar 1994 (wijzi–
ging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (23737);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1994 (wijziging
samenhangende met de Voor–
jaarsnota) (23738);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XI (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) van
de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten voor het jaar
1994 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (23739);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Gemeentefonds voor het jaar
1994 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (23740);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Economische
Structuurversterking voor het
jaar 1994 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota)
(23741);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XII (Ministerie
van Verkeer en Waterstaat) van
de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten voor het jaar
1994 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (23742);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XIII (Ministerie
van Economische Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (23743);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Infrastructuurfonds voor het
jaar 1994 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota)
(23744);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Provinciefonds voor het jaar
1994 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (23745);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1994 (wijziging

samenhangende met de Voor–
jaarsnota) (23746);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk III (Ministerie van
Algemene Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (23747);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XV (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid) van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1994 (wijziging
samenhangende met de Voor–
jaarsnota) (23749);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1994
(wijziging sarnenhangende met
de Voorjaarsnota) (23750);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk II (Hoge Colleges
van Staat en Kabinet der
Koningin) van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1994 (wijziging
samenhangende met de Voor–
jaarsnota) (23753);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk VI (Ministerie van
Justitie) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota)
(23754);

- het wetsvoorstei Wijziging
van hoofdstuk VII (Ministerie van
Binnenlandse Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (23755).

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

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

van hoofdstuk XVI (Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota)
(23756).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter!
Zojuist is bij de behandeling van de
Voorjaarsnota al gesproken over
bijstellingen als gevolg van de
toename van de toestroom van
asielzoekers. Die toename leidt ertoe
dat de begroting van WVC bijgesteld
moet worden op het punt van de
kosten van opvang. Kan de minister
exact aangeven wat de toename is
van de kosten die verband houden
met de medische hulpverlening in al
haar facetten? In het antwoord op
vraag 17 zegt zij iets over de
curatieve medische hulpverlening,
maar het gaat ook over preventie en
dergelijke.

Mijn volgende vraag is of zij exact
kan aangeven op welke begrotings–
posten die medische kosten en de
financiering ervan drukken. Gaat het,
als de betrokken asielzoekers voor
het ziekenfonds zijn verzekerd, via de
rijksbijdrage of drukt het op de
opvangpost?

Ik heb gezien dat op een vraag is
meegedeeld dat de kosten voor
TBC-onderzoek ƒ 100 per onderzoek
bedragen. Wij zouden van de week
een algemeen overleg met de
minister voeren over preventie. Op
verzoek van de minister is dat
overleg niet doorgegaan. Ik had haar
daarbij een vraag willen stellen en
die stel ik nu dan maar. Is zij met mij
bezorgd over de toename van het
aantal TBC-patiënten? De KNCV heeft
ons bericht dat die toename in de
periode 1992-1993 de grootste is
geweest na de Tweede Wereldoor–
log. Wij zijn daarover zeer verontrust.
Die verontrusting geldt ook voor de
complexiteit van de behandeling van
dergelijke patiënten. Betrokkenen
moeten medicatie hebben. Heel
belangrijk is of zij de taal van de
medicamenten verstaan en of wij ze
kunnen volgen in het traject om na
te gaan of zij van die medicamenten
gebruik maakt. Als het laatste niet
gebeurt, heeft behandeling geen zin.
Bovendien vormt het besmettings–
gevaar een probleem.

Mijn vragen in dit verband zijn:
kan de minister het een en ander
zeggen over de behandeling van
deze TBC-patiënten en is het bedrag
van ƒ 100 per onderzoek voldoende,
is dat inclusief behandeling? Ik
attendeer de minister erop dat haar
hoofdinspectie in een artikel zich zeer
bezorgd heeft uitgelaten over de
toename van tuberculose onder
asielzoekers en over de problematiek

bij de behandeling van TBC–
patiënten.

Voorzitter! Ik wil verder graag een
verduidelijking van het antwoord op
vraag 41. Het gaat over de besteding
van de rente van de algemene
omroepreserve. Ik begrijp niet
waarvoor de minister kiest. Zij zegt
enerzijds dat zij sympathie heeft voor
het financieren van de topsport en
anderzijds dat er financiële proble–
men zijn. Hoewel mijn fractie
sympathiek staat tegenover de
topsport - collega Dees heeft bij
begrotingsbehandelingen meermalen
voorstellen in die sfeer gedaan -
vraagt zij zich af of, als de rente van
de algemene omroepreserve zoveel
bedraagt, de omroepbijdrage dan
niet naar beneden kan. Dat is
uiteindelijk een veel betere methode.

Bekend is dat mijn fractie bezwaar
heeft tegen het voornemen van de
regering om te komen tot het
oprichten van een controle-instantie
voor levensmiddelen en waren,
waarin onder andere de inspectie
gezondheidsbescherming zal opgaan.
Ook in de nota naar aanleiding van
het verslag wordt het allemaal
gememoreerd, er wordt aangegeven
wat het nieuwe instituut aan
heffingen zal opleggen. Wij hebben
ons indertijd tegen de warenwet–
heffing verklaard. Morgen komt het
kabinetsstandpunt inzake het
stappenplan opnieuw aan de orde;
wij hebben fundamentele bezwaren
en die zullen wij morgen m de
procedurevergadering aan de orde
stellen. Wij vragen ons af of het
kabinet in een demissionaire periode
wel verder kan gaan met het
stappenplan.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter!
Mevrouw Kamp heeft gevraagd naar
de medische hulpverlening aan
asielzoekers. Voor curatieve
medische zorg zijn asielzoekers op
grond van de Ziekenfondswet
verplicht verzekerd. In 1994 bedraagt
de premie ƒ 4,50 per persoon per
dag. Asielzoekers zijn niet AWBZ–
gerechtigd en daarom heeft WVC
een contract gesloten met een
particuliere ziektekostenverzekeraar
voor de relevante verstrekkingen die
overeenkomen met AWBZ–
verstrekkingen.

