
15de vergadering Donderdag 27 oktober 1994

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 101 leden, te
weten:

Aiking-van Wageningen, Van
Ardenne-van der Hoeven,
Augusteijn-Esser, Bakker, Ter Beek,
Beinema, Van den Berg, Biesheuvel,
Blaauw, Blauw, Boogaard, Van
Boxtel, Bukman, V.A.M. van der
Burg, Cherribi, Cornielje, Crone,
Deetman, Van Dijke, Dijksma,
Dittrich, Van den Doel, Doelman-Pel,
Van Erp, Van Gelder, Van Gijzel, De
Graaf, Heerma, Hendriks, Hessing,
Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra,
Van Hoof, Houda, Huys, De Jong,
Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek–
Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H.
Kamp, Keur, Klein Molekamp,
Koekkoek, Korthals, Lambrechts,
Lansink, Leers, Liemburg, Van der
Linden, Marijnissen, Mateman,
Mulder-van Dam, Van Nieuwen–
hoven, Nijpels-Hezemans, Oedayraj
Singh Varma, Oudkerk, Van Oven,
Van der Ploeg, Poppe, Rabbae,
Reitsma, Remkes, Van Rey, Van
Rooy, Rouvoet, Schimmel, Schutte,
Sipkes, Smits, Soutendijk-van
Appeldoorn, Stellingwerf, Swildens–
Rozendaal, Terpstra, Van Traa, Ter
Veer, Verbugt, Verhagen, Verkerk,
Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van
der Vlies, H. Vos, M.B. Vos, Voüte–
Droste, Vreeman, J.M. de Vries,
Wallage, Van Walsem, Van Waning,
Weisglas, Van Wingerden, Witteveen–
Hevinga, Wolffensperger, Wolters,
Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra,
Zonneveld en Van Zuijlen,

en mevrouw Sorgdrager, minister
van Justitie, mevrouw De Boer,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer, mevrouw Jorritsma-Lebbink,
minister van Verkeer en Waterstaat,

de heer Wijers, minister van
Economische Zaken, en mevrouw
Van Dok-van Weele, staatssecretaris
van Economische Zaken.

D

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

Dijksman, wegens ziekte;

Esselink en De Cloe, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
ochtendvergadering;

Ter Beek en Sterk, wegens bezighe–
den elders, alleen voor de ochtend–
en middagvergadering;

Adelmund, Noorman-den Uyl en Van
Gelder, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middagvergadering;

Buurmeijer, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middag– en
avondvergadering;

Oudkerk en Liemburg, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
avondvergadering;

Leerkes en Zijlstra, wegens bezighe–
den elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 1995
(23900-XIII);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1993 (Slotwet;
rekening) (23841);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XIII (Ministerie
van Economische Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(Slotwet; rekening) (23849).

(Zie vergadering van 26 oktober
1994.)

De voorzitter: Door mij zijn
schriftelijke antwoorden ontvangen
van de minister van Economische
Zaken op vragen, gesteld in de
eerste termijn.

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

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze weekeditie.)2

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Minister Wijers: Voorzitter! Ik dank
de woordvoerders voor hun inbreng
en in het bijzonder degenen die
gisteren en eergisteren hun
maidenspeech hebben gehouden.
Wij voelen vandaag enige lotsver–
bondenheid met hen.

Verschillende woordvoerders
hebben de toon gezet voor een
vruchtbare discussie over de
hoofdlijnen van het beleid. Mede om
die reden hebben wij een aantal
vragen schriftelijk beantwoord, zodat
wij ons hopelijk tot die hoofdlijnen
kunnen beperken. De staatssecretaris
en ik zijn blij met de toch vrij brede
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Mlnister Wijers van Economische Zaken

ondersteuning van onze aanpak.
Zelfs de heer Leers die onze
ombuigingen bestrijdt, spreekt over
een aangename klankkleur van de
richting van het beleid. Dat hebben
wij dan in ieder geval binnen.

De staatssecretaris en ik willen
heel graag instemmen met degenen
die respect hebben betuigd voor
onze voorgangers. Wij vinden dat
zeer passen en willen ons daar graag
bij aansluiten. Er is door onze
voorgangers veel werk verzet. Er ligt
een stevige basis waar wij met het
zetten van eigen accenten heel goed
op kunnen voortbouwen.

Door veel afgevaardigden is erop
gewezen dat de conjunctuur duidelijk
opleeft. Tegelijkertijd hebben zij erop
gewezen dat er een aantal grote
structurele problemen bestaat. Deze
moeten met name in deze periode
worden aangepakt. Ik wil hier graag
wat langer bij stilstaan. Als wij het
hebben over die grote structurele
problemen, gaat het eigenlijk over
drie groepen van problemen: in de
eerste plaats de zeer hoge inactiviteit
in onze samenleving, in de tweede
plaats de macro-economische
verhoudingen die nog steeds uit het
lood staan, en in de derde plaats
orwoldoende dynamiek in onze
economie. Wij zijn ervan overtuigd
dat, als wij er niet in slagen om deze
drie zwaktes onder de knie te krijgen,
wij na deze conjuncturele opleving
verder in een neerwaartse spiraal

zullen geraken. De andere kant van
dat verhaal is dat, als wij erin slagen
om in samenhang deze drie
vraagstukken op te lossen, precies
het tegenovergestelde gebeurt. Het
moment daarvoor is daar. Wij krijgen
de wind van de conjunctuur in de
rug. Als de economie beter gaat,
moeten wij in staat zijn om op al
deze drie punten structureel te
werken aan verbetering. De schaal
van deze drie vraagstukken roept om
krachtdadig handelen. Dat gevoel
van urgentie is ook de drijfveer van
ons politiek handelen. Dat betekent
snel beslissingen nemen, scherpe
keuzes durven maken en in de
aanval gaan. Om dit gevoel van
urgentie nog eens te illustreren, wil
ik graag in analyserende zin wat
dieper ingaan op die drie groepen
van vraagstukken.

Ik kom eerst op de inactiviteit. Het
is zo dat het aantal uitkeringsgerech–
tigden sinds 1970 is toegenomen van
44% tot 85% in 1994. Als je dat
probeert te meten in volle banen,
moet je waarnemen dat maar de
helft van onze bevolking tussen 15
en 65 jaar deelneemt aan betaalde
arbeid. Ter vergelijking: in Duitsland
is die deelname op het ogenblik 60%.
Als wij dat getal willen bereiken,
zouden wij in Nederland 1 miljoen
extra banen nodig hebben. Je kunt
dit dus zien als een vraagstuk, maar
je kunt het ook zien als een
ongelofelijke potentie. Beide zijn

waar. Er is een enorm ongebruikt
potentieel, en het niet gebruiken
daarvan is tegelijkertijd een
potentieel aan frustratie, aan
niet-betrokkenheid in onze samenle–
ving.

Het arbeidsaanbod zal de
komende jaren nog met 80.000 a
90.000 personen per jaar groeien. Die
mensen moeten allemaal een baan...

De heer Van Dijke (RPF): U zegt dat
er frustratie is bij het niet participe–
ren in de groep van mensen met een
betaalde baan. In een publikatie van
het Sociaal en cultureel planbureau
staat dat dit sinds mensenheugenis
nooit anders is geweest. Het is de
vraag of dat inderdaad een bron van
frustratie is, of dat het ook anders–
zins te duiden valt.

Minister Wijers: Ik ga ervan uit dat
als mensen in sociale voorzieningen
zitten en geregistreerd staan als
werkloze, zeker op de schaal zoals
dat nu plaatsvindt - ik denk aan de
WAO - zij de serieuze intentie
hebben om deel te nemen aan het
arbeidsproces. Dan neern ik nog niet
eens het ervaringsfeit in beschou–
wing dat, als de arbeidsmarkt
aantrekt, meer mensen zich gaan
aanbieden, zodat er nog een heel
potentieel aan mensen achter zit die
graag zouden willen werken. Ik weet
ook dat veel mensen die een
uitkering hebben of geregistreerd
staan als werkloze - maar ook
diegenen, die nog niet geregistreerd
staan als werkloze - dolgraag zouden
participeren in deze samenleving.
Het niet kunnen participeren is een
bron van frustratie.

Het creëren van werkgelegenheid
voor personen die zich de komende
jaren gaan aanbieden, zal waar–
schijnlijk wel lukken, als we ons
beleid realiseren. Als we datgene
gaan realiseren wat we denken te
gaan realiseren, en ook als de
conjunctuur zich verder ontwikkelt
zoals we verwachten - zelfs als je
uitgaat van wat behoudender
veronderstellingen - zal het lukken
om de geregistreerde werkloosheid
te laten dalen. Maar dat is niet
genoeg, gegeven het enorme
potentieel, waar we het net over
hadden. Voor verlichting van
betekenis zijn nog eens 10.000 banen
extra per jaar nodig. Ik zei het al: we
hebben 600.000 geregistreerde
werklozen en 800.000 arbeidsonge–
schikten, waarvan zeker een deel
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graag zou willen participeren. Dat
noem ik dus een enorme uitdaging.

Het tweede punt is dat de
macro-economische verhoudingen in
ons land al zeer lang uit het lood
zijn. Eigenlijk moet je vaststellen dat
twintig jaar na de 1%-norm van
Duisenberg de overheidsfinanciën
nog steeds niet volledig zijn
gesaneerd. We kampen op de
rijksbegroting met een enorme
rentelast: 28 mld. in 1995. En als de
rente 1% stijgt, zullen we in 1998
ongeveer 2 mld. meer moeten
betalen aan rente. Dat is ongeveer de
vrije beleidsruimte die we op de
begroting van Economische Zaken
ter beschikking hebben. Dit soort
cijfers illustreert heel nadrukkelijk de
noodzaak om de overheidsfinanciën
op een herkenbaar pad terug te
brengen. Daar komt nog bij dat we in
Europees kader aan de EMU werken
en het natuurlijk zo is dat, als we er
niet in slagen om geloofwaardig de
staatsschuldquote omlaag te
brengen, we dat op een gegeven
moment ten opzichte van andere
landen die daar wel in slagen, zullen
gaan merken in onze rentestand, met
opnieuw de gevolgen waar ik het net
over had.

Dat vraagstuk van de grote
staatsschuld en het financierings–
tekort vertaalt zich ook in een
scheefgroei in de structuur van onze
economie. De overheid is uitgedijd;
er zijn te veel subsidiestromen en
onduidelijke verantwoordelijkheden.
Eigenlijk is wat we nu zien de uiting
van een onbedoelde centralisatie van
besluitvorming in onze samenleving,
terwijl de samenleving, die juist zo in
beweging is en zo schreeuwt om
dynamiek, vraagt om decentralisatie.
Dat proces is over een heel lange
periode door blijven lopen. Ter
illustratie: als sinds 1980 de reële
collectieve uitgaven niet zouden zijn
gegroeid, zou de collectieve–
uitgavenquote ongeveer 45% van het
bruto binnenlands produkt bedragen.
Dat is het niveau van 1970, maar
feitelijk zitten we bijna op 60%. Dat
geeft iets aan van de urgentie
waarmee wij aan tafel zitten, ook met
het saneren van de overheids–
financiën als conditie van structureel
herstel van onze economie.

Het laatste punt is het gebrek aan
dynamiek, dat op een heel breed
terrein aanwezig is: op goederen–
markten, op dienstenmarkten en op
de arbeidsmarkt. Er zijn op mijn
ministerie wat sommen gemaakt om
te zien wat er gebeurt als we dat

over een breed terrein zouden
aanpakken. Dan zie je dat er een
potentie in zit van ongeveer 1% extra
groei en 50.000 banen per jaar. Die
potentie moeten wij aanboren. Het
regeerakkoord is sterk gefocust op
deze drie punten. Het financierings–
tekort en de lastenverlichting maken
ruimte voor het bedrijfsleven.
Marktwerking en flexibilisering
zorgen ervoor dat de kansen kunnen
worden benut. Dat is de basis voor
het scheppen van werk in de
marktsector. Ik vind dan ook dat het
resultaat van ons totale beleid zich
moet vertalen in een daling van de
inactiviteit. Dat is een van de
belangrijke maatstaven voor het
succes van deze regering. Dat biedt
perspectief. Het is dus niet - dat zeg
ik tegen de heer Poppe, die er helaas
nog niet is –: het werkvolk terug in
het hok. Het is: mensen aan het
werk. Mensen aan het werk betekent
mensen een eigen lotsbestemming
geven, zodat ze trots kunnen zijn op
wat zij bijdragen aan de samenleving
en zodat zij een inkomen verwerven.
Tegen de heer Van Dijke zeg ik dat
het economische en financiële beleid
in die zin het fundament is van het
sociale.

Ik ben er verder van overtuigd dat
het technologiebeleid, het structuur–
versterkende beleid waarover ik
straks verder kom te spreken, alleen
maar effectief kan zijn als de
voorwaarden voor een stabiel
macro-economisch klimaat en een
goede marktwerking zijn vervuld.
Slagen wij daar niet in, dan zul je
zien - dat is ook in het verleden
gebeurd - dat per gevolg ad-hoc–
beleid, niet-structureel beleid
ontstaat op die gebieden waar wij
juist iets willen toevoegen aan de
structuur van onze economie.

De werkgelegenheid zal de
komende jaren bijna overheersend
uit de marktsector moeten komen.
Het sleutelbegrip, als je het over
werkgelegenheid in de marktsector
hebt, is concurrentiekracht. Daarom
was ik blij met de vragen van de
heren Remkes en Van Walsem over
de concurrentietoets. Wij hebben het
dan niet alleen over budgettaire
dimensies, maar over een veel
breder terrein. Die toets moet
aangeven waar wij op dit moment
staan. Dan kijken wij naar de zaken
die ik zojuist heb genoemd, maar
ook naar zaken als de kwaliteit van
de kennisinfrastructuur, het aantal
starters en het dalen van de
inactiviteit.

Wij zijn op het ministerie druk
bezig met het operationaliseren van
die concurrentietoets. Deze toets
moet aan een aantal eisen voldoen.
Het moet niet een toets zijn van het
ministerie van Economische Zaken,
maar een toets van het kabinet, een
toets die wordt erkend, een toets die
in breder verband belangrijke,
sturende informatie aan de samenle–
ving geeft en een toets die het
bedrijfsleven een beeld geeft van
haar bijdrage aan het oplossen van
de vraagstukken. Ook moet de toets
eenvoudig blijven. Wij moeten er ook
mee kunnen communiceren naar de
samenleving toe. Om dat voor elkaar
te krijgen, moeten wij objectieve
maatstaven ontwikkelen en heldere
en bruikbare conclusies trekken. In
die zin moet altijd enige afweging
worden gemaakt wat betreft
zorgvuldigheid en snelheid, want als
wij de concurrentietoets presenteren,
dan moet niet na een halfjaar een
discussie ontstaan over de hardheid
van achterliggende cijfers. Het ligt in
ons voornemen om de Kamer binnen
een paar maanden te informeren
over de uitwerking daarvan.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik
begrijp best dat de uitwerking
hiervan ingewikkeld is. De minister
hoeft ons wat dat betreft niet alles
tot in details uit te leggen. Ik vraag
hem wel om in hoofdlijnen de
componenten van die concurrentie–
toets aan te geven.

Minister Wijers: Ik heb zojuist al een
aantal componenten genoemd, maar
die opsomming was niet uitputtend.
In deze fase wil ik duidelijk maken
dat wij geen concurrentietoets willen
die alleen maar de monetaire en
macro-economische variabelen
aangeeft. Die hebben wij in feite al.
Wij weten wat dat betreft al hoe wij
ervoor staan. Het gaat ook om een
aantal andere zaken, zoals de status
van onze infrastructuur ten opzichte
van een aantal ons omringende
landen. Het zou ook mooi zijn als wij
het aantal starters hier kunnen meten
en vergelijken met het aantal starters
in de ons omringende landen. Wat
betreft de sociale norm - dan spreek
ik even voor mijzelf - ben ik van
mening dat wij de mate waarin wij
erin slagen om onze inactiviteit terug
te brengen, moeten benchmarken
met die in één of meerdere ons
omringende landen. Dan krijgen wij
een beeld van hoe succesvol wij
ermee zijn.
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De heer Rabbae (GroenLinks): Ik
neem aan dat de minister over deze
kwestie nog gaat praten met de
deskundigen op dit terrein. Vervol–
gens zal hij tot een concretere
uitwerking van de toets komen. Ik
vraag de minister om de Kamer die
concretere uitwerking voor te leggen,
voordat hij daarmee aan het werk
gaat. Dan kan de Kamer op dat punt
nog een eigen inbreng hebben,
mocht zij even deskundig zijn als de
anderen op dat terrein.

Minister Wijers: Ik twijfel niet aan
uw deskundigheid, dus ik wil graag
de discussie met u daarover
aangaan. Juist gegeven het karakter
van de concurrentietoets, moet hij
breed maatschappelijk gedragen
worden; niet alléén door de Kamer,
maar óók door de Kamer.

De heer Van Walsem (D66): Het lijkt
mij het beste om de concurrentie–
toets jaarlijks te evalueren. De
resultaten daarvan kunnen dan bij de
presentatie van de begroting aan de
Kamer worden meegedeeld.

Minister Wijers: Met het gevaar dat
ik voor mijn beurt spreek, kan ik
zeggen dat dit inderdaad de
bedoeling is.

De heer Van Walsem (066): De
ontwikkelingen gaan echter verder
en de toets zal daaraan aangepast
moeten worden.

Minister Wijers: Daar moeten wij
voorzichtig mee zijn. Als de toets na
het eerste jaar al wordt geëvalueerd
en aangepast, gaat de betekenis
ervan verloren. Het gaat erom dat
prestaties in Nederland vergeleken
worden met prestaties in ons
omringende landen. Daarvoor is
nodig dat de definities worden
vastgelegd, omdat die ook van
belang zijn voor de vergelijkende
cijfers uit het buitenland. Als na een
jaar wordt geëvalueerd, krijg je te
maken met schuivende panelen. In
plaats van een discussie over de
trend van de ontwikkeling, komen wij
dan terecht in een discussie over
technische zaken en dat wil ik
uiteraard juist voorkomen. Ik hoop
dat wij erin slagen, een zo simpele
toets te ontwerpen dat dit mogelijk
is. De trends zijn belangrijk en niet
zozeer om de absolute waarden. Bij
het benchmarken - mijn excuses
voor het jargon - zijn de absolute
waarden wel interessant, maar de

vergelijking met de ontwikkelingen in
een aantal andere landen is veel
belangrijker. Wij moeten weten of wij
op de goede lijn zitten en dat moeten
wij één keer per jaar controleren. Ik
zie dan ook liever een evaluatie na
vier jaar.

Voorzitter! Behalve het gevoel van
urgentie dat samenhangt met de
omvang en de maatschappelijke
effecten van de drie grote maat–
schappelijke vraagstukken, is er nog
een aantal redenen waarom wij zo
snel en voor een zo lange periode de
bezuinigingen hebben ingevuld.
Hieraan liggen bestuurlijke en
praktische, maar ook inhoudelijke
overwegingen ten grondslag. Wij
hebben duidelijkheid willen
scheppen ten opzichte van de
betrokken organisaties. Ook het veld
waarmee wij werken heeft behoefte
aan duidelijkheid. Duidelijkheid voor
één jaar is in dit verband onvol–
doende. Daar kan men geen beleid
op baseren.

Daarnaast waren wij ervan
overtuigd dat deze aanpassing snel
doorgevoerd moest worden. Het was
een gegeven dat er iets moest
gebeuren met de overheidsfinanciën
en dat dit consequenties voor ons
departement had. Wij wilden
voorkomen dat wij jaar in jaar uit
gevangen zouden zitten in het
schuiven met enkele honderd–
duizenden guldens. Dit geldt voor
het ministerie, maar ook voor de
"omgeving" daarvan. Daarmee zou
de nadruk op de verkeerde zaken
komen te liggen, namelijk op het
ontlopen van de pijn. Gezien de
omvang van het vraagstuk zijn wij
juist gedwongen om op dit punt in
de aanval te gaan. Focussen op
vernieuwing betekent dat je op een
gegeven moment je verlies neemt.

Voorzitter! Een nieuwe dynamiek
noodzaakt ons, nieuw geld te vinden.
Voor nieuwe beleidsintensiveringen
zijn nieuwe middelen nodig. Ik vind
het een goede praktijk dat degene
die zijn bezuinigingen goed heeft
ingevuld, ook als eerste in aanmer–
king komt voor beleidsintensivering.