Hoe gaat het in de praktijk? Elke
asielzoeker wordt na binnenkomst
geregistreerd door de Centrale
opvang asielzoekers. Deze registratie

vormt tevens de basis voor de
premiebetaling voor de ziektekosten–
verzekering. Die premie wordt door
de COA aan de Centrale ziekenfonds–
kas afgedragen. Het ministerie van
WVC stelt de COA daartoe in staat
door de premie van / 4,50 per
persoon per dag te subsidiëren.
Verder zal men er begnp voor
hebben dat ik de details van het
contract voor de particuliere
verzekermg niet kan mededelen,
want dat bevat natuurlijk
concurrentiegevoelige gegevens. Een
en ander komt ten laste van artikel
05.01.01, de uitgaven voor de
opvang van asielzoekers.

In de antwoorden op de vragen is
al vermeld dat er ƒ 100 per asiel–
zoeker wordt uitgegeven voor het
TBC-onderzoek. In 1992 heeft het
ministerie ingestemd met een
voorstel van de GG en GD tot
diagnostiek en behandeling van TBC
in de opvangcentra voor asiel–
zoekers. Dit voorstel is in de loop
van 1992 operationeel geworden. Het
omvat aan de ene kant het aanschaf–
fen en bemensen van twee mobiele
röntgenthoraxfoto-installaties voor
een eerste screening in de opvang–
fase van de asielprocedure, om een
flexibele en efficiënte controle
mogelijk te maken. Aan de andere
kant is er sprake van een vervolg–
controle in de asielzoekerscentra. De
financiële afhandeling van de
TBC-controle verloopt ook via de
COA, die daarvoor wederom van ons
ministerie subsidie krijgt, ten laste
van het artikel voor de opvang van
asielzoekers, artikel 05.01.01.

De gang van zaken wordt goed in
de gaten gehouden, zowel in de
opvangcentra als in de asielzoekers–
centra. Dat kan ook, omdat in de
centra zelf mensen aanwezig zijn
voor de preventieve zorg. Het zijn er
niet zoveel, maar er wordt dus zeker
op gelet, in ieder geval bij medicatie.
Dat wordt wel goed verzorgd.

De geachte afgevaardigde vraagt
of het aantal niet groot is. Het is mij
echter niet bekend dat het om heel
veel gevallen gaat. Wel zijn een
aantal gevallen bekend. Mede
daarom is iedere asieizoeker, ook
degenen die nog niet gehoord waren
en al in de opvang verbleven, op
TBC onderzocht. In kwantitatieve zin
was de ontwikkeling niet onrustba–
rend, maar het aantal gevallen van
TBC was voor ons aanleiding om
deze zaak goed aan te pakken.
Gezien de besmettelijkheid van die
ziekte en de wijze waarop de
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d'Ancona

asielzoekers gehuisvest zijn, zal het
heel erg gevaarlijk zijn als een aantal
asielzoekers die ziekte hebben. Zoals
gezegd, is er dan sprake van
besmetting van anderen. Nogmaals,
wij hebben het idee dat dit goed
geregeld is.

Mevrouw Kamp heeft een vraag
gesteld over de omroepreserve en de
topsport. Vanwege de grotere
inkomsten is de omroepreserve
inderdaad gestegen. Ingevolge de
wet vragen wij het Commissariaat
voor de rnedia natuurlijk op welke
wijze wij die extra reserve die wij
niet als buffer nodig hebben, voor
bepaalde zaken kunnen aanwenden.
In het verleden hebben wij het hier
ook wel eens over gehad. Zo kan dat
gebruikt worden voor software en
met name voor de financiering van
vrij dure voetbalwedstrijden.

Een ander punt betreft het
verlagen van de omroepbijdrage. Het
is bekend dat wij evenals lerland de
laagste omroepbijdrage hebben. Dat
de omroepreserve is gestegen, is
voor een groot deel te danken aan
de geslaagde actie van de Dienst
omroepbijdragen om het zogeheten
zwartkijken aan te pakken. Die actie
heeft dus extra geld opgeleverd.
Verder is er niet veel meer dan de
afgesproken indexering.

lets anders is dat door verhoging
van de omroepreserve ook de rente
daarop hoger wordt. Dat is bijna 1
mln. Het is zeer goed denkbaar dat
dit geld gaat naar het fonds voor de
topsport. Beleidsmatig zou ik daar
niet tegen zijn. Dat kan ik u zeggen.
De Kamer heeft echter altijd een
aantal wensen voor de aanwending
van die rente. Het is dus ook weer de
Kamer die tijdig gevraagd zal worden
om met mij na te denken over die
bestemming. Nogmaals, ik heb geen
problemen met het fonds voor de
topsport. Het moet echter wel passen
in een totaal financieel prioriteiten–
plaatje, waarover de Kamer natuurlijk
ook meedenkt. De enige voorwaarde
die ik wil noemen, is, dat het fonds
ook daadwerkelijk van start moet
gaan. Ik heb daarnaar geïnformeerd,
ook omdat daarover in de schrifte–
lijke voorbereiding vragen gesteld
waren. De verwachting is dat dit per
1 september 1994 het geval zal zijn.
Op dit moment worden de laatste
losse juridisch-technische en
uitvoeringstechnische eindjes
afgewerkt door WVC, NOC en NSF.
Wat dat betreft, is die barrière weg.

Voorzitter! Dan is er nog een vraag
over de warenwetheffing. Wij

hebben daarover in de schrifteiijke
behandeling reeds het nodige
gezegd in de antwoorden op de
vragen 35 en 36. Ik denk niet dat
mevrouw Kamp ontevreden is over
de wijze waarop wij het gat willen
dekken in de komende jaren en
waarop dat na 1996 wordt opgelost.
Het bezwaar van mevrouw Kamp is
fundamenteler. Zij ziet eigenlijk
helemaal niets in die warenwet–
heffing. Welnu, dat kunnen wij nu
niet hier behandelen. Het is
interessant dat zij het meldt. Ik sta
hier nu alleen voor het beantwoor–
den van de vragen in dat verband. Ik
heb mevrouw Kamp proberen
duidelijk te maken, hoe wij door
middel van een kasschuif de
vertraging in de uitvoering van die
heffing willen oplossen. Na 1996
wordt dat tekort weer ingelopen door
middel van een verhoogde heffing.
Dat doet echter niets af aan en
draagt ook niets bij tot de vraag die
hier kennelijk onder ligt: moet deze
operatie wel? Er zal ruimte en tijd
genoeg zijn om met mijn opvolger
over dat principiële bezwaar dat
mevrouw Kamp hier naar voren
heeft gebracht, te spreken.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu–
ring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

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

van hoofdstuk XIV (ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) van de begroting van de
uitgaven en ontvangsten voor
het jaar 1994 (wijziging samen–
hangend met de Voorjaarsnota)
(23748).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Wij willen een enkele
opmerking maken over de eerste
suppletore wijziging van de
begroting van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Er zijn heden twee amendement
neergelegd. Deze zijn ingediend door
vertegenwoordigers van de fracties
van CDA en PvdA. Het eerste
amendement betreft het verlagen

van het bedrag voor de aankoop van
natuurgebieden en het verhogen van
bedragen die gebruikt worden voor
de functiebeloning voor bos– en
natuurbeheer. De toelichting op het
eerste amendement lijkt mij
voldoende.

Het tweede amendement betreft
een verhoging van het budget voor
het voortgezet agrarisch onderwijs.
De dekking wordt gevonden in artikel
01 van hetzelfde hoofdstuk. De
fracties van CDA en PvdA hebben
tijdens de behandeling van de
begroting van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij in 1993 al
aandacht gevraagd voor de positie
van het voortgezet agrarisch
onderwijs. In de begroting voor 1994
zat een korting op het voortgezet
agrarisch onderwijs van 4 mln. De
fracties van CDA en PvdA hebben
toen een poging gedaan, een
amendement op te stellen om
voldoende middelen voor dit
onderwijs beschikbaar te krijgen. Na
het antwoord van de minister werd
van indiening van zo'n amendement
afgezien, omdat de minister de
toezegging had gedaan dat hij zou
trachten bij de Voorjaarsnota een
oplossing voor het probleem aan te
dragen. De minister kwam met een
inspanningsverplichting. Hij zou
allereerst kijken naar zijn eigen
begroting, maar desnoods in overleg
treden met de minister van
Financiën, omdat er ruimte zou
kunnen ontstaan, bijvoorbeeld uit het
bezuinigingsbedrag rond de
studiefinanciering.

Vandaag maken wij de balans op.
De Voorjaarsnota en de suppletore
wijziging liggen voor ons. Ik
constateer dat er geen concrete
oplossing voor het probleem per 1
juni wordt geboden. Ik constateer
ook dat het probleem alleen maar
groter is geworden. Het was 4 mln.
en het is ruim 15 mln. geworden. De
minister heeft voor 2 mln. een
oplossing gevonden. De groei is
veroorzaakt door de toename van het
aantal leerlingen in het voortgezet
agrarisch onderwijs, hetgeen op
zichzelf een verheugende ontwikke–
ling is.

De minister stelt voor, het
probleem eind dit jaar opnieuw aan
de orde te stellen. Dat zal dan
gebeuren bij de presentatie van de
nieuwe begroting of bij de Najaars–
nota. Dat lijkt onze fractie een te lang
uitstel. Het gaat om ernstige
problemen voor de instellingen. Als
het probleem thans niet opgelost
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Reitsma

wordt, zal men in de tweede helft
van het jaar een aanzienlijk deel van
het personeel moeten ontslaan,
terwijl mogelijk aan het eind van het
jaar opnieuw personeel moet worden
benoemd. Dat lijkt mij voor het
onderwijs ongewenst.

Ik heb kennis genomen van de
opmerking van de minister dat het
onderwerp betrokken zal worden bij
de totale budgettaire problemen van
1,8 mld., die door het demissionaire
kabinet niet zullen worden opgelost.
Het probleem mag volgens de
fracties van het CDA en de PvdA
echter niet blijven liggen. Er moet nu
een oplossing worden gezocht.
Uitstel is onverantwoord met het oog
op de bekostigingswet, met het oog
op het personeelsbeleid, maar ook
met het oog op de analogie
waarover de minister bij het
agrarisch onderwijs altijd spreekt.

Waarom hebben de indieners
gekozen voor een korting op artikel
01, het artikel waar het personeel en
het materieel van het departement
zelf uit worden betaald? Het
belangrijkste motief daarvoor is dat
in dezelfde suppletore wijziging dit
artikel wel wordt opgehoogd met
een kleine 20 mln. Het argument
daarvoor is dat een achterstand is
ontstaan bij de grote efficiency–
operatie. Ik constateer dus dat er wel
enige ruimte was om knelpunten op
de begroting op te lossen. De
minister laat het knelpunt bij het
landbouwonderwijs liggen, en hij
lost zijn eigen knelpunt, bij de
ambtenaren op zijn eigen departe–
ment, wel op. Dat vinden wij meten
met twee maten. Dat is de reden,
waarom gekozen is voor dit
amendement. Mijn fractie wacht met
belangstelling de besprekingen met
de minister van Financiën over de
1,8 mld. af. Wij gaan ervan uit dat
daar ook nog wel middelen
uitkomen. Die middelen kunnen zo
nodig alsnog worden ingezet voor
het artikel 01.

D

Minister Bukman: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigde Reitsma voor zijn
betoog. Het amendement inzake het
landbouwonderwijs, door hem en de
heer Van Zijl ingediend, zal ik kort
behandelen. Het andere amende–
ment zal de staatssecretaris voor zijn
rekening nemen.