Dit betekent overigens niet dat wij
alleen om redenen van snelheid onze
bezuinigingen maar even hebben
ingevuld. Dit is weloverwogen
gebeurd, op basis van posterioritei–
ten. Met beleidsintensiveringen
zullen nieuwe accenten gezet
worden. Het is niet de bedoeling,
met de ene voet gas te geven en met
de andere te remmen.

De heer Leers (CDA): De minister
noemt een aantal argumenten die
een rol hebben gespeeld bij het
invullen van de bezuinigingen, zoals
duidelijkheid, focussen op vernieu–
wing en nieuwe dynamiek. Heeft hij
de betrouwbaarheid van de overheid
ten opzichte van de sector niet laten
meewegen?

Daarnaast heeft de minister
gezegd dat één jaar zekerheid voor
de buitenwacht niet voldoende is.
Betekent dit dat hij afstand neemt
van de opvattingen van de WD–
fractie die de bezuinigingen voor
1995 slikt en vervolgens met de
minister wil praten over een verdere
invulling van de bezuinigingen voor
1996 en volgende jaren?

Minister Wijers: De heer Leers loopt
vooruit op een deel van mijn verhaal.
Het is niet zo dat de invulling van de
bezuinigingen voor 1995 alleen maar
indicatief is, zoals de heer Remkes
misschien heeft gesuggereerd. Er
moet nu een keuze worden gemaakt
om straks de taakstelling te kunnen
halen. Wij hebben gekozen op basis
van gedegen gronden. Dat hoeft
natuurlijk op zichzelf een discussie
over nieuwe beleidsaccenten niet in
de weg te staan. Het kan natuurlijk
niet zo zijn dat het ene potje
weggenomen wordt en dat het
andere potje voor precies hetzelfde
gebruikt wordt. Dat zou inderdaad
onzorgvuldig bestuur zijn. Zoals ik al
zei, is de keuze voor de bezuinigin–
gen gebaseerd op posterioriteiten.

Het zal de heer Leers nu wel
duidelijk zijn dat ik met zijn
amendement niet uit de voeten kan.
Ik wil niet eens praten over de
precieze dekking ervan. Het oordeel
van het kabinet daarover is al
gegeven door de minister-president
bij de algemene beschouwingen en
herhalingen van zetten kosten alleen
maar tijd. Ik wil echter toch stilstaan
bij de bijdrage van de heer Leers op
dit gebied, opdat duidelijk wordt
waarom wij bepaalde keuzes
gemaakt hebben en waarom zijn
voorstel mij absoluut niet overtuigt.
Het niet doorgaan van ombuigingen
op subsidies in de verplichtingen–
sfeer voor 1995, zoals hij voorstelt,
heeft voor de periode daarna zeer
grote consequenties. De meerjarige
invulling van de EZ-taakstelling zou
daardoor nog veel complexer,
eigenlijk onuitvoerbaar worden. De
heer Leers draait de volledige
invulling van de bezuinigingen voor
1995 terug. Daarbij gaat het om 239
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mln. bruto verplichtingen in 1995 en
geschoond van begrotingstechnische
intrekkingen - het netto effect in die
verplichtingensfeer - gaat het om
210 mln. Vervolgens schrapt hij de
overige componenten van de
invulling in 1995, te weten de extra
ontvangsten en het kasmanagement,
goed voor 81 mln. Dus voor 1995
schrapt de heer Leers in totaal 113
mln. aan kasdekking. Dat is al meer
dan wij begrotingstechnisch in de
kassfeer moeten realiseren.
Economische Zaken heeft bij de
invulling in de eerste jaren een
overdekking ten opzichte van de
taakstelling van 113 mln. versus 50
mln. Die hebben wij nodig om
tekorten in de dekking in de latere
jaren, 1997 en 1998, goed te maken.
Over de totale periode 1995 tot 1998
loopt het kabinetsvoorstel glad. De
heer Leers haalt echter met het
schrappen van een invulling in 1995
het hele bouwwerk onderuit. Dat is
rampzalig voor het fundament van
onze bezuinigingen. Ik raad
aanvaarding van het amendement
daarom af. Ik wil er wel bij zeggen
dat ik van iemand die mij beticht van
broddelwerk wel een gedegener
tegenvoorstel had verwacht. Wij
kunnen niet langer doorgaan met
pappen en nathouden als wij de
overheidsfinanciën willen saneren.

De heer Leers (CDA): Het verschil
tussen de opvatting van het kabinet
en onze opvatting is, dat wij de
bezuinigingen in ieder geval een jaar
willen uitstellen om vervolgens te
komen tot een goed inzicht in de
consequenties en dan met de
intentie om te bezien wat wel en wat
niet voortgezet moet worden. De
minister betrekt de stellingname dat
alles wat er in het verleden
afgesproken is, met welke sector dan
ook, niet meer relevant is.

Waarom heb ik het broddelwerk
genoemd? De minister komt zelf een
groot bedrag te kort als het gaat om
de verhouding kas/verplichtingen.
Dat geeft hij ook aan. Nu wil hij een
kasschuif hanteren, terwijl minister
Zalm bij het aantreden van dit
kabinet heeft gezegd dat van dat
instrument geen gebruik meer zal
worden gemaakt. Voila, het eerste
geval doet zich nu voor. Vervolgens
wil hij de dividenden verhogen van
DSM. Dan vraag ik mij af wat de
andere aandeelhouders van DSM
krijgen. Voor de tweede, misschien
zelfs wel de derde maal worden de
opbrengsten uit de casino's hoger

geraamd, alsof geen eind daaraan
komt. Vervolgens zegt de minister
dat een en ander wel in de loop van
het jaar zal worden opgelost. Vindt
hij dat een gedegen boekhouding?

Minister Wijers: De uitleg is toch
niet geheel goed overgekomen. De
teleurstelling van de heer Leers over
het technisch begrotingsoverleg deel
ik nu in die zin dat ik moet vaststel–
len dat de technische boodschap niet
is overgekomen bij de heer Leers.

Ik ga in op de argumenten van de
heer Leers. Wij schuiven inderdaad
hier en daar met kasgeld. Ik ben het
geheel met hem eens dat wij daar
creatief mee omgaan. Wat de
verplichtingenbasis betreft, is er in
de eerste jaren sprake van een klein
effect in de kassfeer. Wij commiteren
ons ook in die sfeer aan de
taakstellingen van het regeerakkoord.
De heer Zalm heeft ingestemd met
ons voorstel omdat het totale pakket
van structurele maatregelen, wat het
netto verplichtingeneffect betreft -
daar gaat het om bij bezuinigingen -
in 1997 en 1998 precies op het
niveau is waarop wij moeten
uitkomen. In die zin is het accepteren
van het schuiven met kasgeld
acceptabel.

De heer Leers noemt nog twee
andere argumenten. Hij sprak over
DSM. In het technisch begrotings–
onderzoek heb ik daarvoor argumen–
ten gegeven. Een en ander heeft te
maken met het corrigeren van een
aanpassing die in de vorige periode
heeft plaatsgevonden. Zij was bij
nader inzien niet op haar plaats. Er
zijn wat de casinogelden betreft,
goede bedrijfseconomische
argumenten. Het gaat goed met de
casino's. Er komen meer mensen en
zij maken meer winst. Dat is de
reden om de verwachtingen aan te
passen. Ik noem dat geen broddel–
werk, maar zakelijke flexibiliteit. De
invulling is per saldo gedegen.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! In
tabel 3 in de eerste bijlage wordt de
basis van de verplichtingen nog eens
uiteengezet. Daarin wordt aangege–
ven dat er aan het eind van het
tijdpad, 1999, sprake is van een
tekort tussen kasbasis en
verplichtingenbasis van ruim 200
mln. Hoe kan de minister dan zeggen
dat het glad loopt? Ik leid dat af uit
de cijfers die door de minister zijn
geleverd.

Minister Wijers: U kijkt dan echt

verkeerd. De conclusie van het
bezuinigingspakket is dat wij in 1998
wat de netto verplichtingensfeer en
de kaseffecten betreft, precies op het
niveau uitkomen waarop wij moeten
zitten.

De heer Leers (CDA): U hebt die
cijfers zelf verstrekt en toch ontkent u
een en ander nu. Misschien wilt u er
toch nog eens naar kijken.

Minister Wijers: Misschien overtuigt
het argument dat de wijze waarop de
bezuinigingen zijn ingevuld door de
minister van Financiën, die buitenge–
woon kritisch naar dit soort zaken
kijkt, volledig is gesteund.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Ik begrijp wel dat de
minister voor de invulling van de
taakstelling in feite is uitgekomen op
een zakelijke flexibiliteit. Hij kan
echter toch niet doen voorkomen
alsof dit zijn eigen kind is. Ik heb in
het EZ-blad een interview met de
minister gelezen waarin hij heeft
gezegd: ik zeur niet, dit was de
taakstelling en ik heb haar gewoon
ingevuld. Verder zegt hij nog dat het
budget voor technologie nogal krap
is, hetgeen hij volgend jaar wil
proberen te corrigeren. Met andere
woorden: er is geen sprake van een
goed overwogen beleidslijn. Het is
een boekhoudkundige verwerking
van de taakstelling die op tafel lag
toen hij aantrad als minister.

Minister Wijers: Het komt geen
enkele minister goed uit als er op
zijn begroting fors wordt bezuinigd.
Dat zeg ik niet alleen, maar ook al
mijn collega's. Het is een feit
waarvan je hebt uit te gaan. Dat wij
nu op zo'n brede schaal en in dit
tempo moeten bezuinigen, hoeft op
zichzelf niet warm onthaald te
worden. Het is echter wel de prijs die
wij betalen voor niet genomen
beslissingen in het verleden. Ik heb
mij bij dat uitgangspunt neergelegd.
Ik heb gezegd: ik neem mijn verlies
en ga vervolgens werken aan de
toekomst. Ik hoop in de rest van
betoog ook duidelijk te maken dat de
bezuinigingen niet zijn ingevuld op
een boekhoudkundige manier. Wij
hebben gewerkt in lijn met een
aantal strategische prioriteiten. Wij
zijn sowieso van plan een aantal
heroverwegingen te maken ten
aanzien van het te voeren beleid. Het
enige wat gezegd kan worden, is dat
het tempo primair is ingegeven door
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de financieel-economische positie
waarin Nederland zich bevindt. In die
zin is de BV Nederland niet anders
dan eeri onderneming die een
verkeerde verhouding heeft gekregen
tussen het vreemd en het eigen
vermogen en moet gaan bezuinigen.
Dan gaan dingen soms sneller dan je
in abstracto zou willen. Maar wij zijn
waar wij zijn en er moet wat
gebeuren. Dat heb ik net geprobeerd
duidelijk te maken. Dat heb ik
geaccepteerd met het ondertekenen
van het regeerakkoord. Daaraan heb
ik mij gecommiteerd en vervolgens
probeer ik zo zorgvuldig mogelijk,
maar ook zo helder mogelijk de
bezuinigingen in te vullen. Dat is wat
er is gebeurd.

In een poging de heren Leers en
Rabbae verder te overtuigen van
deze stelling, zal ik op een aantal
beleidsterreinen specifieker ingaan.
Dan wordt het wat concreter. Ik
begin met het onderwerp technolo–
gie en industrie.

Nederland doet te weinig aan
technologie. Een land zoals
Nederland moet economische groei
bereiken door activiteiten met een
hoge toegevoegde waarde. Ik heb de
indruk dat niemand hier het daarmee
oneens is. ledereen deelt dat
standpunt. Uit het recentelijk
verschenen World Competitive
Report blijkt dat Nederland op het
gebied van wetenschap en technolo–
gie in twee jaar wegzakt van de
zesde naar de veertiende plaats. Als
je dat ziet, weet je dat wij een
probleem hebben. Dat probleem
wordt vooral veroorzaakt door een
jarenlange daling van de uitgaven
aan research en development door
de bedrijven.

De heer Remkes noemde in dat
verband het genuanceerde rapport
van de AWT over onze technologie–
positie. Hij vroeg om een reactie
hierop. Ik wil die graag geven. Als je
specifieker naar de cijfertjes kijkt, dan
zie je dat wij het helemaal nog niet
zo gek doen op het gebied van de
publieke research en development.
Dat is het geld dat naar universitei–
ten en technisch-wetenschappelijke
infrastructuur gaat. Ook hier is echter
al jaren sprake van een dalende lijn.
Het probleem zit daar niet zozeer in
de kwantiteit, maar vooral in de
bescheiden relevantie van dat
onderzoek voor de marktsector, het
bedrijfsleven. Kijk je naar de private
research en development, dan zie je
op het eerste gezicht beangstigende
trends. Het Nederlandse bedrijfsle–

ven investeerde in 1988 nog 1,37%
van het bruto binnenlands produkt
aan research en development. In
1992 was dat nog maar 0,95%. Gelet
op de plaatsgevonden conjuncturele
daling, zal dat percentage nu nog
wel lager zijn. Internationaal gezien,
is dat heel mager. Frankrijk investeert
bijvoorbeeld 1,53%, Duitsland 1,89%
en Zweden zelfs 2%. Een aantal van
deze landen heeft ook nog een fors
groter bruto binneniands produkt. In
de absolute sfeer gaat het dus om
gigantische bedragen. Uiteindelijk
gaat het immers niet eens zozeer om
percentages, maar om absolute
bedragen, die bepalend zijn voor de
slagkracht en het innovatie–
vermogen.

Je moet natuurlijk wel even achter
die macrocijfers kijken. De AWT en
de heer Remkes hebben daar gelijk
in. Wat zit daar nu achter? De
economie van Nederland kent een
sectorstructuur. Daarin wijken wij af
van concurrerende landen. In
Nederland hebben wij relatief weinig
bedrijfstakken die zich intensief met
research en development bezighou–
den. Daardoor is dat macrocijfer
lager. Als je daarvoor corrigeert,
hebben wij echter nog een achter–
stand. Ik kan mij zeer vinden in de
gedachte van de geachte afgevaar–
digde Vreeman. Hij vraagt zich af, of
dat niet onder meer samenhangt met
het feit dat Nederland minder
middelgrote technologiegedreven
ondernemingen heeft dan bijvoor–
beeld België en Duitsland. Is dat
misschien een deel van de verkla–
ring? En waarom hebben wij
eigenlijk minder van die ondernemin–
gen? Ik vind dit ook heel intrigerende
vragen. Vooralsnog is het antwoord
daarop niet helder genoeg. Ik zeg het
door hem gevraagde onderzoek
daarom graag toe. Daar moeten wij
hard aan gaan werken.

De heer Rabbae (GroenLinks): Is het
wegzakken van Nederland naar de
veertiende plaats op het gebied van
research en development niet mede
te verklaren doordat ook binnen het
bedrijfsleven zelf een soort ideologie
ontstaat over lage lonen? Dat lijkt de
enige basis waarop wij kunnen
concurreren, etcetera. Misschien is
dat nog beter te verklaren als je
terugkijkt naar de cijfers van de
afgelopen decennia. Kan dat een
verklaring zijn? Met andere woorden:
preken wij niet voor eigen parochie?
Dat krijgen wij natuurlijk wel terug.

Minister Wijers: Daarover ben ik het
niet echt met de heer Rabbae eens.
Ik zal ook zeggen waarom. Het is een
beetje de discussie die door
Kleinknecht is aangekaart en die
leidde tot de conclusie dat zelfs een
loongolf op haar plaats zou zijn.

Ik meen dat twee dingen door
elkaar worden gehaald. In een land
als Nederland, met relatief hoge
loonkosten, zijn de loonkosten een
belangrijke component van de
kostenpositie. Een onderneming die
relatief lage loonkosten heeft, gaat
niet per definitie concurreren op
prijs. Juist een onderneming die lage
loonkosten heeft, heeft in principe
het vermogen om te investeren in
research en development.

In principe zijn er grofweg twee
keuzes. Je kunt kiezen om te
concurreren op lage kosten en je
kunt kiezen om te concurreren op
basis van differentiatie: nieuwe
produkten, andere produkten, meer
dienstverlening en noem maar op.
Ondernemingen die relatief lage
loonkosten hebben, hebben in
principe op de markten waarop zij
concurreren, een relatief groot deel
van de toegevoegde waarde tot hun
beschikking om te investeren in
kwaliteit, research en development
en wat al niet. De tegenstelling die
wordt gesuggereerd tussen
loonkostenmatiging en een
hoogwaardige positie wat betreft
technologie, deel ik dus niet.

De vraag blijft wel, waarom wij de
afgelopen jaren hebben gezien dat er
bij het midden– en kleinbedrijf steeds
minder middelgrote en kleine
ondernemingen zijn, die in research
en development investeren. Dezelfde
heer Kleinknecht heeft dat uitge–
zocht. Daar heb ik nog geen
antwoord op en ik ben nog niemand
tegengekomen die daar een goed
antwoord op heeft. Heeft dat te
maken met generieke economische
factoren? Heeft het te maken met de
sectorstructuur? Heeft het misschien
te maken met het feit dat wij in
Nederland er niet alles uithalen wat
betreft het in relatie brengen van
kleine en grote ondernemingen? Dat
zijn de vragen waar wij goede
antwoorden op moeten vinden om
een goed beleid te ontwikkelen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Of
heeft het te maken met het feit dat
wij in Nederland graag trendvolger
willen zijn in plaats van trendsetter
wat betreft technologie? Met andere
woorden, heeft het te maken met het
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feit dat een actieve rol van de
overheid wordt gemist?

Minister Wijers: De kwalificaties van
trendvolger of trendsetter gelden niet
voor Nederland als geheel. Ik ken
ondernemingen waar het denken in
termen van vernieuwing en
produktontwikkeling achter het
behang zit, maar er zijn ook
ondernemingen waar men ingedut
is, en blij is als er op basis van
loonkosten kan worden geconcur–
reerd.

Ik ben het er wel mee eens dat
Nederland er op basis van de
internationale verhoudingen aan toe
is om wat meer uit de kast te halen
wat betreft het industrie– en
technologiebeleid. Daar kom ik straks
graag op terug.

De heer Vos (PvdA): U probeerde op
te sommen, welke redenen er zijn
waarom er onder middelgrote en
kleine ondernemingen zo weinig
kennisintensieve ondernemingen
zijn. Kan daarbij ook een rol spelen
dat het onderzoek dat aan kennis–
instituten wordt gedaan, een vrij
beperkte relevantie heeft voor de
markt? Wij zouden ons daarop
moeten richten. Dan spreek ik niet
zozeer over extra financiële
middelen, maar vooral over een
versterkmg van de relatie. Dan
zouden de middelen die ter
beschikking staan, veel produktiever
gemaakt kunnen worden.

Minister Wijers: Ik vind dit een heel
belangrijk punt. Ik ben het erg met u
eens. Het is in ieder geval een deel
van de verklaring. Je zou kunnen
zeggen dat wij een vrij dure
technisch-wetenschappelijke
infrastructuur hebben in Nederland,
maar het percentage van de omzet
dat wordt gestuurd door de markt
van het midden– en kleinbedrijf, is
heel beperkt. Daarnaast moet je
uitkijken dat er bij het midden– en
kleinbedrijf geen pretentie komt van
fundamenteel onderzoek naar heel
moeilijke dingen. Daarover heeft het
AWT heel behartigenswaardige
dingen gezegd. Het midden– en
kleinbedrijf heeft behoefte aan
toegang tot het internationale
kennisarsenaal. Dat vraagt om een
bepaalde instelling en om een zekere
toegankelijkheid. Wat dat betreft, is
er nog wel wat werk aan de winkel.
Daar zijn wij mee bezig, zoals men
weet. Ik zal hier straks nog wat over
zeggen.

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! De minister heeft daarnet
de gelden die in een aantal landen
om ons heen worden besteed aan
research en development, vergeleken
met wat in Nederland gebeurt. Dat
zijn heel interessante cijfers, waar je
serieus mee om moet gaan. Zij
geven een niet al te positief beeld
van wat er in Nederland aan de hand
is. Om een zuiver beeld te krijgen,
vraag ik of de minister in staat is,
niet vandaag, maar op vrij korte
termijn, aan te geven waar die
gelden aan worden besteed. In een
aantal landen wordt het percentage
dat men uitgeeft, vooral beïnvloed
door de gelden die in de defensie–
industrie terechtkomen. Nederland
heeft nu eenmaal een vrij beperkte
defensie-industrie. Daarmee zouden
wij tot een betere vergelijking
kunnen komen van wat er echt aan
de hand is in die landen.