Het probleem dat de heer Reitsma
signaleert, is mij bekend, ook uit de

discussie die we in dit huis hebben
gevoerd over de landbouwbegroting
voor het jaar 1993. Mij bereiken de
berichten die ook de heer Reitsma
bereiken, over onderwijsinstellingen
die in problemen komen, tengevolge
van de financiële beperkingen die er
op dit moment zijn. Ik heb nog geen
definitieve oplossing voor dat
probleem; zo ik die gehad zou
hebben, was zij in deze suppletore
begroting aangeduid. Er is nog
overleg gaande met Financiën en
intern, om een oplossing voor het
probleem te vinden. Ik vind
overigens de weg die de geachte
afgevaardigde aanduidt in zijn
amendement, om het bedrag van
13,1 mln. te vinden op artikel 01 van
de begroting, wel een buitengewoon
gemakkelijke weg, omdat in dat
artikel natuurlijk ook al datgene
verwerkt is, wat het departement te
doen heeft bij de invulling van zijn
GEO-taakstelling, taakstellende
onderuitputting enzovoorts enzo–
voorts, zodat de oplossing die hij
ziet, in feite betekent dat wij verder
moeten bezuinigen op personeel en
materieel. Wat personeel betreft, is
dat al buitengewoon lastig, omdat
het onmiddellijk leidt tot een
verhoging van de post wachtgelden.
Dat helpt dus alleen op langere
termijn. Onder de huidige omstan–
digheden ben ik daarom in een
situatie, dat ik dit amendement zoals
het nu luidt moet ontraden. Ik zeg
evenwel de Kamer toe dat ik voor de
stemmingen haar zal meedelen, hoe
het probleem dat is aangeduid en
dat ik erken, zal worden opgelost. Ik
ben ervan overtuigd dat alsdan het
amendement overbodig zal blijken.

D

Staatssecretaris Gabor: Voorzitter!
Het amendement zoals ingediend, is
qua doelstelling buitengewoon
sympathiek. Daar is ook in eerdere
fasen meermalen met de Kamer over
gesproken. Het feit dat er voor
particuliere organisaties een
natuurbijdrage komt, is een goede
zaak, waarvan ik mij altijd een
voorstander heb getoond. Het enige
probleem was het ontbreken van
middelen. Welnu, in het amende–
ment is een bepaalde financiering
voorgesteld, waarbij ik een paar
kanttekeningen wil plaatsen.

Het kabinet heeft enige weken
geleden een algehele verplichtingen–
stop ingevoerd. Dat betekent dat tot
een uitvoering op korte termijn niet

zal worden gekomen. Maar dat is
een algemene lijn, waar dit onder zal
vallen.

De financiering wordt gevonden in
het verlagen van het aankoopbudget
wat de gronden betreft. Het
natuurbeleid staat of valt met een
voortvarend aankoopbeleid. Dat
weten we, daar is het helemaal op
gebaseerd. Als ik er 1 mln. per jaar
aftrek en als ik dat 25 jaar doe, dan
gaat het in totaal om een bedrag van
25 mln. Dat is de helft van het
jaarbudget. Globaal gesproken, kan
dat tot gevolg hebben dat wij de
uitvoering van het natuurbeleid met
een halfjaar moeten opschorten.
Deze kanttekening wil ik nog graag
plaatsen, want een opschorting van
het natuurbeleid voor een halfjaar
wordt mijns inziens niet echt goed
ontvangen. Ik ga dus akkoord met de
doelstelling, maar het lijkt mij wel
beter dat nog even wordt nagedacht
over de financiering van het
amendement en de consequenties
daarvan. Van mijn kant dus een
waarschuwing op dat punt, omdat
een en ander een vertraging van het
totale beleid tot gevolg kan hebben.

Wij hebben een koopplicht als het
om reservaten en begrensde
gebieden. Ook daar kan door een en
ander vertraging ontstaan. Aangezien
het aanbod de vraag momenteel
verre overtreft, ontstaat op dat punt
een spanning. Ook dat is niet erg
bevorderlijk voor het beleid.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: De minister zal de
Kamer schriftelijk informeren, maar
wanneer bereikt die informatie de
Kamer?

Minister Bukman: Morgen tegen het
eind van de middag. Als dat niet lukt,
dan donderdag zeer vroeg in de
ochtend.

De voorzitter: In landbouwtermen
betekent dat een uur of zes.

Minister Bukman: Bij het krieken
van de dageraad, zodat u er op dat
moment geen kennis van kunt
nemen.

De voorzitter: Dan stel ik vast, in
onze termen, dat de nadere
informatie ons woensdag aan het
eind van de dag zal bereiken, zodat
wij donderdag over de suppletore
begroting kunnen stemmen.
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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van hoofdstuk VIII (Ministerie
van Onderwijs en Wetenschap–
pen) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota)
(23767).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Het is 23.28 uur.
Brazilië-Zweden: 1-1. Nederland zit
op het terras. Wij gaan nog even de
suppletore onderwijsbegroting voor
1994 doen, in een vrijwel lege
Kamer, met bijna geen belangstelling
van de andere fracties, op mijn bijna
naamgenoot mevrouw Kamp na.

Ik maak deze inleidende opmerkin–
gen, omdat de onderwijsbegroting
met haar omvang van 34.274 mln.
een risicovolle aangelegenheid is en
blijft. De leerlingenramingen, de
incidentele loonkosten, de overschrij–
ding van de wachtgeldbudgetten, de
stijging van het aantal MBO–
leerlingen en de Wet op de studie–
financiering vormen enkeie van de
belangrijkste risicofactoren. Ik zou
daar, ook naar aanleiding van de
antwoorden op de vragen bij deze
eerste suppletore wet, een aantal
opmerkingen over willen maken en
een aantal vragen over willen stellen.

Eerst de Onderwijs-CAO 1993-
1995. Een niet onaanzienlijk deel van
die CAO moet worden gefinancierd
via het terugdringen van de
wachtgeldbudgetten. Het laatste
proces stokt op dit moment, ook al
omdat het participatiefonds
wachtgelden niet tot stand kan
komen per 1 augustus 1994. De
totstandkoming van dat wetsvoorstel
heeft waarschijnlijk nog veel voeten
in de aarde. De minister past nu een
kasschuif toe om een en ander voor
1994 te redden, maar is dat
voldoende? Uitstel van de wettelijke
regeling participatiefonds van 1
augustus a.s. naar 1 januari 1995
kost ongeveer 50 mln., namelijk vijf
keer een bedrag van 10 mln. per
maand. Welke voorziening wordt
getroffen voor dit uitstel?