Minister Wijers: Dat wil ik graag
doen. Het hoort erbij om ons
huiswerk goed te doen en de cijfers
goed te analyseren. Maar ik had het
over de private research en
development. Wat u zegt, geldt
sowieso voor de publieke cijfers. Het
is wel zo dat een bloeiende
defensie-industrie hoogwaardige
werkgelegenheid biedt met
high-tech-werk. Zij creëert veel
werkgelegenheid. Dat alles staat los
van de vraag wat je verder daarvan
vindt.

De heer Vreeman (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil nog even
terugkomen op het gebrek aan
innovatiekracht van het Nederlandse
bedrijfsleven. Het antwoord is wat
onbevredigend. Je kunt de oorzaak
buiten de ondernemingen zoeken en
zeggen dat wij als overheid te weinig
doen. Je kunt zeggen dat de
looncomponent niet relevant is,
hoewel ik waag dat te betwijfelen. Ik
wijs op de ontwikkeling van de
Nederlandse textielindustrie in de
jaren vijftig. De neergang is voor een
deel te verklaren vanuit de lage–
lonenpolitiek en het gebrek aan
technologische innovatie in deze tak
van industrie.

Ik vraag mij het volgende af.
Benadrukken wij niet door een zo
sterke concentratie van onze politiek
op externe factoren, zoals matiging
en flexibilisering van de arbeids–
markt - er is te weinig aandacht voor
modernisering van de arbeids–
organisatie, voor innovatie en

kwaliteit - Nederland niet te veel als
een handelsland in plaats van als
een industrieel en innovatief land?

Minister Wijers Ik ben het niet
helemaal oneens met de heer
Vreeman. Het feit dat wij hier in Den
Haag niet over deze onderwerpen
spreken, betekent niet dat er in het
bedrijfsleven niet heel veel aan
gedaan wordt. Ik ken heel veel
ondei nemmgen waar daaraan
buitengewoon hard wordt gewerkt,
los van hetgeen er in Den Haag
gebeurt. Men weet namelijk dat een
moderne arbeidsorganisatie met
betrokkenheid van de werknemers,
met investeringen in research en
development, met weinig hiërarchi–
sche verhoudingen de bron is van
een onderneming die dynamisch is
en inspeelt op marktverhoudingen
enzovoorts. Persoonlijk denk ik dat
praten in Den Haag over die thema's
niet veel effect heeft op wat er in het
bedrijfsleven gebeurt. Ik geloof veel
meer dat het laten concurreren van
ondernemingen, ook internationaal,
veel beter werkt. Je leert meer van
concurrenten en collega's dan van
nota's die wij in Den Haag over dat
onderwerp versturen.

De heer Vreeman (PvdA): In het
algemeen lijkt mij dat juist. Ik praat
niet zozeer vanuit Den Haag als wel
vanuit mijn kennis van het bedrijfsle–
ven. Je ziet een trend waarbij de
nadruk in het Nederlandse bedrijfsle–
ven blijft liggen op kosten–
concurrentie. Dat is kenmerkend voor
het Nederlandse klimaat. Voor een
deel heeft flexibilisering ook met
kosten te maken. Mij gaat het om de
vraag of wij niet veel meer de nadruk
moeten leggen op oriëntatie op
kwaliteitskosten. Die kwaliteits–
oriëntatie is in Nederland minder
ontwikkeld. In veel bedrijven gaat het
prima, maar verhoudingsgewijs is de
oriëntatie op innovatie zwak, wat ook
tot uiting komt in research en
development. Mijn stelling is dat het
sociaal-economische debat in
Nederland dat mede gevoerd wordt
vanuit de politiek over de kostenkant
gaat en minder over innovatie en
kwaliteit. Wat vindt de minister
daarvan?

Minister Wijers: Ik ben dat met de
heer Vreeman eens.

Ik kom even terug bij de heer
Leers. De conclusie was dat wij te
weinig doen aan technologie, ook al
nuanceer je dit, zo zeg ik tegen de
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heer Remkes. Het feit blijft, dat ook
als je het corrigeert voor de
sectorstructuur en voor wat er
collectief en in het bedrijfsleven
gebeurt, wij een probleem hebben. Ik
relateer dat probleem aan de
ambities die wij moeten hebben in
termen van werkgelegenheid. In
Nederland moeten wij proberen de
marktsector op een hoger groeipad
te brengen dan in de ons omrin–
gende landen. Anders trekken wij het
niet. Dat betekent dat wij niet
tevreden moeten zijn met een
stabilisatie van die neerwaartse
trend. De trend moet omhoog.
Zonder dat ik research en develop–
ment als de enige en unieke factor
van vernieuwingsdrang in het
bedrijfsleven wil zien, zal dat wel een
belangrijk accent moeten krijgen. In
die zin ben ik het eens met de
nuancering van de heer Vreeman.
Als die trend zich doorzet of op dit
niveau gehandhaafd blijft en zich in
andere landen doorzet dan ben ik
inderdaad erg bezorg over een
neerwaartse spiraal waarbij wij in
Nederland in toenemende mate op
loonkosten moeten gaan concurreren
met niet alleen de ons omringende
landen, maar ook met landen in
Oost-Europa waar de loonkosten–
component in produkten 30% tot
40% lager ligt. Die lijn moet
natuurlijk niet gevolgd worden.

Als dat de conclusie is, dan zegt
de heer Leers dat hij er helemaal
niets meer van snapt, want de
minister bezuinigt op technologie!
Dat is toch schieten in eigen doel!
Misschien mag ik even doorgaan in
deze voetbalterminologie omdat mij
die aanspreekt. Ik ben het niet met u
eens. Uit zeer recente ervaringen van
een bekende voetbalclub hebben wij
kunnen leren dat, voordat je gaat
aanvallen, eerst je verdediging goed
in orde moet zijn. Een goed elftal
bouw je van achteruit op. Mijn
verdediging is in ieder geval een
goed financieel-economisch beleid. Ik
ben ervan overtuigd dat als wij dat
niet goed krijgen, wij ook de verdere
investeringen in technologie nooit
stabiel, duurzaam en strategisch voor
elkaar zullen krijgen.

De heer Leers (CDA): Ik deel met de
minister het belang van een goede
verdediging. Bij een belangrijke
voetbalclub uit het zuiden hebben wij
ook gezien dat je bij wijze van
spreken voor minder weggestuurd
kunt worden. Mij gaat het erom dat
de minister ermee begint de bal in

eigen goal te trappen. Met andere
woorden, hij vraagt zijn sterspeler,
de heer Vos, om de bal in eigen goal
te trappen en vervolgens in de
aanval te gaan. Vindt u dat nu
verstandig?

Minister Wijers: Dat doe ik niet. Ik
heb gezegd dat ik eerst mijn
verdediging opzet. Vervolgens wil ik
even ingaan op het macro–
economische kader dat wij scheppen.
Dit kader heeft ook zijn consequen–
ties voor research en development.
Mag ik dat nog even duidelijk
maken? Het macro-economische
beleid leidt niet alleen tot bezuini–
ging, maar ook tot lastenverlichting
voor het bedrijfsleven. Lasten–
verlichting betekent extra ruimte om
te investeren. Als wij het hebben
over een verhoging van de uitgaven
voor research en development in het
bedrijfsleven ten opzichte van die bij
de overheid, niet alleen via lasten–
verlichting, maar ook door deregule–
ring en het versterken van de
marktwerking, dan kan het niet
anders zijn dan dat het bedrijfsleven
die ruimte ook gaat benutten. Wij
zullen daar heel hard aan moeten
werken om dit te stimuleren. Daar
kom ik straks nog over te spreken.
Dit is echter wel de andere kant van
het verhaal. Het hele macro–
economische plaatje dat wij op tafel
hebben gelegd, heeft een kant van
bezuiniging en een kant van
lastenverlichting. Het spiegelbeeld
van de lastenverlichting is natuurlijk
wel dat wij ruimte creëren in het
bedrijfsleven. Wij gaan ervan uit dat
het bedrijfsleven die ruimte ook zal
gebruiken om te investeren, onder
meer in research en development.

De heer Leers (CDA): Punt een. Het
gaat hier om twee onvergelijkbare
zaken. De lastenverlichting gaat pas
voor de jaren na 1995 gelden.

Minister Wijers: Dat is niet waar.

De heer Leers (CDA): De 500 mln.
voor het midden– en kleinbedrijf
gelden niet voor 1995.

Minister Wijers: Tenzij u de
Macro-economische verkenningen of
de begroting anders leest dan ik, is
er volgens mij in 1995 sprake van
een lastenverlichting. Daar hebben
wij het over.

De heer Leers (CDA): Ik heb het over
de specifieke voor het midden– en

kleinbedrijf opgenomen intensivering
van 500 mln. Dat is één. Punt twee.
Oe minister weet zelf dat er op dit
moment een groot probleem is, met
name bij het midden– en kleinbedrijf,
om de vertaalslag te maken en de
koppeling te leggen met innovatie en
technologie, met research en
development. Daar heeft de overheid
een stimulerende rol in, met name
om de koppeling te leggen tussen
kennisinstituten en het bedrijfsleven
en tussen het bedrijfsleven onder–
ling. Wat doet u nu? U zet daar een
streep door. U zegt wel dat het
bedrijfsleven lastenverlichting
ondervindt en het dus straks zelf kan
gaan doen, maar op dit punt laat de
overheid het afweten. Dat is iets wat
mij zorgen baart.

Minister Wijers: U haalt twee dingen
door elkaar. Wij spreken nu eerst
over de financiële kant van het
verhaal. Ik heb duidelijk gemaakt–
hoop ik - dat er in dit jaar een forse
lastenverlichting plaatsvindt en ook
een duurzame lastenverlichting. Dit
schept financiële ruimte. Wij hebben
immers een financiële discussie.
Vervolgens brengt u het punt naar
voren over toegankelijkheid van de
technisch-wetenschappelijke
infrastructuur voor het midden– en
kleinbedrijf. Dat is een heel andere
discussie, een organisatorische
discussie. Daar wil ik het straks
graag over hebben, want wij hebben
allerlei plannen. Ook iopen er al
allerlei maatregelen, onder meer
door mijn voorganger genomen.

De heer Leers (CDA): Met alle
respect, maar die duurzame
lastenverlichting voor het bedrijfsle–
ven vindt dit jaar dus niet plaats, ook
niet in het kader van die 9 mld. of 8
mld. Daar wordt met name gekozen
om wat meer aan de inkomstenkant
neer te leggen door een verlaging
van de ziekenfondspremie. De
minister heeft er dus niet voor
gekozen de overhevelingstoeslag te
verlagen. Dat is één. Punt twee. De
500 mln. lastenverlichting voor het
midden– en kleinbedrijf vindt niet
plaats met ingang van 1995, maar
pas later. Het is nog totaal onduide–
lijk waarin die zal uitwerken. Punt
drie. De minister confronteert het
bedrijfsleven met het doorhalen van
een aantal stimuleringsinstrumenten
die ontzettend nodig zijn om de
vertaalslag te maken. Ik kan, met
andere woorden, niet anders dan tot
de conclusie komen dat de minister
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zegt dat wij meer innovatie en
technologie nodig hebben, maar dat
de overheid op dit moment gewoon
keihard 300 mln. bezuinigt op dat
gebied.

Minister Wijers: Wij hebben het over
verschillende feiten. Nu zegt de
filosoof dat feiten geen feiten zijn,
maar dit is toch wel een heel groot
verschil in interpretatie. Volgens mij
vindt er in 1994 en 1995 een forse
lastenverlichting voor het bedrijfsle–
ven plaats. Dat is niet helemaal zoals
het bedrijfsleven het wil, maar per
saldo is er dus echt sprake van
lastenverlichting. Wij hebben
blijkbaar verschillende Macro–
economische verkenningen voor
ogen. Anders snap ik het niet.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil
hier een kanttekening bij plaatsen.
De genoemde lastenverlichting is
voor een heel belangrijk deel ook
ingegeven om werkgelegenheid te
creëren. Daar zit men wel met het
punt van de vertaalslag van research
en development naar werkgelegen–
heid. Hoe vertaalt dit zich? Er zal
toch op z'n minst een soort naijling
ontstaan? Ik denk dat die kantteke–
ning niet bestreden kan worden.

Minister Wijers: Dat ben ik volledig
met u eens, het is geen verhouding
van 1:1 en het gebeurt niet op
hetzelfde moment. Lastenverlichting
leidt niet altijd rechtstreeks tot
investeringen, al helpt deze
maatregel in het huidige conjunctu–
rele klimaat wel veel. Voor een
ondernemer is het perspectief voor
het bedrijf bij een investerings–
beslissing echter nog belangrijker.
Daarom vind ik een discussie over
een beperkt aantal maatregelen,
alleen voor 1995 en uit hun context
gelicht, niet zo interessant. Voor het
bedrijfsleven is het met name
belangrijk dat men het gevoel krijgt
dat er in de komende jaren macro–
economisch, maar ook op een aantal
andere gebieden, consistente lijnen
worden uitgezet. Aan de hand
daarvan maken ondernemers een
inschatting van de onzekerheden en
op basis daarvan investeren ze. Mij
hebben al signalen uit het bedrïjfsle–
ven bereikt dat men vindt dat wij
met goede dingen bezig zijn, als wij
dit allemaal in samenhang waar
maken. Op basis daarvan worden
investeringsbeslissingen genomen.

De heer Van Walsem (D66): Maar de

lastenverlichting voor 1995 vindt
voornamelijk plaats in de sfeer van
de brutoloonkosten, dus het is toch
met name een lastenverlichting voor
het bedrijfsleven? En wat de 500
mln. voor het midden– en kleinbedrijf
betreft, wij zijn toch in overleg met
deze sector, omdat men zelf ook nog
niet precies weet hoe dit bedrag
besteed zou moeten worden, maar
daar komen wij volgend jaar toch
wel uit?

Minister Wijers Ik kom straks nog
terug op de specifieke maatregelen.

Voorzitter! Er zijn vragen gesteld
over de rol van de overheid bij het
stimuleren van industrie en
technologie. Enkele leden hebben
ook gevraagd naar een plaatsbepa–
ling op langere termijn. Ik zou
daartoe een eerste poging willen
doen; het kabinet is nu tweeënhalve
maand in functie, het denken houdt
niet op na vandaag.

De eerste stap die wij zetten, is
gericht op het scheppen van een
gunstig algemeen investeringskli–
maat. Daarover heb ik nu wel
genoeg gezegd. Daarbij komt een
generiek technologiebeleid. Wij
praten dan over een fiscale research
en development-aftrek, de WBSO,
die dit voorjaar in werking getreden
is. Deze maatregel is een groot
succes: er zijn zo'n 5000 aanvragen
binnengekomen, waarvan driekwart
uit het midden– en kleinbedrijf. Het
budget is voor de komende jaren
structureel op 350 mln. per jaar
bepaald. Dat is er dus, en het werkt.
De heer Vos haalde in dit verband
nog een artikel uit de Volkskrant aan
over goedkeuring door Brussel. Dat
berust op een misverstand, het
artikel is niet helemaal juist. De
Commissie heeft deze regeling al in
mei goedgekeurd.

Verder is het technisch–
ontwikkelingskrediet recent
aantrekkelijker gemaakt voor het
midden– en kleinbedrijf, zoals door
de heer Remkes was gesuggereerd.
Voor bedrijven in deze sector zijn nu
ook de kosten van een projectplan en
van haalbaarheidsstudies onder de
werking van het technisch–
ontwikkelingskrediet gebracht. Dit
loopt heel goed. De heer Vos vroeg
naar de effecten ervan. Er volgt
binnenkort een evaluatie, die wij de
Kamer natuurlijk ook zullen
toesturen. Zijn suggestie om niet
alleen de dooie cijfertjes, maar ook
de uitstralingseffecten te vermelden,

enkele voorbeelden van succes te
geven, nemen wij graag over.

Vervolgens is er het meer
specifieke technologiebeleid. Er zijn
nu twee min of meer aparte
middelen voor het stimuleren van
research en development: de PBTS
en de TNO-doelsubsidie. Daar gaan
wij eens goed naar kijken, in het licht
van de doelstelling om de samen–
werking tussen de technisch–
wetenschappelijke infrastructuur en
het bedrijfsleven te verbeteren. Dit is
heel belangrijk, de heer Leers wees
er al op.

Dan nog het sluitstuk, het
clusterbeleid. Daarmee willen wij een
poging doen, de sectorstructuur
kennisintensiever te maken, een
meerwaarde te creëren met de som
van de delen. Daar kom ik nog op
terug, maar eerst ga ik wat specifie–
ker in op de opmerkingen van de
heer Leers over de rol van het
midden– en kleinbedrijf bij research
en development. Er staat in het
regeerakkoord en in de begroting dat
wij veel aandacht willen besteden
aan de vernieuwing in het midden–
en kleinbedrijf. Ik ben het geheel
eens met de heer Vreeman dat ook
deze sector op een aantal terreinen
zal moeten doorgaan met een forse
modernisering of daar zelfs nog mee
moet beginnen.

De heer Remkes (VVD) Zonder dat
de minister het expliciet heeft
gezegd, moet ik uit hetgeen hij wel
heeft gezegd afleiden dat overwogen
wordt om tot een verschuiving te
komen van het specifieke beleid in
de richting van het clusterbeleid, ook
na de ombuigingen die voor de
begroting voor 1995 en latere jaren
worden voorgesteld?

Minister Wijers Met de middelen
die ons ter beschikking staan, willen
wij de komende jaren een beleids–
ontwikkeling doormaken. Dat
betekent - en ik vind dat je dit
sowieso moet doen - dat instrumen–
ten die een tijd bestaan, geëvalueerd
moeten worden en dat je moet
bekijken of je ze in een nieuwe
context beter kunt inzetten. In die zin
is geen enkel instrument, of het nu
van een voorganger is of van mij,
mij meer lief dan een ander. De
liefde komt voort uit de effectiviteit.
Als op een gegeven moment het
instrument zijn effectiviteit verliest,
moeten wij gewoon dat instrument
opheffen en nieuwe instrumenten
inzetten. Dat is de inzet.
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De heer Mos (PvdA): De heer Remkes
brengt mij enigszins in verwarring.
Hij concludeerde dat er sprake zou
zijn van een verschuiving van
specifiek beleid naar clusterbeleid.
Volgens mij is clusterbeleid heel
specifiek. Heeft hij soms bedoeld van
generiek beleid naar clusterbeleid?

De heer Remkes (WD): Nee, de
minister heeft gezegd dat hij als
tweede lijn hecht aan dat generieke
instrumentarium. Ik ben het daar ook
volledig mee eens. Bij de derde lijn
heeft hij iets aangegeven wat zou
kunnen inhouden - en in feite is in
een nadere reactie dat beeld
bevestigd - dat overwogen wordt om
in de toekomst te komen tot een
verschuiving van de bestaande
specifieke instrumenten in de
richting van een clusterbeleid. Ook
daar ben ik het mee eens.

De heer Vos (PvdA): Van het ene
specifieke instrument naar een wat
meer gecoördineerd specifiek
instrument. Oké.

De heer Rabbae (GroenLinks): Wij
hebben het nog steeds over de
toekomst van de Nederlandse
economie. Wij onderschrijven toch
allen het belang van de kennis voor
de toekomst van deze economie. Nu
heb ik begrepen dat het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Weten–
schappen zal komen met een
herstructurering van het hoger
onderwijs. De minister weet welke
inbreng juist die sector heeft voor de
kennis, ook in de toekomst?

Daarnaast heb ik begrepen dat de
cultuur in het kabinet is dat iedereen
zich met elkaar kan bemoeien, als
het gaat om elkaars sectoren. Mag ik
weten wat de minister vindt - het
hoeft geen lange uiteenzetting te zijn
- van deze plannen voor de
kenniscomponent van de Neder–
landse economie, als het gaat om de
herstructurering van het hoger
onderwijs?

Minister Wijers: Die plannen worden
verder uitgewerkt, zoals ze in het
regeerakkoord staan. Daarvoor heb ik
getekend en die steun ik.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Klakkeloos?

Minister Wijers: Niet klakkeloos. Met
interesse volg ik de verdere
uitwerking van die plannen. De heer
Rabbae zei dat wij ons in het kabinet

met elkaar mogen bemoeien. Ik zou
willen zeggen: wij proberen goed
met elkaar samen te werken. Dat
heeft toch een wat andere toon.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
minister geeft nu een heel formalis–
tisch antwoord. Dat is wel jammer,
want wij zijn hier niet allemaal bezig
met een politiek spel, maar met een
serieuze gedachtenwisseling. Ik heb
begrepen dat een serieuze gedach–
tenwisseling tussen bewindslieden
ook de orde van de dag is, zelfs als
men van mening verschilt. Mijn
vraag waarop ik een heel eerlijk
antwoord mag verwachten, is of de
minister zich ook zorgen maakt over
de richting waarin het onderwijs in
de toekomst zal gaan. Ik stel de
vraag ook als iemand die interesse
heeft in die zaak, vanwege de
gevolgen daarvan voor de Neder–
landse economie in de toekomst.

Minister Wijers: Vanzelfsprekend. Er
is reden voor zorgen. Die zorgen zijn
onder andere ingegeven door het feit
dat het wetenschappelijk onderwijs
met een soort van volumedimensie
is geconfronteerd, die dwingt tot de
vraag of dit alles nog past in het
concept van het wetenschappelijk
onderwijs dat wij met elkaar hebben
ontwikkeld. Die achtergrond, die
vraag is de reden geweest om te
komen met de plannen die zijn
ontwikkeld. Ik realiseer mij dat deze
moeten worden uitgewerkt door de
collega van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Ik weet niet hoever
hij daarmee is. Ik wil zien welke
plannen hij heeft. Die zorg voor de
consequenties voor de ontwikkeling
van de beroepsbevolking - en dan
doe ik een poging tot een iets
bevredigender antwoord - zal bij de
discussie in het kabinet over de
concretisering van die plannen zwaar
meewegen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik
neem aan dat dit ook een onderdeel
zal moeten zijn van uw concurrentie–
toets voor het kennisniveau in
Nederland.

Minister Wijers: Absoluut.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! Zou
ik nog even terug mogen naar de
vraag van de heer Remkes over het
verschil tussen specifiek en generiek
beleid?

Ik deel de opvatting van de
minister dat je instrumenten altijd

moet toetsen op hun effectiviteit. Ik
denk dat dit de maat moet zijn. Maar
bij sommige instrumenten wordt die
effectiviteit in belangrijke mate
bepaald door de afspraken die er
onder liggen met de instellingen en
organisaties. Ik neern aan dat de
minister bij de taeoordeling van die
effectiviteit ook hecht aan de
betrouwbaarheid, vanuit de overheid,
naar die organisaties en instellingen
voor wat betreft de afspraken, en dat
dit meegenomen gaat worden in het
geheel.

Minister Wijers: Ja, in algemene zin
ben ik dat geheel met u eens.
Tegelijkertijd wijs ik erop dat wij in
een wereld zitten, mijnheer Leers,
waarin - er zouden zeker ook
technisch-wetenschappelijke
instellingen in horen te zitten - wij
erkennen dat de grote dynamiek en
de daaruit voortvloeiende verande–
ringen gevolgen heeft voor die
wereld, ook voor het karakter van
afspraken met het bedrijfsleven. Als
je die dingen ook zou compartimen–
teren, dan hebben wij echt een
probleem in Nederland.

De heer Leers (CDA): Als u met het
bedrijfsleven een afspraak maakt en
zegt: "Voor deze periode gaan wij dit
doen en daar zetten wij vanuit de
overheid dat bedrag achter", dan
mag het bedrijfsleven erop rekenen
dat u dit gestand doet.

Minister Wijers: Ja, vanzelfsprekend.

De heer Leers (CDA): Maar nu is het
anders.

Minister Wijers: Daar komen wij
straks op terug.

De heer Van Walsem (D66):
Voorzitter! De minister zei zo aardig
dat men zich binnen het kabinet niet
zozeer bemoeit met elkaars
portefeuille, maar met elkaar
samenwerkt. Betekent dit ook dat de
vraag die ik gesteld heb over de
coördinerende rol van EZ inzake het
technologiebeleid, bevestigend kan
worden beantwoord door de
minister? Ik doel op mijn vraag of EZ
wat betreft het technologiebeleid de
coördinerende rol kan spelen binnen
het kabinet, om de verkokerïng tegen
te gaan en een helder zicht te
hebben en meer sturing te kunnen
geven.

Minister Wijers: Die rol is er en staat
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niet ter discussie. Maar even los van
het claimen van coördinerende rollen
merk ik het volgende op. Als je het
hebt over samenwerking, bij dit soort
vraagstukken, moet gezegd worden
dat wij met OCW zullen moeten
samenwerken om een aantal dingen
voor elkaar te krijgen, en dat wij op
een aantal andere gebieden met het
ministerie van VROM goed zullen
moeten samenwerken. In die zin
moeten wij ervoor uitkijken steeds
die organisatorische vraag voorop te
stellen. Ik kies heel graag voor de
inhoudelijke kant van de vraagstuk–
ken. Op basis daarvan probeer ik met
collega's te praten en zien wij daarna
wel hoe wij organisatorisch de
dingen invullen. Ik ben altijd wat
huiverig, als heel nadrukkelijk
coördinerende rollen worden
benadrukt, want dat heeft iets van
een neiging om tegen paaltjes aan te
plassen en dat helpt nu juist niet, als
je met elkaar wilt samenwerken.

Even terug naar het midden– en
kleinbedrijf, waarover wij spraken.
De heer Vreeman heeft aangegeven
dat produktvernieuwing heel
essentieel is in het midden– en
kleinbedrijf. Daar ben ik het mee
eens. Hij heeft de suggestie gedaan
om het midden– en kleinbedrijf een
soort preferente status te geven bij
infrastructurele werken. Daar voelen
wij niet zoveel voor, ook in het licht
van Europese aanbestedingsregels.
Dat kan niet; dan kom je echt in de
problemen.

Uit de Kleinknecht-enquête bleek
dat het aantal research– en
development-verrichtende bedrijven
in het midden– en kleinbedrijf flink is
teruggelopen. Wij willen weten wat
daarachter zit en dat zijn wij aan het
onderzoeken.

Het technologiebeleid voor het
midden– en kleinbedrijf is - ik
herhaal het nog maar eens - in hoge
mate kennisdiffusiebeleid. Het is:
kennis die er is, toegankelijk maken
voor dat midden– en kleinbedrijf.
Juist bij kennisdiffusie is vaak de
regionale decentrale aanpak, waar de
heer Vreeman het over had, gewenst.

De heer Vreeman (PvdA): Voorzitter!
Ik ben nog niet zo vreselijk alert en
reageer ook wat secundair. Ik wil
daarom nog even terugkomen op de
infrastructuur...

De voorzitter: Ik moet u toch
onderbreken. Het karakter van een
interruptie is juist het snel reageren.
Voorts heeft u een tweede termijn. U

mag een vraag stellen, maar dat is
dan een vraag van één zin.

De heer Vreeman (PvdA): Ik vind het
afdoen door de minister van de
infrastructurele werken in relatie tot
clustervorming rondom het MKB een
beetje formalistisch, in die zin dat het
niet mag vanwege de Europese
regelgeving. Ik verwijs naar hetgeen
in veel landen gebeurt, waar men
rondom grote overheidsinveste–
ringen in infrastructurele werken -
neem de TGV in Frankrijk - echt
probeert een nationale spin-off te
organiseren op het gebied van de
technologie: is dat niet ook richting–
gevend voor de Nederlandse
overheid?

Minister Wijers: Dan is er waar–
schijnlijk een misverstand, want het
clusterbeleid is nu juist naar zijn aard
erop gericht om te proberen
samenwerking te bevorderen tussen
de technisch-wetenschappelijke
infrastructuur, grote technologisch
leidende bedrijven en toe–
leveranciers, al dan niet in de
dienstverlening. Het is erop gericht
dat aan elkaar te koppelen en elkaar
juist te laten versterken. Het is heel
wat anders, als je een formele
preferente status gaat creëren bij
overheidsaanbestedingen. Dan zitten
wij in de problemen.

De heer Vreeman (PvdA): Ik heb het
concreet over de Betuwelijn, de
hogesnelheidslijn, de havens van
Rotterdam en water– en bodem–
sanering, dus grote investeringen die
de overheid doet. In hoeverre zoeken
wij naar een dynamiek waardoor een
verdere spin-off mogelijk is bij het
uitvoeren van dit soort werken?

Minister Wijers: Laat ik er dit van
zeggen: ik vind dat wij die dynamiek
en die spin-off moeten nastreven. In
dat soort projecten zit een fantas–
tische technologische potentie. Op
basis van die potentie en niet op
basis van wat het is, moet je dan ook
proberen om daar bedrijven bij te
betrekken. Bedrijven die dichtbij
zitten, hebben dan vaak een
voorkeur. Zo gaat dat nu eenmaal bij
dat soort projecten. Taal is daar vaak
ook belangrijk bij. Ik denk dat wij niet
langs elkaar heen moeten praten. Ik
had begrepen dat u vroeg of ik
bereid was om een soort formele
preferente status te overwegen. Dat
kan natuurlijk niet. Ik ben het echter

met u eens dat wij moeten gaan
werken in de sfeer die u net noemde.

Voorzitter! Ik kom terug op de
regionale decentrale aanpak,
waarover ik het wel eens was met de
heer Vreeman. Wij zien een en ander
terug in het technologiebeleid. Denk
aan de innovatiecentra en de
branchecentra voor technologie. Dat
zijn de kennisdragers waar het
midden– en kleinbedrijf mee moet
gaan schakelen. In het verlengde van
de vraag van de heer Vreeman
hebben wij de AWT een advies
gevraagd over de betekenis van
regio's in dit verband. Wij zijn daar
dus mee bezig. Waar wij wel een
beetje voor moeten uitkijken, is dat
wij de zaak niet te ver gaan
decentraliseren. In een aantal
opzichten is Nederland immers al
een regio in Europa. Wij zijn geneigd
om met een soort Drosteblik-effect
Nederland in allerlei regio's op te
splitsen. Als wij niet uitkijken,
versplinteren wij daarmee het beleid
en verliezen wij kritische massa. In
die zin moeten wij het begrip "regio"
dus ook een beetje in zijn Europese
context gebruiken.

De heer Vreeman (PvdA): Wat is nu
de consequentie van deze redene–
ring? Je kunt zeggen: Nederland is
een regio in Europa. In het kader van
de globaliseringsdiscussie zie je
enerzijds een globalisering en
anderzijds een vergroting van de
nadruk op het regionale of het
Euregionale. En daar ligt, als je het
niet vanuit een sector– maar vanuit
een regio-optiek doet, ook de
concrete activiteit voor inbedding in
clustervorming in behapbare, soms
ook politieke, economische overzich–
telijke eenheden. Ik wil de minister
vragen of het nu niet heel diffuus
wordt. Europa is weer een regio in
de wereld. Hoe denken wij nu na
over de vraag wat het aangrijpings–
punt is voor ondersteuning van het
midden– en kleinbedrijf?

Minister Wijers: Ik wilde het
volgende signaal geven. Wij moeten
ervoor uitkijken dat wij clusterbeleid
niet tot een containerbegrip gaan
maken waar wij alles wat wij al
doen, met een ander woord weer in
vertalen. Ik kom hier straks nog op
terug. Ik maak mij er zorgen over dat
wij, als wij in het kader van het
clusterbeleid bijvoorbeeld top–
instituten willen maken, straks weer
een discussie krijgen over 50 of 60
topinstituten in Nederland, omdat
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iedere regio die wij in dit kader in
Nederland hebben, zijn eigen
topinstituut wil hebben. Wij zullen
dan geen topinstituten hebben, maar
gewoon weer 50 nieuwe instituten. Ik
heb om te beginnen gezegd dat ik
het met de heer Vreeman eens ben
dat wij de infrastructuur die wij
hebben, met name op regionaal
niveau, moeten gebruiken voor de
toegang tot het midden– en
kleinbedrijf en samenwerking. Als wij
het evenwel hebben over technolo–
gisch structuurbeleid, is Nederland in
een aantal opzichten één regio of
zelfs nog kleiner dan één regio. En
dat moeten wij op nationaal niveau
bekijken. Anders maken wij geen
keuzes en krijgen wij weer een grijze
grauwe middelmaat, waarbij wij het
geld weer verdelen volgens het
principe van wie het hardste
schreeuwt. Dat is mijn zorg.

Een punt van zorg in dit hele
verhaal is de technologisch–
wetenschappelijke infrastructuur. Ik
heb al een paar keer gezegd dat
zowel het onderwijs als het
onderzoek onvoldoende aansluit op
de behoeften van ondernemingen.
De kansen die de informatietechnolo–
gie biedt, worden onvoldoende
benut. Bovendien zetten wij
technologie te weinig in om onze
economie duurzaam te versterken.
Daarbij gaat het dus niet in de eerste
plaats om geld, maar om het vinden
van de goede mechanismen
waardoor de afstemming van nature
ontstaat. Dat is een effectiever
gebruik van de middelen.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb een
aantal punten genoemd naar
aanleiding van de vraag om een
eerste standpuntbepaling te geven. Ik
realiseer mij dat hiermee niet het
laatste woord gezegd is. Een en
ander moet geoperationaliseerd en
verder geconcretiseerd worden. Ik
wil de hoofdlijnen samenbundelen in
een technologisch structuurbeleid.
Daarmee geef ik ook gevolg aan een
verzoek van de heer Van Dijke. Ik wil
nu nog iets verder ingaan op een
aantal onderdelen van dat beleid.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik heb
gisteren gevraagd of u een niet al te
dikke, kernachtige nota naar de
Kamer wilt sturen met daarin uw kijk
op het industriebeleid in Nederland
in de komende jaren. Bent u bereid
om dat in de loop van volgend jaar
te doen?

Minister Wijers: U loopt vooruit op

iets wat ik straks ga zeggen. Het
antwoord is "ja".

De kennisinfrastructuur moet veel
sterker worden geënt op de
economische structuur, wat ook door
de heren Remkes en Leers is
aangegeven. Er zijn veel bedrijven
waarvoor de Nederlandse kennis–
instituten te weinig bieden. We zien
dus dat die Nederlandse onderne–
mingen geen opdrachten geven aan
de Nederlandse instituten, maar aan
Leuven, Aken en andere internatio–
nale instituten. Dat betekent dat
weinig internationale technologische
ondernemingen opdrachten geven
aan onze technisch–
wetenschappelijke infrastructuur. Dat
is een illustratie van het feit dat we
in Nederland niet of nauwelijks
centers of excellence hebben.
Bedrijven kopen steeds meer kennis
in bij buitenlandse instellingen.
Anders dan een aantal Europese
landen, die flink hebben geïnvesteerd
in de kennisinfrastructuur, met name
in de samenwerking tussen
bedrijven, hebben wij dat onvol–
doende gedaan. Om die kennis–
infrastructuur te gaan richten op de
economische structuur, zullen keuzes
nodig zijn. Nederland kan nu
eenmaal niet op alle terreinen
uitblinken, hoe graag we dat ook
willen. Dat betekent dus dat we een
keuzeproces zullen moeten doorlo–
pen, waarbij sterk kennisintensieve
clusters ontstaan, die we kunnen
verankeren in onze economie. Als ik
het woord "cluster" gebruik, rru–. –'in
we even uitkijken dat we niet in tcn
containerbegrip verzanden. Dit is een
eerste poging tot het verwoorden
van een definitie, wat waarschijnlijk
niet de laatste is. We hebben het
over een coherente verzameling van
research en development, met
intensieve bedrijven, met sterke main
suppliers - dat kunnen industriële
onderneminkjes zijn, maar het
kunnen ook dienstverleners zijn - en
de daaraan verbonden onderzoek– en
onderwijsinstellingen. Het is niet aan
de overheid om deze clusters aan te
wijzen. Ik zei al dat we een proces
moeten ontwikkelen - daarover zijn
we aan het nadenken, en ik wil
daarover graag met de Kamer van
gedachten wisselen - waarbij het
niet gaat om "the government
picking winners", maar om "the
winners picking infrastructure". In de
regie, in het op gang brengen van
zo'n besluitvormingsproces, heeft de
overheid een rol te vervullen. Dat is
de constituerende en katalyserende

rol die een overheid hoort te
vervullen, en die ook in de ons
omringende landen, overigens met
wisselend succes, is vervuld. Die
ambitie moeten we hebben.

Zo'n beleid zal van alle betrokken
partijen forse inspanningen vragen.
Het zal in de eerste plaats van de
betrokken departementen een
gezamenlijke inspanning vragen. Dat
betekent dat we meer efficiency
moeten halen uit het publieke
research en development-budget en
dat we het beleid en de middelen
zullen moeten ontschotten, wat een
zaak is van het hele kabinet. Ik kom
straks nog terug op de betekenis
daarvan.

In de tweede plaats betekent het
voor de kennisinfrastructuur en de
kennisinstituten meer markt–
oriëntatie, en dat is lastig voor ze.
Ondanks wat je daarover af en toe
hoort, is dat nog maar gedeeltelijk
op gang gekomen. Het betekent
tegelijkertijd dat de autonomie ten
opzichte van de overheid zal moeten
worden vergroot, in ruil voor een
sterke oriëntatie op het bedrijfsleven.
Het vraagt daarnaast van de
technisch-wetenschappelijke
infrastructuur een bereidheid tot
samenwerking, met name onderling.

In de derde plaats, last but not
least, vraagt het van bedrijven
helderheid over wat men van
kennisinstituten verwacht. Helderheid
zonder vrijblijvendheid, wat een
betrokkenheid inhoudt, ook
financieel, op langere termijn,
wanneer bedrijven versterking van
de kennisinfrastructuur verlangen.
Het betekent dus het in elkaars
verlengde leggen van strategische
prioriteiten, met de consequenties
daarvan voor de investeringen in
kennis.

Wat gaan wij daaraan in eigen
huis doen? We gaan de generieke
basis handhaven - WBSO en TOK -
en we gaan de overige technologie–
middelen gerichter inzetten, wat
herijking betekent. De heer Remkes
trok op dit punt een terechte
conclusie. We gaan minder geven
aan individuele bedrijven en
instituten, en meer aan samenwer–
king tussen bedrijven, kennis–
instellingen en ondernemingen
onderling. Wat zijn dan de uitgangs–
punten voor die verdere herijking
van ons instrumentarium? Verster–
king van de marktwerking van de
technologische kennisinstituten, wat
bijvoorbeeld minder lump-sum–
financiering betekent, en meer
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koppeling aan succes bij het
verkopen van kennis. Het betekent
ook het stimuleren van de samen–
werking tussen kennisinstituten en
bedrijven en die tussen bedrijven
onderling. Het betekent dat projecten
moeten leiden tot strategische
samenwerking, onder meer via
toeleveren en uitbesteden. Het
betekent ook dat toeleveranciers
gedeeltelijk de verantwoordelijkheid
nemen voor research en develop–
ment wat betreft uitbesteders.

Ook gaat het om internationale
samenwerking. Nederland scoort
goed bij het kaderprogramma van de
Europese Unie, maar wij moeten nog
goed bekijken hoe wij daarin
optreden.

De heer Vos (PvdA): De minister
sprak over toeleveranciers en
uitbesteders. In de orthodoxe zin van
het woord werden toeleveranciers
vooral op basis van loonconcurrentie
betrokken bij programma's van de
wat grotere ondernemingen. Zegt de
minister nu dat wij eigenlijk veel
meer naar het niveau van de
"co-makers" moeten? Dat betekent
namelijk dat toeleveranciers veel
eerder bij programma's worden
ingeschakeld dan vroeger het geval
was. Wat betreft research en
development is dan sprake van een
veel meer gespreide verantwoorde–
lijkheid voor delen daarvan.
Daardoor ontstaat weer een veel
gelijkwaardiger vorm van samenwer–
king. In dat verband zou de relatie
met de kennisinstituten een heel
indringende rol kunnen spelen.

Minister Wijers: Dat wat de heer Vos
nu zegt, geldt juist voor de hoog–
waardige clusters. Het geldt dus niet
voor die sectoren van bedrijvigheid
waar men via de kosten concurreert,
want daar gebeurt wat de heer Vos
als eerste schetste.

De heer Vos (PvdA): Dat is eigenlijk
de traditionele manier van samen–
werking, waarbij wij spraken over
hoofdaannemers en JOB'ers. JOB'ers
hebben nooit hoger toegevoegde
waarden ingebracht als het ging om
de ontwikkeling van een produkt of
een proces.