Een tweede vraag houdt ook
verband met de personele uitgaven.
Dat heeft allereerst te maken met de
tegenvaller in de personele uitgaven

primair en voortgezet onderwijs van
50 mln. Is de staatssecretaris in staat
om de oorzaken van deze tegenvaller
te schetsen? Verder zien wij dat het
aanvankelijk in de begroting
opgenomen percentage incidenteel
loon voor primair en voortgezet
onderwijs oploopt van 0,3 naar 0,5 in
het primair onderwijs en zelfs van
0,3 naar 0,6 in het voortgezet
onderwijs. Waarschijnlijk toch een
budgettair gevolg van rond de 100
mln. Hoe gaan de bewindslieden met
deze stijging verder om in 1994?

Een derde punt betreft het
middelbaar beroepsonderwijs. Dat is
voor onze samenleving en economie
van cruciaal belang. Deze sector
groeit gelukkig nog steeds. De
afgestudeerden vinden over het
algemeen snel een baan. Maar de
minister lijkt er niet in te slagen deze
sector afdoende te bekostigen. Bij
het antwoord op vraag 19 hebben
wij kunnen lezen dat de meerkosten
ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 117 mln. bedragen
exclusief een tegenvaller van 20 mln.
studiefinanciering voor het MBO. In
deze suppletore wet wordt slechts
voor 82 mln. een dekking opgeno–
men. Wat te doen met de rest? Meer
in het bijzonder zou ik nog willen
vragen wat de scholen er in concreto
van merken. De zogenaamde
budgetfactor en de harmonisatie van
de leerlingenratio's leiden op
schoolniveau nog steeds tot
aanvullende bezuinigingen. Wij
begrijpen niet zo goed dat als je voor
82 mln. een voorziening treft in deze
begroting, de scholen dan toch nog
in de praktijk door bezuinigingen
getroffen worden.

Een volgend punt betreft de
leerlingenramingen. Wij hebben nog
immer het onbehagelijke gevoel dat
een aantal van die leerlingen–
ramingen niet geheel op orde zijn.
Wij zien een stijging van het aantal
leerlingen in het basisonderwijs; wij
hebben meer kinderen van mensen
die in Nederland asiel zoeken.
Hiervoor sprak ik al over het aantal
MBO-studenten dat steeds verder
toeneemt. De studentenaantallen in
HBO en WO lijken enigszins te dalen,
maar onze vraag is welke aanvul–
lende maatregelen de bewindslieden
hebben genomen dan wel denken te
nemen in dit stadium om toch ook
voor 1994 en 1995 de begroting
enigszins in de buurt van de
leerlingenramingen te houden.

De afgelopen week heeft de Kamer
separaat gesproken over de

omvangrijke financiële problemen bij
het vervangingsfonds en de
vertraging die het wetsvoorstel
Student op eigen benen heeft
opgelopen. Wij zagen daar 70 mln.
uitstel verlaging basisbeurs en 100
mln. uitstel verhoging studie–
voortgangsnorm. Er zijn de vorige
week bepaalde afspraken over
gemaakt. Daar wil ik nu niet op
terugkomen, maar ik wil beide
bedragen hier toch wel even
markeren als risicofactor.

Een volgend punt betreft het
uitstel en de vertraging die wij
oplopen inzake de diverse operaties
met betrekking tot de decentralisatie
van de huisvesting. Wij zitten
allereerst met het dossier decentrali–
satie primair onderwijs en voortgezet
onderwijs, een politiek gevoelig
dossier. Als ik bijvoorbeeld kijk naar
de OKF-operatie in het middelbaar
beroepsonderwijs, waar voor 1995
reeds een bedrag wordt ingeboekt
van 250 mln., en wij op dit moment
nog geen enkel wetsvoorstel ter zake
hebben ontvangen, dan vraag ik mij
af hoe reëel dit bedrag nog is.

Tot slot nog twee afrondende
opmerkingen. Allereerst het
antwoord op vraag 37, waar het gaat
over de totale uitvoeringskosten van
de Wet op de studiefinanciering en
de lesgeldwet. In het antwoord op
vraag 37 is sprake van een bedrag
van 13 mln. Maar hoe verhoudt dit
bedrag zich tot het totale bedrag op
artikel 17.07? Dat artikel bedraagt
naar onze inzichten 168 mln.,
hetgeen op zichzelf toch vrij veel is
om de Wet op de studiefinanciering
en de lesgeldwet uit te voeren.

Gisteren hebben wij van de drie
kabinetsinformateurs belangrijke
informatie ontvangen die hier
morgenmiddag expliciet aan de orde
komt. Er is echter één punt dat ik
hier naar voren wil brengen en dat is
de interessante cijferreeks in de
bijlage van het CPB. Dat is de
integrale benadering van de
apparaatsuitgaven, de IBA-korting.
Het departement van O en W wordt
maar liefst aangeslagen voor 580
mln. Herinner ik het mij goed dat
deze IBA-korting reeds door het
missionaire kabinet-Lubbers/Kok is
geïntroduceerd? Zo ja, dan zou ik
graag willen weten in welke omvang
toen over deze bedragen is
gesproken en wat nu de verandering
is ten opzichte van de bijlage van het
CPB.

De voorzitter: Het woord is aan de
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Van de Camp

staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen, die namens de
minister zal antwoorden.

D

Staatssecretaris Cohen Voorzitter!
De eerste vraag heeft betrekking op
de vertraging bij de invoering van
het participatiefonds wachtgelden.
De daar gesignaleerde kasschuif voor
de CAO voor 1993-1995 heeft te
maken met het totale dekkingsbeeid
van de CAO en niet met de
wachtgeldproblematiek, die
eventueel voortkomt uit een
vertraagde invoering van het
participatiefonds. De genoemde
tegenvaller op de wachtgelden van
50 mln. betreft de te verwachten
overschrijding tot 1 augustus 1994.
Na 1 augustus 1994 geldt het
budgettaire kader van de CAO
1993-1995, waarin principe-afspraken
zijn gemaakt indien na augustus
1994 binnen het geheel van de CAO,
inclusief de wachtgeldafspraken,
overschrijdingen optreden. Voors–
hands dienen eerst de effecten te
worden afgewacht van het overeen–
gekomen volumebeleid, met
verplichte herbezetting van de
formatie met wachtgelden, voordat
tot verdere actie moet worden
besloten.

De tweede vraag ging over de
personele uitgaven voor primair en
voortgezet onderwijs. De verwijzing
naar de overschrijding van 50 mln.
betreft de doorwerking van de
gerealiseerde incidentele loonstijging
1993. Voor 1994 en verdere jaren is
voor de incidentele looncomponent
in de declaratiesectoren een
voorziening getroffen op het artikel
loonbijstelling. Ovengens is de door
de heer Van de Camp genoemde
tegenvaller van 100 mln. incidenteel
in het primair en voortgezet
onderwijs voor 1994 wel heel fors
gecalculeerd. Het betreft voor primair
en voortgezet onderwijs samen
ongeveer 30 mln. als aanvulling op
de al ingecalculeerde incidentele
loonontwikkeling van 0,3%.

De derde vraag gaat over het
middelbaar beroepsonderwijs. Het
gesignaleerde verschil in 1994 van
per saldo 35,5 mln. - het verschil
tussen die 117 mln. en de mutatie
van 82 mln. - zal in de loop van dit
jaar tot een aanvullende mutatie
leiden. Voor het effect op school–
niveau voor 1994 verwijs ik naar de
brief van de minister van 18 maart
1994.

De leerlingenramingen zijn redelijk
op orde. De bijstelling van de raming
voor 1994 ten opzichte van 1993 ligt
binnen een bandbreedte van 0,1%,
exclusief het effect van de additio–
nele instroom van asielzoekers. Dat
mag redelijk worden genoemd. De
problematiek van de asielzoekers is
wat betreft de raming moeilijker en
wordt daarom ook kabinetsbreed
gevoerd. De aanvullende maatrege–
len die nodig zijn voor de stijging in
de uitgaven als gevolg van de
bijgestelde ramingen, maken deel uit
van de komende kabinetsdiscussie
over de hangpuntenbrief. Bij de
indiening van de begroting voor
1995 krijgt de Tweede Kamer
uitsluitsel over de genomen
maatregelen.

Over Student op eigen benen en
een studiefinancieringspakket het
volgende. Het geconstateerde
besparingsverlies is op dit moment
nog niet gedekt. Bezien zal worden
of een incidentele oplossing mogeiijk
is. Nu kan echter nog geen uitsluitsel
worden gegeven over de financiële
gevolgen van vertraging in de
studiefinancieringswetgeving.

Het eventuele uitstel van de
OKF-operatie in het MBO in 1995
wordt per definitie niet meegenomen
als begrotingscomponent in de
Voorjaarsnota, omdat deze nota
betrekking heeft op het lopende jaar.
Die operatie maakt deel uit van de
besluitvorming voor het jaar 1995,
die nog niet is afgerond.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor zijn beantwoor–
ding. Ik begnjp dat de minister niet
aanwezig kan zijn omdat hij in het
buitenland is. Ik kom nog even terug
op de post incidenteel. De staatsse–
cretaris zegt dat deze buitengewoon
ruim is gecalculeerd. Is de inschat–
ting dat de post incidenteel blijft
stijgen of zal deze post in 1994, 1995
en 1996 weer teruglopen? Worden
maatregelen op dit punt overwogen?
Een stijging van 1 procentpunt op
een loonsom van 20 mld. is toch
altijd een behoorlijke risicofactor.

Voorzitter! Student op eigen
benen. Kan de staatssecretaris ons
informeren over het moment waarop
een mogelijke dekking voor het
besparingsverlies aan de Kamer kan
worden aangeboden? Moeten wij
wachten tot de begroting voor 1995

of komt er een tussentijdse
maatregel?

Ik begrijp dat de staatssecretaris
de vraag over de IBA-korting moeilijk
kan beantwoorden, omdat de cijfers
van de informateurs daarbij zijn
betrokken. Ik beraad mij nog op de
vraag, op welke wijze dit antwoord
verkregen kan worden.

D

Staatssecretaris Cohen: Voorzitter!
Mede vanwege de afwezigheid van
de minister, verzoek ik om de
aanvullende vragen, alsmede de
vraag over de IBA schriftelijk af te
handelen.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Kunnen vragen die
worden gesteld bij de behandeling
van een suppletore begroting ook
schriftelijk worden beantwoord?

De voorzitter: Als wij er niet over
stemmen, is dat mogelijk.

De heer Van de Camp (CDA): Ik heb
begrepen dat de minister voor
aanstaande donderdag niet terug zal
zijn. Het lijkt mij verstandig, het
aanbod van de staatssecretaris aan
te nemen en de stemmingen uit te
stellen tot de eerste week van
augustus.

De voorzitter: U bedoelt tot het
moment waarop de Kamer na het
zomerreces weer bijeenkomt?

De heer Van de Camp (CDA): Dat
lijkt mij een nog correctere formule–
ring.

Staatssecretaris Cohen: Een andere
oplossing is dat ik probeer, de
nadere vragen voor aanstaande
donderdag te beantwoorden.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor om, als
de antwoorden voor donderdag
aanstaande om 12.00 uur niet binnen
zijn, de stemming uit te stellen. Als
de beantwoording wel donderdag
aanstaande voor 12.00 uur binnen is,
ga ik ervan uit dat erover gestemd
kan worden, tenzij de heer Van de
Camp mij donderdag aanstaande
voor 15.00 uur laat weten dat de
stemming niet kan plaatsvinden
omdat de schriftelijke antwoorden
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Cohen

nog reden geven voor op– en
aanmerkingen.