Minister Wijers: Precies. Zo is dat.
Daar zijn heel interessante voorbeel–
den van. Wij moeten proberen om
die veel meer te stimuleren.

Ik had het over internationale
samenwerking. Wij doen het wat dat

betreft niet zo gek. Als je echter wat
beter naar de cijfers kijkt, dan zie je
dat het aandeel van Nederland
daarin met name voor rekening van
de technisch-wetenschappelijke
infrastructuur komt en relatief weinig
voor rekening van het bedrijfsleven.
Wij krijgen de zaak echter wel goed
voor elkaar. Er is ook sprake van een
groei van 200 mln. naar 300 mln.,
mijnheer Leers. Dat moeten wij er
ook in de sommetjes bij betrekken.
Het aantal van de bedrijven in de
Nederlandse deelname omvat maar
26%. Dat is te weinig.

In de vierde plaats moeten wij het
hebben over technisch beroepson–
derwijs. Dat moet veel beter
aansluiten op de eisen die bedrijven
stellen aan afgestudeerden. Dat is
overigens gemakkelijk gezegd. Wij
praten daar al langer over, maar dat
is heel lastig.

In de vijfde plaats gaat het om het
verbeteren van de kennisdiffusie
naar het midden– en kleinbedrijf,
onder meer via de intermediaire
organisaties. Dat zijn zo ongeveer de
criteria, de uitgangspunten voor de
herijking van het instrumentarium.
Het laatste woord hierover is
natuurlijk nog niet gezegd, maar het
leek mij goed om hier wat over te
zeggen.

Dat doet EZ dus. Nu even over de
samenwerking met de andere
departementen. Wij zijn al in gesprek
met het ministerie van OCW over de
mogelijkheden van samenwerking
tussen universiteiten, TNO's en GTI's
enerzijds en bedrijven anderzijds. Er
wordt ook gewerkt aan de notitie
Wisselwerking. Naar aanleiding van
de vraag van de heer Van Walsem
merk ik op dat ik in het kader van
deze notitie met het ministerie van
OCW mechanismen bestudeer om de
aansturing van de eerste en tweede
geldstroom nog meer door de markt
te laten plaatsvinden.

De heer Vreeman (PvdA): De
minister heeft het over de universi–
teiten en hoogwaardige technologi–
sche instituten. In de relatie met het
midden– en kleinbedrijf gaat het vaak
om veel praktischer en toegepaste
kennis– en technologiediffusie. In
Nederland is er niet één universiteit
te vinden waar grote belangstelling
bestaat voor het midden– en
kleinbedrijf. Er is sprake van een
sterke oriëntatie op de grote
bedrijven. Als je echter veel
werkgelegenheid wilt genereren in
de richting van het midden– en

kleinbedrijf, doet de vraag zich voor
hoe de aansluiting tussen kennis,
toepassing en kwalificatie juist op
dat meer praktischer niveau kan
worden gebracht.

Minister Wijers: Wij moeten het één
doen, maar het ander niet laten. Dat
is het probleem. Op universiteiten
bestaat inderdaad de neiging, maar
dat hoort ook zo, om in meer
fundamenteel onderzoek te denken.
Daar kan in principe interessante
kennis ontstaan voor de meer grote
ondernemingen die zelf ook meer
fundamenteel onderzoek doen. In die
zin staan wij in Nederland op het
niveau van de technisch–
wetenschappelijke instituten voor
een aantal keuzen. Wij moeten het
daarover nog eens goed hebben,
maar naar mijn mening moet
worden gekozen öf voor een
oriëntatie op de grote, internationaal
leidende concerns - dan ga je diep in
je kennis, want anders heb je weinig
te bieden - öf voor het midden– en
kleinbedrijf, maar dan heb je een
andere instelling nodig. Ik zou bijna
zeggen dat je dan ook andere
mensen nodig hebt. Dan heb je geen
mensen nodig die de hele dag achter
hun computer zitten voor het
ontwikkelen van fundamentele
kennis. Dan heb je mensen nodig die
erop uitgaan en met die ondernemer
gaan praten. Die mensen zijn vrij
praktisch ingesteld. Vanuit mijn
verleden kan ik mij eigenlijk niet
voorstellen dat je deze twee zaken in
één organisatie kunt combineren,
maar dat heeft wel consequenties
voor het denken over dat soort
zaken.

De heer Vreeman (PvdA): Mijn
ervaring is dat vooral de HEAO'er en
de HT.S'er in het midden– en
kleinbedrijf worden gezien als
degenen die het bedrijf verder
kunnen helpen. Deze sector zal niet
zo snel een beroep doen op de
Technische Universiteit Delft.

Minister Wijers: Wij verschillen niet
van mening. Ik sprak vooral over de
internationale concerns met een
hoge technologische ontwikkeling.
Wij moeten ophouden met het
antagonistische denken over grote
bedrijven aan de ene kant en het
midden– en kleinbedrijf aan de
andere kant. In het kider van het
clusterbeleid moeten beide sectoren
bijeen gebracht worden. Er ontwikke–
len zich sowieso relaties tussen grote
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en kleine ondernemingen op allerlei
niveaus. Ik ben het echter met de
heer Vreeman eens dat voor het
overgrote deel van het midden– en
kleinbedrijf geldt dat er andersoor–
tige relaties moeten worden gelegd.

De suggestie van de heer Leers
om te kijken naar ervaringen in
andere landen, zoals met het
royaltysysteem in Israël, is zeer
welkom. Daar zullen wij zeker naar
kijken.

De samenwerking met de
departementen van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en van
Verkeer en Waterstaat betreft vooral
de liberalisering van de
telecommunicatiewetgeving en de
mediawetgeving. Hierbij gaat het
vooral om het inspelen op het
verschijnsel van de elektronische
snelweg. Nederland mag op dit
terrein de boot niet missen. Het
kabinet heeft een actieplan in
voorbereiding. Op dit gebied vinden
op dit moment allerlei constructieve
gesprekken plaats tussen de
betrokken ministeries, zowel op
ambtelijk niveau, als op het niveau
van ministers en staatssecretarissen.

De bedoeling van het kabinet is
om bij genoemde wetgeving ruimte
te scheppen voor de marktsector.
Vooruitlopend daarop en gedeeltelijk
parallel daaraan, gaan wij na of het
mogelijk is om informatievrijhavens
te creëren. In dat geval wordt tijdelijk
een deel van de belemmerende
wetgeving buiten werking gesteld.
Hierover worden interessante
gesprekken met het Nederlands
bedrijfsleven gevoerd. Wij willen het
bedrijfsleven uitdagen om te
investeren in zo'n vrijhaven.
Waarschijnlijk kunnen wij daar veel
van leren. Dan wordt duidelijk welke
dienstverlening erbij betrokken is en
wat de betekenis ervan is voor een
stedelijke economie. Uiteindelijk
kunnen wij dan beoordelen welke
wetgeving geliberaliseerd moet
worden. Hier wordt hard aan
gewerkt.

Een centraal punt is de relatie
tussen economie en ecologie. Ik voel
mij aangesproken door de pleidooien
voor een ecologisch-economisch
structuurbeleid en voor een plan van
aanpak voor ecologische modernise–
ring. Ook voel ik mij aangesproken
door de scenario's van de heer Vos
en de milieutoets van de heer
Rabbae. Ik wil echter graag in de
praktijk aan de slag. Met de WRR
ben ik bang dat wij snel terecht
dreigen te komen in een semantisch

debat op hoog abstractieniveau over
de definitie van duurzaamheid. De
WRR schrijft in een recent rapport
dat er geen eenduidige definitie van
duurzaamheid te geven is, maar dat
het toch mogelijk is, vorderingen te
maken op weg naar een industriële
structuur waarbij rekening wordt
gehouden met uitdagingen op het
gebied van energie, water en afval. Ik
pleit voor een pragmatische aanpak.
Met mijn collega's zie ik het als mijn
taak om het debat over de bewust–
wording op dit gebied te stimuieren,
ook in het bedrijfsleven. Economi–
sche Zaken en VROM zullen op dit
gebied samenwerken. Daarnaast
willen wij, vanuit onze primaire
verantwoordelijkheid voor het
technologiebeleid, heel hard blijven
werken aan het slaan van een brug
tussen ecologie en economie. Ik ben
het eens met degenen die erop
gewezen hebben dat wij daarbij
gebruik moeten maken van de
kansen die de milieutechnologie op
de wereldmarkt biedt.

Ik wil echter ook een misverstand
wegnemen. Uit de toonzetting van
de betogen over dit onderwerp blijkt
dat men vaak van mening is dat het
ministerie van Economische Zaken
bij dit beleid altijd op de rem staat.
De feiten wijzen anders uit. Van de
doelgroepen van het milieubeleid
loopt de "EZ-doelgroep" - als ik dat
zo bezitterig mag zeggen - voorop.
In voetbaltermen geldt voor ons:
geen woorden maar daden. Uit de
EZ-rapportage blijkt ook dat het
milieubelang in feite is geïntegreerd
in ons instrumentarium, met name
op het gebied van technologie. Ik kan
garanderen dat dit ook zal gelden
voor het clusterbeleid. Tenslotte kan
alleen een sterke economie een sterk
milieubeleid dragen en andersom.

De heer Rabbae (GroenLinks): U zegt
dat alleen een sterke economie een
garantie kan bieden voor een goed
ecologiebeleid. Dat kan inderdaad als
u ervoor kiest dat het milieu de
trekker is van economische
ontwikkelingen op basis van
milieutechnologie.

Minister Wijers: Ja, het is een van
de trekkers van de economie en dat
wordt ook bevestigd. Nederland
heeft op bepaalde gebieden van
milieutechnologie een belangrijke
positie ingenomen. Ik wil echter niet
iopen in de val van een discussie
over het primaat. Dat is te simpel. Er
is geen primaat van de economie en

ook niet van de ecologie. Dat zal van
geval tot geval bekeken moeten
worden.

De heer Rabbae (GroenLinks): Wij
moeten denken aan de lange termijn.
Dan gaat het om onze kinderen,
kleinkinderen. Ik draai de zaken nu
om. Als er geen milieu is, is er toch
geen economie? Er is geen sterke
economie zonder een duurzaam
milieu, zonder zuiver water, zuivere
lucht, goede bossen en gezonde
mensen. Zonder die voorwaarden is
er geen sprake van een economie.

Minister Wijers: Wij verschillen
hierover niet van mening.

Mijnheer de voorzitter! Ik realiseer
mij dat de ambities voor het
technologisch structuurbeleid hoog
zijn. De kennisintensiteit moet
omhoog. Wij moeten mee kunnen
met vooraanstaande industrielanden.
Wij moeten zelfs beter presteren. Ik
ben het dan ook met verschillende
sprekers eens dat intensiveringen
aangewend moeten worden voor
concrete plannen die geld vereisen.
Ik verwacht dat dit zal gebeuren en ik
zal mij daar sterk voor maken.
Technologisch structuurbeleid moet
in die zin ook kabinetsbeleid zijn. Het
bestrijkt een breder terrein dan
alleen dat van Economische Zaken.
Het vergt gezamenlijk optrekken van
ministers, technologische infrastruc–
tuur, bedrijven enz. Ik wil graag, ook
naar aanleiding van de vragen van
de heer Rabbae, toezeggen dat er
voor het zomerreces een nota zal
verschijnen, waarin aan deze materie
handen en voeten gegeven wordt.

Dan kom ik terug op de bezuini–
gingen. Wij hebben de ombuigingen
ingevuld met de in de Kamer
geschetste marsroutes in grote lijnen
in ons achterhoofd en wij hebben
goed gekeken naar de effectiviteit
van de verschillende regelingen, ook
bij de zogenoemde BTOC-regeling.
Het schrappen van die regeling is
niet voorbarig gebeurd, zonder
inzicht in de effecten, zoals de heer
Remkes met zijn amendement
suggereert. Ik kan mij zijn zorg goed
voorstellen. Het lijkt namelijk alsof
wij te weinig zorg hebben voor de
vernieuwing van het midden– en
kleinbedrijf. Ik zal aanstippen wat de
plannen zijn. Er komt een lasten–
verlichting van 0,5 mld., speciaal
voor het midden– en kleinbedrijf.
Inderdaad, niet dit jaar, maar wel
volgend jaar. De WBSO is zodanig
opgetuigd dat er een speciaal
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MKB-luik is ontstaan. Binnen het
technisch-ontwikkelingskrediet
hebben wij een extra MKB-luik
gemaakt voor haalbaarheids–
onderzoek. In discussies wordt
regelmatig gesproken over het
kaderonderzoek van de Europese
Unie. Ook daarvoor geldt dat er
allerlei maatregelen zijn genomen
om dit toegankelijker te maken voor
het midden– en kleinbedrijf

Dat is de ene kant van het verhaal.
Aan de andere kant: de BTOC zelf.
Wij hebben het over 10 mln.
waarmee een aantal collectieven
worden bereikt. De BTOC is bedoeld
om meer collectief onderzoek tot
stand te brengen. Opnieuw wordt er
een netwerkje gecreëerd dat
vervolgens zichzelf bedruipt. Op dat
punt is die regeling niet effectief. Wij
zien namelijk dat voor het overgrote
deel steeds dezelfde klanten
terugkomen. De regeling wordt als
een exploitatie-ondersteuning
gebruikt en dat was niet de
bedoeling. Daarbij gaat het om 60%
van het gebruik van de regeling.
Tegen die achtergrond voelde ik mij,
in ieder geval tot gisteren, redelijk
comfortabel bij de BTOC, zeker als je
ziet wat de alternatieven zijn. De
PBTS wordt al voor ruim 20 mln.
gekort. Als wij dat clusterbeleid gaan
ontwikkelen, hebben wij een deel
van dat PBTS-instrumentarium
nodig. Dat zal zo'n 20 mln. kosten.
Verder is het zo dat wij in de
bezuinigingen ook het programma
voor milieutechnologie in absolute
zin overeind gehouden hebben. Daar
komt nog bij dat wij de PBTS, ook
als gevolg van de bezuinigingen,
toegankelijk hebben gemaakt voor
het midden– en kleinbedrijf door de
maximale subsidie per project per
bedrijf aanzienlijk te verlagen. Per
saldo wordt er dus vrij veel voor het
midden– en kleinbedrijf gedaan,
zowel in generieke als in specifieke
zin. Het resterend PBTS-budget richt
zich al met name op het midden– en
kleinbedrijf. Het verder verlagen
ervan wordt erg moeilijk. Daarnaast
is het BTOC-besluit niet in alle
opzichten een groot succes. Diverse
kamerleden hebben suggesties
gedaan. Ik vraag met name de heer
Remkes of hij, gehoord mijn
argumenten, nog eens wil nadenken
over de effecten van het korten op
de PBTS. Prefereert hij dat nog
steeds boven het in leven houden
van de BTOC-regeling?

Velen hebben gevraagd naar de
bezuinigingen op TNO, sommigen in

relatie tot de commissie-Blankert.
TNO is door mij maximaal ontzien. Ik
draai weliswaar de indertijd
ingestelde tijdelijke ophoging van 2,3
mln. terug, maar daarnaast stimuleer
ik met extra financiële middelen de
strategische kennisopbouw bij TNO.
Voor dit jaar gaat het om 6 mln. a 8
mln. In 1994 zijn op deze manier de
EZ-middelen voor de kennisopbouw
bij TNO substantieel gestegen, in
vergelijking met 1990 zelfs met 15%
tot een niveau van 63 mln. a 65 mln.
Ik zal die iijn ook in 1995 naar
verwachting handhaven, uiteraard
bezien in het licht van de
heroverwegingsinstrumenten die ik
zojuist heb genoemd. De stelling dat
EZ de kennisopbouw bij TNO
ondergraaft, is m ieder geval niet
gebaseerd op de feiten.

Wat de stapeling van bezuinigin–
gen van de overheid op TNO betreft,
verwijs ik naar de brief van
staatssecretaris Nuis. Ik hoop dat
deze de Kamer reeds heeft bereikt.
Daarnaast is collega Ritzen in
gesprek met betrokken collega's over
verdere coördinatie van de ombui–
gingen bij TNO. Het blijft overigens
zaak dat TNO zich sterker dan
voorheen, gaat richten op de markt.
Begin 1995 doet de commissie–
Blankert daarvoor aanbevelingen.

De heer Leers (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De minister verwijst naar
contacten en een brief van staatsse–
cretaris Nuis. Het was mij in eerste
termijn vooral te doen om het door
het ministerie van VROM schrappen
van de aanzienlijke doelsubsidie. Ik
heb daarop nog geen reactie gehad,
maar wellicht gaat de genoemde
brief van staatssecretaris Nuis
daarover.

Minister Wijers Ja. Daarin wordt
een overzicht gegeven van de
bezigheden van alle departementen.

De heer Rabbae (GroenLmks):
Voorzitter! De minister zegt dat de
oppositie tegen de bezuinigingen op
TNO niet op feiten zijn gebaseerd.
Hoe verklaart hij het protest van
werknemers bij TNO via een dure
PR-campagne?

Minister Wijers: Ik heb zojuist
gezegd, nog terug te komen op de
bezuinigingen op energiegebied. Ik
sprak zojuist over de bezuinigingen
in algemene zin op het gebied van
industrie en technologie. In die zin is
er geen sprake van afbraak.

De advertentie waarnaar de heer
Rabbae verwijst, had naar mijn
mening meer kracht als TNO voor
het plaatsen van die advertentie
vergelijkbare acties had ondernomen
in de richting van haar doelgroep om
duidelijk te maken welke kennis zij in
huis heeft.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op
het onderwerp energie. Ik ontkom er
niet aan, eerst te spreken over de
ombuigingen. Wij hebben bewust
drie criteria gehanteerd: de bijdrage
aan de energiebesparing, het belang
van de industrie en de vraag of er
andere partijen/instrumenten
beschikbaar zijn die in de plaats
zouden kunnen komen van een
subsidie. Ook heeft het argument
van de bestuurlijke betrouwbaarheid,
dat de heer Leers aan de orde heeft
gesteld, zwaar gewogen. Als er
afspraken zijn gemaakt, moet men
daarop kunnen vertrouwen. Ik kom
daar nog op terug. Verder hebben
wij de invulling op korte en op lange
termijn bekeken. Er moet een pakket
worden samengesteld. Ik ontken niet
dat er hierbij pijnlijke keuzes
gemaakt moeten worden. Het gaat
bij energie nu eenmaal maar in
beperkte mate om subsidies. De
meeste gelden worden gebruikt voor
het terrein van het energie–
technologiebeleid. Het is niet
gemakkelijk om daarin te snijden.

Wij hebben op basis van
genoemde exercitie, de volgende
prioriteiten gesteld. De meerjaren–
afspraken zijn overeind gehouden. Zij
zijn de kern van het besparingen–
beleid. Daarnaast is zo min mogelijk
bezuinigd op de veelbelovende
nieuwe technologie waarbij de
Nederlandse industrie kansen heeft.
Het totale effect van de bezuinigin–
gen is niet gering. Zij lopen op tot
180 mln. in de netto verplichtingen–
sfeer op een bestaand budget van
450 mln. Dat kan invloed hebben op
het tempo van de energiebesparing.
Dat ontken ik ook niet in mijn brief.
Hoeveel dat precies is, kunnen wij
niet precies zeggen. Dat is namelijk
ook afhankelijk van het gedrag van
andere partijen. Wij hebben sommen
gemaakt en tegen de heer Remkes
zeg ik dat dit serieuze sommen zijn.
Er werd het een en ander gesteld
over de 0,3%, maar zo is het niet
geweest. Wij hebben heel precies per
bezuinigingsmaatregel geanalyseerd
wat deze kan betekenen. Dan blijkt
het grote effect van het wegvallen
van investeringssubsidies zonder dat
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compenserende maatregelen worden
genomen.