Aldus wordt besloten.

Sluiting 23.47 uur

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

1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het volgende voorstel
van wet:

Wijziging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en de Wet
milieubeheer (onafhankelijkheid
adviseurs inzake beroepen) (23770).

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van informatie met
betrekking tot een aantal ontwerp–
verdragen van de vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken (23530, nr.
6);
een, ten geleide van de agenda van
de Europese Raad d.d. 24/25 juni
1994(21501-20, nr. 34);

twee, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van de geanno–
teerde agenda van het Uitvoerend
Comité in het kader van het Akkoord
van Schengen (19326, nr. 89);
een, ten geleide van het verslag van
de Algemene Raad d.d. 13/14 juni
1994(21501-02, nr. 130);

drie, van de minister van Justitie,
te weten:
een, over het optreden van de
huidige procureur-generaal bij het
Bossche Gerechtshof, mr. R.A.
Gonsalves, als bestuursambtenaar in
het voormalig Nederlands-Nieuw–
Guinea (23400-VI, nr. 43);
een, over de beoordeling van het
optreden van de heer Gonsalves in
de Baliem in 1960 (23400-VI, nr. 44);
een, inzake het wetsvoorstel
ondertoezichtstelling minderjarigen
(23003, nr. 27);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
een notitie over het constitutioneel
referendum (23774, nr. 1);

een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, over de
LSOP-wet (23446, nr. 11);

vier, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van een notitie
"Specialisatie in het basisonderwijs"
(23328, nr. 8);
een, ten geleide van de rapportage
van de op 19 april jl. gehouden
conferentie "Functiewaardering in
het onderwijs" (23328, nr. 9);
een, ten geleide van het advies
Infrastructuur Arbeidsmarktbeleid
van de commissie-Rutten (23328, nr.
10);
een, ten geleide van het Besluit
houdende wijziging van het
Eindexamenbesluit (23771, nr. 1);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
de bestuurscrisis bij de Rijksuniversi–
teit in Leiden (23400-VIII, nr. 84);

een, van de minister van Defensie,
over de Nederlandse bijdrage aan
het UNSAS (United Nations Standby
Arrangements System) (23400-X, nr.
65);

een, van de staatssecretaris van
Defensie, over het sluiten van het
NAVO-depot in Ter Apel (23400-X, nr.
64);

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
grensoverschrijdende luchtverontrei–
niging (18225, nr. 61);

drie, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van het verslag van
de EU-Transportraad van 13 en 14
juni 1994(21501-09, nr. 37);
een, over maatregelen om toekom–
stige wateroverlast in Maasdal te
beperken (23564, nr. 11);
een, over de tracévaststelling
rijksweg 73 gedeelte Venlo-Sint Joost
(23772, nr. 1);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over het wetsvoorstel
Bestrijdingsmiddelenwet (23177, nr.
16);

drie, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, over een experiment met
gedecentraliseerde ontheffings–
bevoegdheden krachtens de Drank–
en Horecawet (22236, nr. 29);
een, over opname van de hulp door
tandprothetici in het ziekenfonds– en
standaardpakket (22904, nr. 15);
een, over gehandicaptensport–
organisaties (23400-XVI, nr. 94);

een, van de Algemene Rekenka–
mer, ten geleide van het Juniverslag
1994 (23785, nr. 1).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van het verslag over
de hervatte 47e zitting, de 48e zitting
van de algemene vergadering der
Verenigde Naties en de Veiligheids–
raad 1993;
een, ten geleide van de tekst van het,
een verdrag in de zin van de
Grondwet vormende, Memorandum
van overeenstemming inzake het
bestuur van de Europese Unie over
Mostar;

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, over de
politiesterkte;

een, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van het tweede advies van
de Adviesraad voor het Onderwijs
(ARO), getiteld "Ruimte voor leren";

een, van de minister van
Financiën, over de Nederlandse
betalingsbalans over het eerste
kwartaal van 1994 alsmede recente
valutamarktontwikkelingen;

een, van de staatssecretaris van
Financiën, ten geleide van de
Interimrapportage van de Werkgroep
Fiscale Infrastructuur;

drie, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van het rapport over
scheiden-vergisten-verbranden van
integrale afvalstromen;
een, ten geleide van een overzicht
van de toepassing van het juridisch
instrumentarium bodemsanering in
het jaar 1993;
een, ten geleide van het advies dat
de Evaluatiecommissie Wet
Milieubeheer onlangs uitbracht over
het Besluit Geluidshinder Spoorwe–
gen;

een, van de minister van
Economische Zaken, ten geleide van
de voortgangsrapportage Toeleveren
& Uitbesteden 1994;

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het rapport inzake de
technische studie naar alternatieve
mogelijkheden voor de produktie van
humaan lactoferrine;

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over de internationale handel in
bedreigde in het wild levende dier–
en plantensoorten (CITES);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
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geleide van het rapport "De vijfde
dag: een beleidsgericht onderzoek
naar ervaringen van werknemers met
een gecomprimeerde werkweek";

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de eindrapportage
van de commissie-Houben externe
deskundigen Wet Sociale Werkvoor–
ziening.