De heer Rabbae heeft in dit
verband gesproken over de
C02-doelstelling. De invloed op deze
doelstelling is zo'n 4 miljoen ton. De
doelstelling voor 2000 was 177
miljoen ton en die hadden wij in feite
volgens NMP-2 en de vervolgnota
Energiebesparing redelijk binnen
bereik. Dat wordt dus moeilijker. Dat
heb ik niet ontkend in mijn beleids–
brief en dat ontken ik ook nu niet.
Maar de richting blijft overeind. Er is
een inspanningsverplichting om dat
doel te bereiken. Ik meen dat wij er
wat dat betreft voor moeten
uitkijken, te gaan millimeteren. Op
het moment dat de C02 de lucht in
gaat, is het tamelijk irrelevant waar
die vandaan komt. Het gaat erom,
dat wij in Nederland geloofwaardig
werken aan het reduceren van de
C02-emissie. Daarvoor zijn twee
redenen. Het is een doel op zichzelf.
Daar ben ik het volstrekt mee eens.
Daarnaast moeten wij echter
geloofwaardig zijn bij de internatio–
nale milieudiplomatie. Voor dat
laatste, maar ook voor het totale
volume dat de lucht in gaat, is het
wat minder relevant of het in 2000
min 2,5% of min 3,5% is. Het gaat
erom, dat wij geloofwaardig,
consistent en met inzet van alle
middelen die in redelijkheid ter
beschikking staan, gewerkt hebben
aan het realiseren van de CO2-
reductie in Nederland. Daar sta ik
voor. Wij zetten voluit in op
compenserende maatregelen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Wat
de minister zegt, is niet alleen in
strijd met de mening van de fractie
van GroenLinks, maar ook met de
mening van zijn collega De Boer van
VROM. Zij heeft er deze week, bij de
interpellatie over files, openbaar
vervoer, etcetera, nog over geklaagd,
dat wij er helaas niet in slagen de
C02-doelstelling te halen. Zij zag dat
als een belangrijk probleem. Binnen
het kabinet is er kennelijk verschil
van mening. Deze minister vindt het
niet zo erg; als wij maar een beetje
langs de aangegeven weg blijven
fietsen. Mevrouw De Boer presen–
teert het hier echter als een
probleem.

Minister Wijers De heer Rabbae
interpreteert mijn woorden echt
verkeerd. Ik heb niet gezegd dat het
allemaal niets kan schelen als wij
maar een beetje in de buurt blijven.

Ik heb wel gezegd dat wij niet
moeten millimeteren. Ik meen dat wij
serieus moeten werken aan het
reduceren van de C02-emissie in
Nederland. Mijn inspanning is erop
gericht, conform de plannen min 3%
te realiseren. Vervolgens heb ik
gezegd dat wij niet moeten gaan
millimeteren. Of het nu min 2,5% of
min 3,5% is, dat suggereert nu
eenmaal een exactheid die niet op
haar plaats is. De C02-reductie is
immers een internationaal vraagstuk.

In China is de toename van de
CO2-emissie jaarlijks drie keer zo
groot als ons totale niveau. Daarmee
zeg ik niet dat wij ons niet heel
serieus moeten richten op en
commiteren aan het realiseren van
de doelstellingen die in het
NMP-plus zijn geformuleerd. Het
leidt echter tot een zekere beschei–
denheid tegenover 4 miljoen ton
meer of minder.

De heer Rabbae (GroenLinks): Als
wij globaal uitgaan van de uitstoot
van C02 in de hele wereld, dan
moeten wij die weg zeker niet
volgen. Daarmee ben ik het eens.
Nederland heeft echter een eigen
verantwoordelijkheid te dragen.

Minister Wijers: Absoluut.

De heer Rabbae (GroenLinks): Het is
natuurlijk tragisch dat het in China,
in Rusland en in Zuid-Amerika zo is.

Minister Wijers: Ja. Daar moeten wij
hard aan werken.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
economische groei die nu wordt
verwacht, levert wellicht problemen
op voor het milieu en daarover heb
ik zorgen. Aan de ene kant is die
groei goed voor de economie en de
werkgelegenheid, maar aan de
andere kant kan hij een probleem
zijn voor het milieu. Daarom is een
extra impuls tegen de uitstoot van
CO2 van groot belang. Het is daarom
jammer, dat de minister juist op dat
punt bezuinigt.

Minister Wijers: Ja, maar daar heb ik
meteen bij gezegd dat wij het
subsidie-instrument in Nederland
niet heilig moeten verklaren. In mijn
beleidsbrief heb ik vermeld dat ik de
inspanningsverplichting heb - die
heb ik gespecificeerd en daar sta ik
ook voor - om op een aantal
gebieden zodanige maatregelen te
nemen dat wij de doelstelling in

redelijkheid realiseren. Wij moeten
niet gaan millimeteren. Ik kan mij
niet voorstellen dat de heer Rabbae
het daarmee niet eens is.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik ben het op zichzelf eens
met de macro-benadering die de
minister kiest, maar ik vraag mij toch
af hoe deze wordt vertaald naar het
doelgroepenbeleid. De C02-emissie
is afkomstig van bepaalde bedrijfs–
takken, die als het ware voor een
evenredig deel worden aangeslagen.
Dan kom je al snel in de sfeer van
gemillimeter. Je zou moeten pakken
waar je het best kunt pakken, om aan
de macro-doelstelling te kunnen
beantwoorden.

Minister Wijers: Dat ben ik volstrekt
met u eens. Daarmee komen wij op
de discussie over de meerjaren–
afspraken. Wat zijn die compense–
rende maatregelen? In de eerste
plaats spreken wij de convenant–
partners aan op hun inspanningen.
Dat kan ook, want het convenant is
niet gebaseerd op een overheid die
doelstellingen heeft, terwijl de
partners heel andere doelstellingen
hebben, maar op doelstellingen en
belangen die in elkaars verlengde
liggen.

In de tweede plaats proberen wij
de energieheffing zo vorm te geven
dat duurzame energie wordt ontzien,
want duurzame energie geeft geen
CO2-uitstoot.

In de derde plaats zijn wij in
gesprek met de bedrijven die energie
distribueren. Wij vragen hen, met
bescheidenheid, of zij hun inspannin–
gen willen continueren en mogelij–
kerwijs intensiveren. Ik besef dat dit
niet eenvoudig is, maar ik kan toch
zeggen dat alle partijen tot nu toe
constructief hebben gereageerd. De
eerste signalen zijn bemoedigend.
Dat is terecht, want veel MAP–
activiteiten worden rendabeler door
zo'n energieheffing. Aan de
ondersteuning van de meerjaren–
afspraken en de Novem-activiteiten
hebben wij nauwelijks wat veran–
derd.

Tegen de heer Van Wingerden zeg
ik dat de hoogte van de MAP-heffing
afhankelijk is van de activiteit van de
sector. Conform het wetsvoorstel
over energiedistributie is deze aan
een maximum gebonden. Feitelijk is
zij thans lager dan het beoogde
maximum.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! De
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minister zegt naar mijn opvatting
terecht dat wij niet moeten millime–
teren. Maar als ik kijk naar de
energiebesparingsreductie als gevolg
van het bezuinigingsbeleid, dan
spreken wij niet meer over millime–
ters, maar over meters. Er is een
taakstelling van 1,7% per jaar en
daar haalt de minister 0,3% per jaar
vanaf. Dat is 20%! Is dat miliimete–
ren? Is het niet contraproduktief om
aan de ene kant dit verlies te
accepteren en aan de andere kant
een kleinverbruikersheffing in te
voeren, die per saldo 1% per jaar
oplevert? Waar zijn wij dan mee
bezig? Ik heb de vorige keer de
processie van Echternach aange–
haald, want daar doet het mij aan
denken.

Minister Wijers: U gaat er nu van uit
dat het effect van het totale pakket
aan compenserende maatregelen,
zoals in de beleidsbrief geschetst, nul
is. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet
zo is. Ik wil er alleen helderheid over
creëren dat ik het niet van tevoren
zeker weet. Ik wil geen zekerheid
scheppen over dingen waarover ik
geen zekerheid kan creëren, omdat ik
afhankelijk ben van het gedrag van
andere partijen. Daarom zeg ik dat ik
er niet zeker van ben dat ik erin
slaag, maar dat ik een inspannings–
verplichting heb. Over een halfjaar
zal ik de Kamer een overzicht geven
van hoever wij ermee zijn, zoals de
heer Vos heeft gevraagd. Dat staat
er.

Als zo'n energieheffing nationaal
is, en daardoor beperkt van omvang,
heeft zij een beperkt effect op de
energiebesparing. Daar ben ik het
mee eens, maar zij heeft wel een
effect en een signaalwerking.
Signaalwerkingen zijn natuurlijk ook
belangrijk voor het gedrag van
mensen.

De heer Leers (CDA): Ja, maar wij
leveren het een in voor het ander.
Om terug te komen op die compen–
serende maatregelen, wij hebben
brieven gehad van mensen die
zeggen dat zij zich niet meer kunnen
houden aan die meerjarenafspraken,
omdat zij financieel in de problemen
komen. Ik wijs op de Nederlandse
zuivelorganisatie, die dat letterlijk
schrijft. Ik ben er nog niet zo zeker
van dat men zich aan die meerjaren–
afspraken zal houden, nu de
overheid deze eenzijdig heeft
opgezegd.

Minister Wijers: De heer Leers zit
langer in Den Haag dan ik, dus hij
weet dat er een heleboel brieven
komen, als er bezuinigingen zijn
aangekondigd. Die brieven voorspel–
len over het algemeen het instorten
van delen van de wereld, maar toch
gaat de wereld daarna gewoon door.
Ik heb respect voor die brieven en ik
snap die reactie, maar wij moeten ze
plaatsen in de context waarin ze zijn
geschreven.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik heb gisteren gevraagd
of de minister wilde toezeggen,
substantieel overleg te voeren met al
die organisaties die brieven hebben
geschreven met bezwaren die
relevant zijn en zogezegd iets om de
hakken hebben. Ik zou die toezegging
heel graag krijgen, te meer daar de
minister in zijn schriftelijke antwoord
heeft gezegd, wel met de Neder–
landse zuivelorganisatie overleg te
zullen voeren, maar dat niet al te
zeer nodig te oordelen voor de
tuinbouwsector. Deze zou geschre–
ven hebben er wel mee te kunnen
leven. Ik heb die brief hier. Ik zal er
niet uit citeren, maar ik zie dat een
slagje anders. Die teksten zijn niet
voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Minister Wijers: Ik kom juist toe aan
dit punt.

De voorzitter: De heer Rabbae mag
over het voorgaande punt in een zin
nog een vraag stellen. Wij kunnen
niet bij iedere opmerking waarmee
wij het niet eens zijn een interruptie
plaatsen.

De heer Rabbae (Groenünks): Als de
minister er niet in slaagt, wat dan?

Minister Wijers: Ik ga ervan uit dat ik
wel slaag. Dat is de inzet van mijn
handelen.

De voorzitter: U kunt uw betoog
vervolgen.

Minister Wijers: Door de heren
Remkes, Leers, Van Dijke en Van der
Vlies is gesproken over de conven–
anten. Zij maken zich, terecht, zorgen
over de overheid als betrouwbare
partner. Ik vind het een belangrijk
punt. Laten wij daarover geen
misverstand laten bestaan. De
meerjarenovereenkomsten worden
niet opgezegd. In 1995 was reeds
voorzien in een tussentijdse
evaluatie.

Over de EZ-bijdrage in de
convenanten wil ik enkele opmerkin–
gen maken. Er bestaat een niet
geheel terecht beeld over. De
ondersteunende activiteiten via
Novem blijven royaal op niveau.
Daarnaast blijven de tenders voor
industriële energiebesparing en de
adviesregeling voortbestaan. Wat
verandert, is de bijdrage aan
investeringssubsidies. Ik heb het dan
met name over de warmte–
krachtkoppeling.

Het loopt bij die warmte–
krachtkoppeling niet zo dramatisch
als onder meer de heer Leers
gesuggereerd heeft. Warmte–
krachtkoppeling is een hele
belangrijke, door mij ondersteunde
vorm van energie-opwekking. Wij
zien daarbij echter een effect van
"overbemesting". Wij hebben
warmte-krachtkoppeling zowel door
investeringssubsidies als door
terugleververgoedingen zo aantrek–
kelijk gemaakt dat het voor onderne–
mingen aantrekkelijker was daarin te
investeren dan in hun core business.
Zover is het gegaan. Warmte–
krachtkoppeling blijft voor de meeste
ondernemingen nog steeds een
buitengewoon aantrekkelijke,
rendabele investering. Wij moeten de
zaken echter niet oversubsidiëren.
Wij roepen dan effecten op die wij
niet bedoeld hebben.

De heer Rabbae (Groenünks): Wij
moeten inderdaad niet over–
subsidiëren.

De voorzitter: Ik wijs u erop dat niet
ieder antwoord tot een interruptie
behoeft te leiden. U heeft daarvoor
een tweede termijn. U krijgt één zin
voor de interruptie. Ik verzoek u
dringend, enige terughoudendheid te
betrachten bij de interrupties.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Toepassing van warmte–
krachtkoppeling levert in de
tuinbouw grote problemen op. Wat
de minister zegt, geldt voor de grote
bedrijven, maar niet voor de kleine
bedrijven zoals de tuinbouw.
Daarvoor moet hij toch een
oplossing kunnen vinden.

Minister Wijers: Als er problemen
ontstaan, moet er inderdaad over
oplossingen worden nagedacht. Ik
heb een brief geschreven met een
overzicht. Daaruit blijkt dat wij echt
in redelijkheid erop kunnen
vertrouwen dat wij de doelstellingen
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in het kader van het NMP-2 over de
opbouw van warmte–
krachtkoppelingscapaciteit zullen
halen. De vraag op dit moment is:
hoe houden wij de overcapaciteit in
de hand. Zo ligt het echt.

Ik kan dus niet in detail aangeven
wat precies de effecten zullen zijn
van de compenserende maatregelen.
De gesprekken lopen nog. Ik zal over
een halfjaar de Kamer nader
informeren wat er de facto van de
maatregelen mag worden verwacht.
Daarop heeft de Kamer recht. Er
geldt een inspanningsverplichting.

Ik kom nu toe aan de energie–
heffing. Het regeerakkoord daarover
is duidelijk. De ministeries werken
aan een technische voorbereiding.
Als wij deze heffing per 1 januari
1996 willen invoeren, moet zij
technisch klaar zijn. Het kabinet moet
daarover volgend jaar een besluit
nemen. De heffing moet een bijdrage
leveren aan de CO2-doelstelling. Ik
ben het met de heer Leers eens dat
het relatief gezien een bescheiden
bijdrage is.

Europese regelgeving in dezen
behoort voorop te staan. Daarvan
zouden wij het moeten hebben.
Naarmate wij de energieheffing
internationaler kunnen maken,
behoeven wij minder krampachtig
om te gaan met de effecten voor het
midden– en kleinbedrijf. Zo simpel
ligt het. Naarmate de energieheffing
nationaler is, meer Nederlands,
dringt zich de dimensie van
concurrentievervalsing meer op. Ik
ben het geheel met de heer Leers
eens dat wij dan te maken krijgen
met de paradox dat een maatregel
die primair gericht is op reductie van
de CO2-uitstoot, zich concentreert op
die partijen die daaraan het minst
bijdragen. Dat is een fact of life. Ook
dat moeten wij dynamisch zien. Ik
kan mij voorstellen dat het toch zo
zijn effecten heeft als Nederland
begint met de maatregel, terwijl de
andere landen niet meegaan.
Misschien dat dan in een latere fase
andere landen gaan meedoen. Ik
moet zeggen dat de signalen over de
mogelijkheid om in een Europees
kader daarover overeenstemming te
bereiken wat wisselend zijn. De ene
maand lijkt het heel positief, de
andere maand lijkt het wat minder
positief. Het denken in Europa richt
zich meer op een systeem van
accijnzen dan op een geheel nieuw
systeem. Daarnaast denken de
landen nogal verschillend. Gedeelte–
lijk is dat inhoudelijk en gedeeltelijk

is dat poiitiek. Een land als Engeland
wil gewoon niet meewerken aan een
Europese regeling omdat zij tegen
Europese regelingen zijn. Wij
bevinden ons dus in een heel
ingewikkeld traject.

Hoe dan ook, wij gaan ervoor om
het internationaal te regelen. Als dat
internationaal niet lukt, proberen wij
het met zoveel mogelijk andere
landen te regelen. Lukt het niet, dan
komt er per 1 januari 1996 een
kleinverbruikersheffing. Dat is de
ultieme consequentie van het
regeerakkoord. Ik heb bij de vraag
hoe die er precies zal uitzien een
open instelling. Wat wij moeten
bereiken, is een herkenbaar
besparingseffect. Wij moeten een
vrijstelling hebben voor duurzame
energie en wij moeten geen
negatieve economische effecten
bewerkstelligen. Ik kijk dan naar
zowel het bereik van de maatregelen
als naar de vorm waarin wij het
terugsluizen om te voorkomen dat er
afwentelingsrisico's ontstaan. Daar is
door de heren Van Wingerden en
Remkes in het kader van het midden–
en kleinbedrijf op gewezen. Hun punt
is terecht.

De heer Poppe (SP): De energie–
heffing is zeker voor de klein–
verbruikers een monsteringreep met
millimeterresultaat. Kan de minister
als hij met de maatregel komt,
duidelijk maken wat voor maatschap–
pelijke gevolgen het allemaal heeft?
Ik doel met name op de kosten die
gemaakt moeten worden om een en
ander uit te voeren. Die kosten
komen uiteindelijk bij de klein–
verbruikers terecht. Niet alles zal
teruggesluisd worden. Veel
rondpompen van geld kost geld.

Minister Wijers: Als wij met zo'n
voorstel komen, moeten wij dat soort
effecten duidelijk maken. Dat ben ik
met u eens.

De heren Remkes, Rabbae en Van
Wingerden hebben vragen gesteld
over de wijze van vrijstelling van
duurzame energie van de heffing. Zij
noemden het geen volledige
terugsluizing. Ik geef toe dat wat wij
hier hebben gebrouwen geen
schoonheidsprijs verdient. Toch hou
ik eraan vast. De heffing valt
technisch zo uit - dat is wel zeker -
dat duurzaam zal worden belast. Ik
verwijs hierbij naar het oorspronke–
lijke voorstel van de Europese
Commissie. Het gaat hoe dan ook
om een heel klein bedrag ten

opzichte van de totale heffing. Het
verschil gaat niet naar de schatkist,
maar wordt bestemd voor duurzame
energie. De stimulans voor duurzame
energie verloopt dus niet via een
investeringssubsidie, maar via de
eigen activiteiten van de distributie–
bedrijven en via teruglever–
vergoedingen aan particulieren. Ik
ben het met mevrouw Jorritsma
eens dat de hoogte daarbij adequaat
moet zijn. Ik zie, met erkenning dat
het geen schoonheidsprijs verdient,
geen alternatief. Als iemand een
goed alternatief heeft, binnen de
randvoorwaarden van deze
begroting, hou ik mij aanbevolen.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): De teruglevertarieven komen
tot stand in onderhandeling met de
elektriciteitssector. Is de minister ook
van plan zich te bemoeien met de
manier waarop dit mogelijk is en dat
de teruglevertarieven dus ook
zodanig worden dat die stimulerend
werken op de duurzame energie? Dit
is overigens ook iets wat in de
Elektriciteitswet staat.

Minister Wijers: Het antwoord is
"ja".

Al met al heb ik gestreefd naar
een zorgvuldige invulling van de
bezuinigingen. Ik heb begrip voor de
wens van de geachte afgevaardigde
Jorritsma om het lange–
termijnonderzoek wat meer te
ontzien en 10 mln. van de bezuinigin–
gen af te halen. Ik wijs er tegelijker–
tijd op dat ik bij mijn eigen voorstel
het onderzoek voor duurzame en
nieuwe besparingstechnologie al
zoveel mogelijk heb proberen te
ontzien. De bezuinigingen op zon en
wind zijn bij elkaar 1,5 mln. Ik wil, als
daar een meerderheid voor is, de
Kamer wel ter wille zijn. Dan dringt
zich de vraag op waar je de ruimte
vindt. Dat is een belangrijke vraag.
Het is natuurlijk een vraagstuk
waarmee ik zelf ook heb geworsteld.

Bij de suggestie van nucleaire
energie wil ik een aantal kanttekenin–
gen maken. In de huidige meerjaren–
cijfers loopt het budget terug van 35
mln. naar 18 mln. in 1998. Dat is dus
ongeveer een halvering. Het restant
van dat budget is bestemd voor
onderzoek op het gebied van afval
en veiligheid. Laten wij niet vergeten
dat wij in dit land over kernenergie
beschikken; dat schept verplichtin–
gen. Daarnaast is het budget bedoeld
voor medische doeleinden: het
verwerken van afval van ziekenhui–
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zen, tumorenonderzoek enz.
Bovendien is er nog een aantal
internationale verplichtingen. Ik zou
het nadenken over de toekomstige
optie kernenergie niet willen
stoppen. Als er oplossingen voor het
veiligheidsvraagstuk en het
afvalprobleem worden gevonden,
bevredigende oplossingen, dan kan
ik mij niet voorstellen dat wij niet
zouden willen overwegen om in
kernenergie te investeren. Dat zou
onlogisch zijn en wij moeten dus
aangesloten blijven bij het internatio–
nale onderzoek op dat vlak, want het
is natuurlijk geen nationaal pro–
bleem. Ten slotte wijs ik erop dat het
onderzoek naar kernenergie
geconcentreerd is in het ECN. En wij
kunnen het ons niet permitteren,
ECN te laten "omvallen", want dan
zouden wij het kind met het
badwater weggooien.

Dit leidt tot de conclusie dat er wat
mij betreft geen grote bedragen
meer aan het budget voor het
onderzoek naar kernenergie
onttrokken kunnen worden. Als er in
de Kamer een meerderheid voor is,
ben ik wel bereid om meer geld uit
te trekken voor lange–
termijnonderzoek naar duurzame
energie en besparingstechnologie. Ik
wil goed nadenken over de
financiering daarvan en ik moet
zeggen dat het amendement–
Jorritsma daarvoor een aantal goede
aanknopingspunten biedt. Wij
moeten met enig persen en duwen
nog wel zo'n 3 mln. in het budget
voor nucleair onderzoek vinden,
maar dan hebben wij ook echt de
harde bodem bereikt, dan schrapen
wij al over de bodem. Bovendien
moeten wij dan nog 7 mln. zien te
vinden ten laste van artikel 06.02.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! Ik
begrijp uit de woorden van de
minister dat hij wat ruimte biedt om
via het amendement te morrelen aan
het budget voor het onderzoek naar
kernenergie. Klopt dat?

Minister Wijers: De kwalificatie
"morrelen" zou ik niet voor mijn
rekening willen nemen.

De heer Leers (CDA): U zegt zelf dat
er nog wel wat ruimte is - 3 mln. -
en dat dan de harde ondergrens
bereikt is.

Minister Wijers: Tja, wanneer is de
absolute ondergrens bereikt? Er is
altijd nog wel iets te halen, maar ik

heb al gezegd dat er niet veel te
halen is. Het is een kwestie van
prioriteiten stellen.

De heer Leers (CDA): Er is inderdaad
overal wel wat te halen, maar het
gaat er nu om of u het verantwoord
vindt om nog te morrelen aan het
budget na de korting die er al op
wordt toegepast.

Minister Wijers: Dat heb ik gezegd:
in de zeer bescheiden omvang die ik
heb aangegeven.

De heer Leers (CDA): Maar u zegt,
ook in interviews, dat het op dit
moment, gelet op het onvoldoende
zicht op de nadelige effecten van
kernenergie, niet gewenst is ermee
verder te gaan. Vind u het dan
verstandig om helemaal geen
middelen meer beschikbaar te
houden om onderzoek te verrichten
om die nadelige effecten te kunnen
ondervangen? Wordt het geen
self-fulfilling prophecy, omdat je op
zo'n manier nooit toekomt aan een
oplossing voor die nadelige effecten?

Minister Wïjers: U trekt uit mijn
opmerking over het bereiken van de
bodem de conclusie dat het budget
dan nul zou zijn, maar dat is niet zo.
Wij halen er dan alleen nog iets
meer af, maar wij blijven zoveel geld
uitgeven dat wij blijven meedoen
met het internationale onderzoek via
het ECN; anders zou ik er ook niet
aan meewerken. Het kost wat
moeite, maar ECN verricht niet alleen
onderzoek op het gebied van
kernenergie, maar ook op het gebied
van duurzame energie, dus het zou
neerkomen op een verschuiving in
de activiteiten.

De heer Leers (CDA): Ik kom er nog
wel op terug in het overleg op 9
november.

De heer Remkes (VVD): Voorzitter!
Eerlijk gezegd bespeurde ook ik een
lichte tegenstelling in de uitspraken
van de minister. Zou hij, op basis
van de gedachte dat de doelstellin–
gen van het amendement op zichzelf
sympathiek zijn, bereid zijn om na te
gaan of er niet ook bij andere
begrotingsposten wat te schrapen is,
opdat het onderzoek naar nucleaire
activiteiten relatief zou kunnen
worden ontzien?

Minister Wijers: Binnen het

onderdeel energie, bedoelt u, in het
licht van het regeerakkoord?

De heer Remkes (WD): Inderdaad.

Minister Wijers: Die bereidheid
spreek ik graag uit.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Voorzitter! Ik zou er nog op
willen wijzen dat het amendement
mede door de heer Crone is
ingediend.

Een van onze bedoelingen met het
amendement is het bewerkstelligen
van een lichte verschuiving van het
onderzoek op het gebied van
duurzame energie naar het onder–
zoek ten aanzien van kernenergie. Ik
heb van de minister begrepen dat wij
de bodem bereikt hebben, maar er
niet doorheen zakken. Daarom denk
ik dat de dekking zorgvuldig is. Er
zijn bovendien nog andere zaken die
"pijn doen", maar die naar mijn
mening toch een behoorlijk
evenwichtige dekking opleveren.

De heer Van der Vlies (SGP): De
politieke betekenis van wat de
minister nu zegt, is geen geringe. Er
liggen twee amendementen van
fracties uit de coalitie, waar deze
minister steun van behoort te
ondervinden, die beide door hem
worden ontraden. De dekking ervan
is althans niet acceptabel. Van het
amendement van de heer Remkes
heeft de minister gevraagd om het
nog eens te heroverwegen. Dan zegt
hij toch eigenlijk dat het zo niet kan.
Ook op de dekking van dit amende–
ment heeft de minister kritiek.

Minister Wijers: Als de boodschap
zo is overgekomen, zal ik het nog
een keer herhalen. Voor de BTOC
heb ik een aantal argumenten
gegeven, die niet in die zin in de
beleidsbrief stonden. Ik vraag in een
open discussie met de Kamer of zij
in het licht van die argumenten nog
eens wil kijken naar het amende–
ment. Ik heb geen kwalificatie van
het amendement gegeven in de zin
dat ik aanvaarding ervan ontraad of
iets in die orde.

Over het amendement van de
leden Crone en Jorritsma heb ik
gezegd dat ik de afweging begrijp. Ik
vind niet dat wij door de bodem
heen gaan, als wij dat doen. Er zit
hier altijd nog wel iets. Wij hebben
ernaar gekeken en het kan. Dan
zitten wij dus echt aan de bodem.
Dan moeten wij op een aantal
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andere posten verder bezuinigen. De
heer Remkes vroeg of de leden in
deze Kamer niet even met elkaar
mochten praten om te zien of zij het
anders konden invullen. Ik zeg daar
niet bij voorbaat "nee" tegen. Het is
toch een open dialoog, waarbij ik
niet bij voorbaat "njet" zeg.

De heer Van der Vlies (SGP): Nu
moet de minister mij niet verkeerd
begrijpen. Die open houding
waardeer ik wel. Ik constateer slechts
dat er twee stukken liggen waarbij de
minister toch kanttekeningen plaatst.

Laten wij het echter zakelijk
houden. Wanneer kan de minister
zijn afweging over de dekking voor
de doelstelling van mevrouw
Jorritsma en de heer Crone aan de
Kamer doen toekomen? Dat is voor
de voortgang van het debat wel
relevant.

Minister Wijers: Ik ben ook maar een
beginneling in dit vak, maar ik ga
ervan uit dat het zo werkt dat op
basis van de argumenten die ik
gegeven heb, voor het begin van de
tweede termijn gesprekken plaatsvin–
den tussen verschillende kamerleden
over mijn argumenten. Op basis
daarvan zullen al dan niet amende–
menten aangepast worden. Daar wil
ik dan graag een definitief oordeel
over geven.

De voorzitter: Aan het eind van het
debat zullen wij de procedure
vaststellen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik heb
een aantal vragen gesteld over de
kerncentrales. Als de minister daarop
terugkomt in het kader van zijn
uitspraak voor AVRO-radio, wacht ik
even.

Minister Wijers: Dat za! ik doen.

De voorzitter: Ik zie dat u iets wilt
zeggen, mijnheer Crone. Dat kan
alleen bij interruptie, want u heeft
niet aan het debat in eerste termijn
deelgenomen. U mag wel een vraag
stellen of een opmerking maken,
maar dan in één zin.

De heer Crone (PvdA): De minister
zegt dat wij met dit onderzoek aan
de bodem komen. De bodem is
natuurlijk relatief, maar de bodem
van de kennisinfrastructuur is niet in
zicht door dit amendement. Het gaat
om bezuinigingen op ondergrondse
opslag van kernafval en dergelijke.

Dat behoort niet tot de kennis–
infrastructuur. Deelt de minister die
mening? Het gaat dus niet om de
ontwikkeling van kernenergie als
zodanig, als produktiefactor. Het gaat
om zaken eromheen, die wij in
Nederland toch al niet meer willen.

Minister Wijers: Ik heb gesproken
over het onderzoek, waar wij de hele
tijd over spreken, en niet over de
kosten die verder met kernenergie
samenhangen en hetgeen hier en
daar op de begroting staat.

Misschien mag ik het bij de
bezuinigingen laten en overgaan tot
een aantal andere opmerkingen in
het kader van de energiediscussie. Ik
zal in verband met de tijd proberen
om kort te zijn, voorzitter, want
anders wordt mijn betoog misschien
wel erg lang.

De voorzitter: Gaat u rustig verder
met uw betoog. De Kamer is
geïnteresseerd in uw antwoorden.

Minister Wijers: Fijn. Dan ga ik
rustig door.

Mijnheer de voorzitter! Met name
de elektriciteitssector verandert. Daar
is door vele sprekers op gewezen.
Allereerst is er een dreigend
overschot aan produktievermogen.
Dat is ongewenst vanwege de
kosten. Als je die kosten niet
beheerst, zullen die ook neerslaan bij
de kleinverbruiker. Dat ben ik met de
heer Poppe eens. De situatie die kan
ontstaan is dat door het succesvolle
beleid in de afgelopen jaren, een
tendens bestaat tot overcapaciteit.
De SEP en EnergieNed zijn een
bezinningsperiode overeengekomen
en hebben een aantal maatregelen
op korte termijn genomen.

In de eerste plaats betreft dit een
wijziging van de tariefstructuur en de
daarvan afgeleide vergoeding voor
teruglevering. Dat geeft betere
kostensignalen. In de tweede plaats
gaan distributiebedrijven af te nemen
vermogen van de produktiesector
contracteren. Hierdoor wordt ook
voorkomen dat er te veel aanbod van
vermogen ontstaat. In de derde
plaats wordt er in overleg met de
industrie getracht grootschalig
decentraal vermogen beter te
betrekken bij de technische en
economische optimalisatie van de
SEP. Tot slot voeren SEP en
EnergieNed gesprekken over het
uitstel van bepaalde projecten of
over een vermindering van de
omvang van bepaalde projecten. Ik

ben daarop ingegaan in een
antwoord op schriftelijke vragen van
de geachte afgevaardigde Poppe.

De sector doet dit in goed overleg.
Het is niet zo, zoals de heer Van Dijke
suggereerde, dat de SEP eenzijdig
warmte-krachtkoppeling aan het
frustreren is. Het warmte–
krachtvermogen blijft toenemen,
maar iets minder snel. Voor mij is
het een belangrijk uitgangspunt -
laat daar geen misverstand over
bestaan - dat wij in Nederland stevig
doorgaan met de opbouw van
vermogen uit warmte–
krachtkoppeling. Alleen moeten we
het tempo iets aanpassen. De
doelstelling van 8000 megawatt in
2000 blijft binnen bereik. Ik zal dan
ook de conclusies over de
bezinningsperiode mede in het licht
van deze opmerkingen beoordelen.
In het mondeling overleg van 9
november komen wij op deze
materie terug. Ter voorbereiding
daarvan krijgt de Kamer nog een
brief.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Wordt bij de brief die wij
krijgen, ook betrokken hetgeen
waarop u net al duidde: de plannen
voor de tarieven van de SEP, waarbij
ook de langdurige contracten met de
distributiebedrijven zijn opgenomen?
Ik beschouw dat eigenlijk - de sector
zelf doet dit ook - als een soort
opstapje naar de stelselherziening.
Die nieuwe tariefstructuur met de
lange-termijncontracten gaat per 1
januarï al in. Ook daarover wilde ik
graag in het algemeen overleg met u
van gedachten wisselen. Ik heb dat
ook gevraagd, gisteren, namelijk om
dat bij het geheel te betrekken...

De voorzitter: Uw vraag is helder.
Het woord is aan de minister.

Minister Wijers: De vraag is helder.
Ik kom er straks op terug, want het is
mij niet helemaal helder wat ik
daarop moet antwoorden. Het lijkt
mij heel redelijk; ik weet alleen niet
of dat mag. Ik zal het even beoorde–
len, maar de intentie is: ja.

De geachte afgevaardigde Vos
wees op het risico van een Alle–
ingang van de giganten, waar het
betreft plannen voor 1000-megawatt-
projecten. Wij onderkennen dat en
kijken er ook serieus naar. Als dat
een reële optie zou zijn, dan moeten
wij natuurlijk kijken hoe wij dat gaan
oplossen. Niemand is hier gebaat bij
verdere overcapaciteit.

Tweede Kamer Economische Zaken
27 oktober 1994
TK 15 15-738



Wijers

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Dan
zullen wij waarschijnlijk op heel korte
termijn al moeten kijken hoe dat zit,
want ik heb begrepen dat de
feasibility study die gevraagd is, aan
National Power, tussen nu en
ongeveer acht weken zal worden
gepubliceerd, althans aan de
betrokkenen, en dat deze waarschijn–
lijk een positieve conclusie zal
dragen. Dan is de vraag: moet je
wachten tot zoiets op tafel ligt en het
dan als een soort natuurverschijnsel
over je heen laten komen? Of is het
niet absoluut noodzakelijk dat u op
zo kort mogelijke termijn probeert
alle betrokkenen om de tafel te
krïjgen, om daar met elkaar tot
oplossingen te geraken binnen de
huidige capaciteit, waarbij natuurlijk
ook de marktpositie van deze
giganten - want die heeft een rol
gespeeld - in open discussie op tafel
kan komen.

Minister Wijers: Kijk, het doen van
een feasibility study en deze afsluiten
is één, en vervolgens een
investeringsbeslissing nemen is
twee. Ik ben het uiteraard met u eens
dat je in ieder geval met elkaar om
de tafel gezeten moet hebben,
voordat de investeringsbeslissing
genomen wordt. In de zin van de
timing kan ik zeggen dat wij niet
achterover gaan zitten en dutten,
totdat iemand een investerings–
beslissing heeft genomen. Dat zeg ik
u toe.

De heer Vos (PvdA): Ik heb begrepen
dat in vervolg op de feasibility study
ook meteen een advies gevraagd
wordt over de financiering. National
Power heeft laten blijken, zo heb ik
begrepen, dat zij geïnteresseerd is in
een deelnemen daarin. Dat maakt het
buitengewoon serieus, al op korte
termijn.

Minister Wijers: Wij zijn het niet met
elkaar oneens. Het is een kwestie van
maanden en niet een kwestie van
jaren om hierover te denken. Dat ben
ik zeer met u eens.

Behalve de vraagstukken van korte
termijn zijn er een aantal vraagstuk–
ken van middellange en lange
termijn. Er zijn een aantal punten van
belang: mogelijke afspraken in
Brussel, maar ook de onlangs
verschenen gezamenlijke visie van
de elektriciteitssector en het
McKinsey-rapport. In het rapport van
McKinsey, over een mogelijke
toekomstige structuur van de sector.

en in de gezamenlijke visie van de
distributiesector staat centraal - ook
in hetgeen er vanuit Brussel komt -
een streven naar meer marktwerking.
Dat is belangrijk. Wij moeten goed
kijken hoever wij daarin willen gaan
en wat de rol is van de overheid. Ik
ben het met de heer Remkes eens
dat een van de criteria voor die hele
beoordeling is een goede concurren–
tiepositie ten opzichte van het
buitenland. Dat is ook van belang
voor de evaluatie van de
Elektriciteitswet in 1995. Kortom, er
is sprake van een grote dynamiek in
deze sector. Er is een aantal
korte-termijnvraagstukken en een
aantal misschien nog wel belangrij–
ker middellange– en lange–
termijnvraagstukken. Het proces van
verandering is in gang gezet. De
rode draad is meer marktwerking.
Het einde van die ontwikkeling is
nog niet zicht. Ik ben het eens met
mevrouw Jorritsma en de heer
Remkes dat de politiek in dit hele
spel haar eigen verantwoordelijkheid
heeft. Ik kom daar zeker op terug bij
de evaluatie van de Elektriciteitswet
in het voorjaar van 1995.

De heer Rabbae heeft mij
gevraagd om mijn uitspraken over
de kernenergie nog eens te herhalen.
Ik dacht dat dit duidelijk was. Ik heb
gezegd: wij worstelen op dit ogenblik
met een vraagstuk van overcapaciteit
in de sector; daarnaast is het zo dat
kernenergie op het ogenblik
bedrijfseconomisch niet attractief is;
een beslissing over het uitbouwen
van de capaciteit op dat niveau is op
het ogenblik dus totaal niet aan de
orde. Dit is een heel ander verhaal
dan een uitspraak doen over de
bestaande centrales. De heer Poppe
heeft hier een vraag over gesteld.
Wij hebben het hier 9 november
over. Ik wil daar nu eigenlijk niet op
vooruitlopen.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! De uitspraak van de
minister is helder. Wij waarderen dat.
Ik heb de minister ook gevraagd of
hij voor modernisering van Borssele
is. Uit de schriftelijke beantwoording
van vragen van de heer Crone heb ik
inmiddels begrepen dat die
modernisering eigenlijk al sinds
augustus aan de gang is. In augustus
is een vergunning verleend aan de
sector. Dit is zeer merkwaardig. In
het mondeling overleg met de heer
Kok heeft hij gezegd dat de Kamer te
zijner tijd de gelegenheid zou krijgen
om hierop terug te komen. Hij wilde

echter dat de Kamer het Elektriciteits–
plan goed zou keuren, omdat hij dan
voort kon met zijn zaak. Later zou er
teruggekomen worden op de
kerncentrales en de kernenergie.
Mijn fractie vindt het een zeer
merkwaardige gang van zaken dat,
nadat de heer Kok de Kamer in juni
heeft toegezegd dat hierop terugge–
komen kon worden, de minister nu
meedeelt dat er reeds een vergun–
ning is verleend voor modernisering
van Borssele. Volgens mij is hier
sprake van slechte communicatie
met de Kamer. Ik hoor hier graag een
reactie op van de minister.

Minister Wijers: Voor zover ik ben
ingelicht - dit is echter voor mijn tijd
gebeurd - is er begin augustus een
brief hierover naar de Kamer
gestuurd. Ik snap dus niet dat u
spreekt over slechte communicatie.

De heer Rabbae (GroenLmks): De
brief is in de vakantie gekomen. Die
brief bevat een mededeling, maar
geen uitnodiging voor een gesprek
over deze kwestie. De brief van 19
augustus bevat de mededeling dat
op 3 augustus een vergunning is
verleend voor modernisering. Het
komt er dus eigenlijk op neer dat de
Kamer voor een fait accompli is
geplaatst. Hierdoor kan de Kamer
gechanteerd worden, al dan niet
tussen aanhalingstekens: nemen
jullie het, dan kunnen wij voort; zo
niet, dan zitten wij met een
schadeclaim; Kamer, willen jullie dat
voor je rekening nemen? De Kamer
kan hier natuurlijk gevoelig voor zijn,
maar correct is het niet.

Minister Wijers: Ik vind dit wel een
heel secundaire vorm van veront–
waardiging, mijnheer Rabbae. Het
feit dat de brief in de vakantie is
geschreven, doet hier niet veel aan
af. Als een minister een uitspraak
doet in een radioprogramma, is dat
al voldoende voor een reactie in
vragenuurtjes. Ik snap uw reactie dus
niet helemaal.

De heer Rabbae (GroenLinks): Het
kabinet had correcter gereageerd, als
de brief niet het fait accompli had
bevat dat er op 3 augustus vergun–
ning was verleend. Het kabinet had
conform de uitspraak van de heer
Kok in het gemeen overleg met de
Kamer de gelegenheid moeten
bieden om hierop terug te komen,
alvorens de vergunning te verlenen
aan de sector. Er had dus een heel
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andere weg bewandeld moeten
worden, als het kabinet correct had
willen communiceren met de Kamer.