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

4. de volgende adressen:
een, van G.H. Bohnen te Gouda,

met betrekking tot toepassing van de
hardheidsclausule inzake levenson–
derhoud;

een, van S. Dijkshoorn te Berkel en
Rodenrijs, met betrekking tot een
aanslag in de inkomstenbelasting;

een, van mevrouw G.H. Tjoe
Awie-Van Amson te Duivendrecht,
met betrekking tot een aanslag in de
inkomstenbelasting en beslagleg–

een, van P. Smit te Kollum, met
betrekking tot een belastingschuld;

een, van K.H. Kroboth te Rotter–
dam, met betrekking tot kwijtschel–
ding van aanslagen in de
inkomstenbelasting/premie volksver–
zekeringen;

een, van A.M. Schlangen te
Groesbeek, met betrekking tot
motorrijtuigenbelasting;

een, van Zeeland Supply Beheer
BV te Terneuzen, met betrekking tot
vermindering van aanslagen in de
vennootschapsbelasting;

een, van E.A.R. van Oever te
Moordrecht, met betrekking tot
teruggaaf van ingehouden loonbelas–
ting en premie volksverzekeringen
over 1993;

een, van G.C. Mijnsbergen te
Bergen op Zoom, ten vervolge op
een eerder adres inzake een
betalingsregeling;

een, van W.G.M. van der Zwet te
Wehl, met betrekking tot kwijtschel–
ding van een belastingschuld;

een, van L.A. Terlouw te Leusden,
met betrekking tot een naheffings–
aanslag in de motorrijtuigenbelas–
ting;

een, van B.S.W. van Rijn te Heerle,
met betrekking tot toepassing van de
hardheidsclausule in verband met
aftrek buitengewone lasten.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de commissie voor de Verzoek–
schriften;

5. de volgende brieven:
een, van S. van der Ven, over de

Nederlandse Grondwet;
een, van het Hoogheemraadschap

van Delfland, ten geleide van het
Jaarverslag 1993.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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Noten

Noot 1 (zie blz. 5605)

Tabel 1 asielzoekarskosten in miljarden

Raming Miljoenen– Bijstellmg Voorjaars Tegenvaller -'94 (struc–
nota -'94 nota -'94 turele doorwerking)

25 000 55 000

Directe kosten

Indirecte kosten

TOTAAL

0,8 2,1

0,5 1,5

1,3 3,6

1,3

1,0

2,3

Tabal 2 Naar 1995 doorgeschoven problemen in miljarden

Doorloop taakstelling arbeidsvoorwaarden 1993 0,4

Niet-uitdelen prijsbijstellingstranche 1995 0,6

0,7% productiviteitskortmg ambtenaren (IBA-taakstelling) 1995 0,5

Doorloop Voorjaarsnota-problematiek 1994 (directe asielzoekersmeerkosten
minus opbrengst bruteringsoperatie VROM) 0,6

Doorloop budgetdisciphne tegenvallers 1994 0,7

Vergroting tekort 1995 door geringere kasschuif 1994/1995 1,2

TOTAAL 4,0

Noot 2 (zie blz. 5704)

Bijvoegsel

Schriftelijke antwoorden van de minister van
Justitie op vragen, gesteld in de eerste termijn bij
de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring
van het op 20 november 1989 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het
kind (22855, R 1451).

Inleiding

Hopelijk zal ook het Koninkrijk snel
tot bekrachtiging van het Verdrag
inzake de rechten van het kind
kunnen overgaan. De behandeling in
deze Kamer en, naar ik hoop, de
aanvaarding van het wetsvoorstel
vormen een flinke stap in de goede
richting.

Het Verdrag inzake de rechten van
het kind heeft, zoals u weet, al een
lange voorgeschiedenis achter zich.
Denk aan de Verklaringen van de
rechten van het kind van 1924 en
1959.
Aangezien men van mening was dat
kinderen extra bescherming
verdienen, kwam Polen in 1978 met

een ontwerp voor een Verdrag inzake
de rechten van het kind. De
bedoeling was dat het verdrag in
1979 in het Internationaal Jaar van
het Kind tot stand zou komen. De
voorbereidingen duurden echter tien
jaar. Inderdaad doordat gewerkt
werd op basis van consensus; dat is
wel de beste garantie dat een
verdrag ook door zeer velen wordt
bekrachtigd. En dat blijkt ook
inmiddels 158 staten.

Sharia-voorbehoud

De heer Rouvoet (RPF) vroeg nog
naar de waarde van het verdrag in
die landen, die een voorbehoud
hebben afgelegd op grond waarvan

de verdragstoepassing aldaar zou
dienen te wijken voor de Sharia.

Volgens het verdragenrecht gelden
verdragsbepalingen ongeacht het
interne recht van een verdragspartij.
Is een dergelijke werking ongewenst,
dan bestaat de mogelijkheid «de
werking van een verdragsbepaling
ten aanzien van die partij te wijzigen
of uit te sluiten». Die staat wordt dus
- als het ware - slechts partij bij een
deel van het verdrag; een figuur die
in het volkenrecht algemeen is
erkend.
Voorbehouden die evenwel in
algemene zin het verdragsrecht
ondergeschikt verklaren aan een
ander rechtssysteem tasten in wezen
de verdragsbasis van het verdrag
aan. In wezen had men dan gewoon
geen partij moeten worden, als men
het verdrag kennelijk ondergeschikt
acht aan een ander recht.

Koninkrijkaspecten

Mevr. Versnel-Schmitz (D66) en de
mevrouw Van der Burg (PvdA)
vroegen nog naar de formele
aspecten van de goedkeuring «voor
het gehele koninkrijk», mede in
verband met de af te leggen
voorbehouden.

Zoals u weet, behoeven in beginsel
alle verdragen de goedkeuring van
de Staten-Generaal, alvorens het
Koninkrijk aan die verdragen kan
worden gebonden (artikel 91
Grondwet).
Indien daar aanleiding toe is, dient
het Koninkrijk bij bekrachtiging (etc.)
aan te geven, dat de werking van dat
verdrag territonaal beperkt zal zijn
tot één of twee delen van het
Koninkrijk, indien de parlementaire
goedkeuring slechts voor die delen
was gevraagd c.q. gegeven, zoals
ook door middel van voorbehouden
kan worden aangegeven dat de
werking van het verdrag in materiële
zin beperkt of gewijzigd wordt voor
ons land. Dit alles is een kwestie van
verdragstechniek, waarover het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
waakt. In de schriftelijke stukken is
hier al uitgebreid op ingegaan.
Wordt beoogd een verdrag alleen
voor Nederland aan te gaan, omdat
het verdrag een daartoe strekkende
territorialiteitsbepaling kent of omdat
de regeringen van de Nederlandse
Antillen en Aruba te kennen hebben
gegeven medegelding van het
verdrag voor hun landen niet
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