Minister Wijers: Mag ik een vraag
terug stellen, voorzitter? Is het nu zo
dat, als een bewindspersoon - het
was overigens een voorganger uit
een ander kabinet - een brief stuurt
aan de Kamer met een mededeling,
dit de heer Rabbae hindert om
hierop te reageren en een bijeen–
komst te beleggen om te interpelle–
ren enzovoort?

De heer Rabbae (GroenLinks): Neen,
dat hindert niet. Ik had die vraag
verwacht. Het hindert echter wel, als
het een fait accompli betreft. Als het
gaat om iets wat nog in het
voornemen van het kabinet ligt, is
het volledig correct; dan kun je nog
met elkaar in debat gaan. Nu gaat
het echter om de mededeling van
het kabinet aan de Kamer dat de
zaak al geregeld is.

Voorzitter! Ik zit hier met een
procedureel punt. We hebben hier te
maken met de nieuwe minister van
Economische Zaken, terwijl deze zaak
voor een deel is beslecht door de
heer Kok en de toenmalige minister
van Economische Zaken. Ik wil u
daarom vragen of het mogelijk is om
deze zaak op een ander moment aan
de orde te stellen, in aanwezigheid
van de heer Kok, zodat we meer
complete informatie krijgen van het
kabinet, waarover dan een correcte
en heldere gedachtenwisseling met
de Kamer kan plaatsvinden.

De voorzitter: Uw vraag is een
vraag van orde. Het antwoord
daarop luidt: dat is op dit moment
niet aan de orde, omdat dat een zaak
van de desbetreffende commissie is.

De heer Remkes (VVD): De heer
Rabbae doet nu, vol verbazing, alsof
er werkelijk iets nieuws aan de orde
is. In het junidebat is door de heer
Kok aangegeven dat het kabinet
voornemens was, normaal volgens
de procedures die daarvoor staan het
vergunningstraject af te lopen. Hij
kan dan toch verwachten dat, waar
tegelijkertijd bekend is dat die
procedure bijna op haar einde loopt,
die vergunning normaal verstrekt
wordt, als zoiets hier aan de Kamer,
dus ook aan de heer Rabbae, wordt
meegedeeld? Ik begrijp zijn
verbazing daarom niet.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik

citeer uit de Handelingen van 30 juni.
De heer Kok zegt: "Ik denk dat de
Kamer er in de nieuwe samenstelling
ook behoefte aan heeft, hierover
geducht met de nieuwe regering van
gedachten te wisselen". Met andere
woorden: de heer Kok zelf wist dat
deze zaak op 30 juni niet helemaal
was afgehandeld. Hij wist verder dat
deze zaak de belangstelling van de
Kamer heeft, die hierop terug wilde
komen. Van tweeën één: öf kabinet
en Kamer communiceren heel
correct met elkaar, zonder sluipweg–
getjes of geheime agenda, waarbij
het wel de bedoeling is dat de Kamer
de volle gelegenheid krijgt om hierop
in te gaan, öf de Kamer wordt op
afstand gehouden, waarbij de
regering intussen een aantal zaken
uitvoert die niet meer omkeerbaar
zijn.

De heer Remkes (VVD): Het enige
wat naar mijn opvatting had moeten
gebeuren, is een reactie op de brief
die de minister destijds naar de
Kamer heeft gestuurd, want daar
stond het allemaal in.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
heer Kok heeft op 30 juni gezegd dat,
als de Kamer het Elektriciteitsplan
goedkeurde, hij terug zou komen op
deze zaak, en wel met de Kamer in
de nieuwe samenstelling. Het
verlenen van een procedurele
vergunning deed niets af aan een
inhoudelijke gedachtenwisseling met
de Kamer. Ik constateer nu dat de
zaak als het ware is dichtgetimmerd
door het kabinet, wat niet wil zeggen
dat de Kamer deze zaak moet pikken,
als het gaat om correct overleg met
elkaar. Het kabinet heeft in dezen op
zijn minst dubieus gehandeld.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Ik heb dat destijds opgezocht,
en als ik het mij goed herinner is in
de junivergadering beloofd dat de
Kamer over de verlenging van de
levensduur van de kerncentrale nog
zou gaan discussiëren. Dat heeft
natuurlijk ook te maken met de
modificatie. Toen was ook bekend
dat die vergunning er zou komen.
Het is natuurlijk een heel verkeerde
besluitvorming als je twee van die
trajecten naast elkaar krijgt, dat ben
ik met de heer Rabbae eens. Maar
waar het mij om gaat, is dat er
eigenlijk helemaal niets nieuws aan
de hand is, want toen was ook al
bekend dat er in de voorbereidings–
fase geld was uitgegeven. We krijgen

dit geheel op 9 november uitvoerig
aan de orde, waarbij de levensduur–
verlenging vooropstaat, en daarnaast
het grote verband, met de warmte–
krachtkoppeling en dergelijke. Maar
dat geld is niets nieuws.

De heer Rabbae (Groenünks): Wilt u
zeggen dat de discussie over het
verlengen van de levensduur van de
kerncentrale en het verlenen van een
vergunning twee verschillende zaken
zijn, die niets met elkaar te maken
hebben?

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Die hebben in hoge mate met
elkaar te maken. Het vervelende is
nu juist dat de besluitvorming op
deze manier zo verkeerd is gegaan.
De Kamer heeft op bepaalde zaken
wel en op andere zaken helaas geen
invloed, terwijl er al een proces
gaande is. Maar de minister heeft
ons toen verzekerd - als ik mij goed
herinner, is de motie daarom
aangehouden - dat we door die
discussie nog invloed kunnen
uitoefenen. Daar ga ik van uit, en
daarom stel ik mij veel voor van het
overleg van 9 november.

De heer Vos (PvdA): Ik vind mijnheer
Rabbae een aardige collega, maar hij
moet het begrip "dubieus" wat
minder snel in de mond nemen. De
heer Kok heeft gezegd: in het najaar
zullen we, wanneer de Kamer
daaraan behoefte heeft, terugkomen
op deze kwestie. De vergunning is
verleend. Op basis van de uitspraak
van de heer Kok mag je ervan
uitgaan dat uitvoering van de
vergunning niet kan plaatsvinden
wanneer het debat in de Kamer in
november nog niet heeft plaatsge–
vonden, wanneer wij daarover dus
nog geen uitspraak hebben gedaan.
Wat is daar dubieus aan? Of had de
heer Rabbae willen praten over een
vergunning die er misschien aan
komt, maar waarvan je nooit zult
weten op welke manier die zal
worden verleend? De heer Kok heeft
iets aan zijn uitspraak verbonden,
namelijk het feit dat wij daarover nog
kunnen discussiëren en kunnen
bekijken of er meerderheden dan wel
minderheden voor bepaalde posities
zijn. Dat vind ik dus niet dubieus. Ik
zou het op prijs stellen als de heer
Rabbae dit woord terugnam.

De heer Rabbae (Groenünks): Ik
weet uit ervaring dat de heer Vos
een aardige collega is, maar dat is
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niet genoeg om mij te overtuigen.
Mevrouw Jorritsma gaf zojuist
correct aan dat tijdens het mondeling
overleg de afspraak is gemaakt dat
op deze kwestie zou worden
teruggekomen. Het gaat er bij mij
niet in dat dan desondanks allerlei
stappen worden gezet en dat de
minister de Kamer slechts via het
antwoord op schriftelijke vragen laat
weten dat het moderniseringsproces
al gaande is. De minister zegt in dat
schriftelijke antwoord namelijk dat hij
het best vindt als de Kamer het
debat wil heropenen, maar dat al wel
sprake is van een verstrekking van
160 mln. voor bepaalde uitgaven.

De heer Vos (PvdA): Nu moet de
heer Rabbae zich niet naïever
voordoen als hij is. Ten tijde van de
discussie vóór de zomer wist hij net
zo goed als wij - dat is in alle
openheid besproken - dat er al
investeringen in Borssele waren
gepleegd. Hij moet niet doen alsof
hij daar nu toevallig achter komt, via
het antwoord op schriftelijke vragen,
want dan heeft hij in een vergade–
ring waar hij zelf bij zat de slag
gemist.

De heer Rabbae (Groenünks):
Voorzitter! Een tegenvraag voor de
heer Vos. In het verkiezingspro–
gramma van de PvdA staat dat die
partij voorstander is van het
onmiddellijk sluiten van alle
kerncentrales. De heer Vos probeert
mij nu te verkopen dat wij tevreden
moeten zijn met deze procedurele
gang van zaken. Als er één partij is
die ontevreden met deze gang van
zaken moet zijn, dan is het de PvdA.
Die partij is voor sluiting, maar aan
de andere kant probeert de heer Vos
mij ervan te overtuigen dat wij
geduldig moeten zijn en dat wij de
woorden van de heer Kok niet naïef
moeten interpreteren.

De heer Vos (PvdA): De flexibiliteit
van de heer Rabbae stijgt nu tot
grote hoogten. Dat is mij afgelopen
dinsdag ook al gebleken. Binnen
twee seconden zat ik vanuit de
Betuwelijn in de Chinese Zee. Dat
gebeurt nu weer. Het gaat hierom:
vlak voor de zomer is een aantal
afspraken gemaakt. Op dit moment
suggereert de heer Rabbae echter
dat hij dat heeft gemist en dat hij
toevallig, via het antwoord op vragen
van de Kamer, heeft ontdekt dat
sprake zou zijn van een investering
tot een bedrag van 160 mln. die al

heeft plaatsgevonden. De heer
Rabbae wist daarvan. Hij wist ook
onder welke condities wij verder
zouden kunnen praten. Voor 9
november ligt er de afspraak voor
een overleg ter zake. Dat overleg is
zelfs een uur opgerekt, omdat men
de mogelijkheid moet hebben om
precies te zeggen wat men wil en
langs welke lijnen men wil procede–
ren. Dat zo zijnde, snap ik van deze
discussie niets.

De heer Rabbae (GroenLinks): Beste
collega. Als u zo slim bent, nog
slimmer dan ik, dan...

De heer Vos (PvdA): Voorzitter!
lemand die echt slim is, praat er niet
over. Ik praat er nooit over!

De heer Rabbae (GroenLinks): Zo
doet u het in ieder geval voorkomen.

..., dan zou u toch uit het
antwoord van het ministerie moeten
afleiden dat de zaak verder in de
richting van een fait accompli is
gekomen en dat die dus niet volledig
open ligt, zoals u het nu voorstelt? Er
is sprake van een uitgavenpost van
160 mln. en een soort chantage in de
richting van de Kamer in de zin van
stikken of slikken. De heer Vos schrikt
misschien van mijn forse woorden,
maar ik houd nu eenmaal van
directheid. Ik hoor graag hoe de
PvdA, op basis van het gestelde in
het verkiezingsprogramma over de
kerncentrales, tegen deze gang van
zaken aankijkt.

De heer Vos (PvdA): Daar komt nog
een uitstekende gelegenheid voor.
De heer Crone zal zich daarover op 9
november uitlaten.

De heer Poppe (SP): Een simpele
vraag. Praten wij nu over 500 mln.,
of over 500 mln. aan investeringen
minus 160 mln.? In de begroting
wordt gesproken over een bedrag
van 500 mln. voor de levensduur–
verlenging van de kerncentrales. Wij
zijn daar geen voorstander van, maar
dat is niet nieuw. Als die 160 mln.
daar een onderdeel van vormt, dan
hebben wij het niet meer over het
bedrag dat in de begroting staat.

Minister Wijers: Dit bedrag van 160
mln. staat niet op de begroting van
Economische Zaken, maar op die van
de elektriciteitsproducenten.

De heer Poppe (SP): De Kamer moet
daar in het kader van het

Elektriciteitsplan een uitspraak over
doen. Is het bedrag van 160 mln. al
verwerkt? Ik wil graag weten of de
procedure al in gang is gezet zonder
dat de Kamer daarover gesproken
heeft. Als dat het geval is, hebben
wij het niet meer over 500 mln.

Minister Wijers: Ik dacht die 160
mln. vooral bedoeld waren voor de
engineering, dus voor het maken van
het plan.

De voorzitter: Dit is een zeer
technische vraag. Zo nodig kunt u
hier in tweede termijn op terugko–
men.

Minister Wijers: Voorzitter! Het
thema energie en industrie is enkele
keren aan de orde gekomen. Van
oudsher wordt in het beleid naar de
afzetkant gekeken en dan vooral naar
de grote energieverbruikers. De
huidige concurrentiepositie is goed
en dat moet ook vooral zo blijven. Er
is echter meer. Nederland is ook een
produktieland en er is aandacht
gevraagd voor de positie van de
producenten. Hierbij ging het vooral
over de aantrekkelijkheid van
opsporing en winning van gas uit
marginale velden in verband met de
lage olieprijzen. Hier is veel
werkgelegenheid mee gemoeid, ook
in de toeleverende industrie. Ik deel
de zorg van IRO en Nogepa. Als
gevolg van het beleid ten aanzien
van de kleine velden is een groot
aantal vondsten buiten Groningen
gedaan. Deze velden zijn ook tot
ontwikkeling gebracht. De laatste
jaren wordt de mijnbouwactiviteit op
het continentale plat minder. De
krenten zijn een beetje uit de pap.

Ik ben het met de vragenstellers
eens dat wij het tij moeten keren nu
er nog een uitgebreide infrastructuur
is. Wij hebben een aantal acties
gepland, die zich in verschillende
fases van uitvoering bevinden. Er ligt
een voorstel bij de Raad van State
over de aanpassing op twee punten
van het Koninklijk besluit voor alle
nieuw te verlenen vergunningen na
31 maart 1994. Dit betreft een
verlaging van de cijns bij lage
olieprijzen - voor kleine velden is die
cijns in de praktijk ongeveer nul - en
een verlaging van het percentage
van de staatsdeelneming bij winning
van 50 naar 40. Dit betekent een
hoger aandeel voor de vergunning–
houder in de opbrengst. Dit is echter
nog niet alles. Verder mag EBN
deelnemen in opsporingen in
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gebieden waarvoor een winnings–
vergunning is verleend. Dit leidt tot
kostenbesparingen voor oliemaat–
schappijen. De Kamer zal daarover
binnenkort een brief krijgen.
Daarnaast ben ik nog in overleg met
mijn collega van Financiën over de
mogelijkheid om nieuwe investerin–
gen in de offshoresector vrij van
afschrijvingen te maken. Dit pakket
van maatregelen moet een gunstig
effect hebben op het mijnbouw–
klimaat. Een en ander geeft de
mogelijkheid om enige duizenden
arbeidsplaatsen te behouden. Ook is
er sprake van een goede ontwikke–
ling met het oog op de positie van
de Nederlandse aardgasreserves.

De heer Remkes (WD): Ik heb
gevraagd of de minister bereid is,
met de desbetreffende sector te
overleggen over dit pakket. Is dit
overleg al gevoerd?

Minister Wijers: Daar zijn wij nog
mee bezig. Dit is echter geen pakket
dat geïsoleerd in Den Haag bedacht
is. Wij hebben goede redenen om te
veronderstellen dat het een
aantrekkelijk pakket is.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Geldt dit pakket ook voor
bestaande gasvelden?

Minister Wijers: Alleen voor nieuwe
gasvelden.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Is het niet het gunstig om ook
de bestaande gasvelden hierbij te
betrekken?

Minister Wijers: In onze afweging
bleek dit niet nodig.

Er is gesproken over de common–
area-gelden. Voorzitter! Ik kan daar
heel kort over zijn. Er is niets nieuws
te melden op dit gebied. Ik kan de
persberichten dan ook niet plaatsen.
Er loopt een arbitragezaak in Zürich.
Deze internationale procedures duren
nu eenmaal lang en daar kunnen wij
niets aan veranderen. Wij vertrou–
wen op een goede afloop. Alle recent
verschenen informatie komt uit
onbekende bron.

De heer Vos (PvdA): Dan neem ik
aan dat er in het kader van die
arbitrage nog steeds gesproken
wordt op basis van de informatie die
uw voorganger verstrekt heeft op 19
augustus 1993 in antwoord op
vragen van de heer Tommel.

Minister Wijers: Ik zie het als mijn
plicht, de Kamer te informeren zodra
zich belangrijke veranderingen
voordoen

De heer Vos (PvdA): Dat stelt mij
enigszins gerust.

Minister Wijers: Voorzitter! Op het
gebied van de energie is er veel in
beweging en er moeten nogal wat
keuzes gemaakt worden, zowel voor
de middellange als voor de lange
termijn. Het lijkt mij goed hierover
op afzienbare termijn met elkaar een
goed voorbereide discussie te
voeren. De laatste energienota is in
1980 uitgebracht. Dat is lang
geleden. De wereld is aan het
veranderen. Bij zo'n discussie gaat
het niet eens zozeer over de
doelstellingen van het beleid als wel
om de vraag op basis waarvan deze
ingevuld moeten worden. Met name
gaat het daarbij om de overheidsrol
in dezen. Er moet een evenwichtige
visie ontwikkeld worden ten aanzien
van energie, economie en milieu in
de internationale context. Ik zeg toe
dat ik hierover volgend jaar een nota
zal uitbrengen op basis waarvan over
dit soort vraagstukken gediscussi–
eerd kan worden.

Van het energievraagstuk ga ik
naar het vraagstuk van de markt–
werking. Er zijn veel vragen gesteld
over de details van de deregulerings–
operatie. Ik kan niet op alle details
ingaan, maar ik deel mede dat het
kabinet nog dit jaar een plan van
aanpak en een eerste tranche van
onderwerpen voor 1995 zal
uitbrengen. Dat is ruimschoots
binnen de termijn van een halfjaar
waarop de heer Bolkestein tijdens de
algemene en politieke beschouwin–
gen in september doelde. Die
operatie heeft een brede scope. Ook
in deze Kamer merk ik dat de
operatie heel sterk wordt vereenzel–
vigd met het traject van verlaging
van de administratieve lasten. Het is
een belangrijk onderdeel, maar het is
zeker niet het enige. De staatssecre–
taris zal op dit vraagstuk straks nader
ingaan. Ik wil nu ingaan op de totale
operatie.

Het gaat daarbij om het aanpakken
van concurrentiebeperkende
regelgeving. Wij willen domein–
monopolies doorbreken. Wij willen
kansen bieden aan nieuwe toet–
reders. Dat is ook broodnodig voor
de vernieuwing. Wij zeggen hiermee
dat de aanpak van Economische
Zaken ten aanzien van vestigings– en

mededingingswetgeving zal moeten
worden verbreed naar andere
sectoren en beroepsgroepen. De
heer Vos noemde in dit verband het
anti-kartelbeleid gezondheidszorg.
Daar kom ik straks op terug. De
operatie gaat over een beperking van
de omvang en de complexiteit van
de regelgeving om bepaalde
beleidsdoelstellingen te halen. De
heer Remkes noemde de milieu–
wetgeving en de heer Vos noemde
de arbeidsomstandigheden–
wetgeving. Het zijn allemaal
voorbeelden die hoog op de lijst
staan. Daar mogen geen misverstan–
den over ontstaan. Het gaat er niet
zozeer om dat er getornd wordt aan
de doelstellingen. De doelstellingen
zijn op basis van goede overwegin–
gen geformuleerd. De regels dienden
ergens voor. Aan de orde is de vraag
of de doelstellingen met minder
kosten kunnen worden gerealiseerd
en of zij minder belemmerend
kunnen werken op het aanpassings–
vermogen van burger en bedrijven.

De heer Vreeman (PvdA): U gaf als
voorbeeld de
arbeidsomstandighedenwetgeving in
termen van economische kosten.
Worden daarbij ook de kosten
meegerekend die ontstaan wanneer
de deregulering leidt tot minder
aandacht voor de effecten op de
collectieve lasten en de sociale–
zekerheidsgelden?

Minister Wijers: Dat is nu precies de
toon en de argwaan die wij niet
moeten hebben in deze operatie. Het
gaat er niet om, de intrinsieke
doelstellingen van de regels aan de
orde te stellen. Het gaat erom dat wij
erin geslaagd zijn, een woud van
regels en maatregelen te bedenken
die het draagvlak voor de wetten en
de regels ondergraven, omdat de
materie complex geworden is,
moeilijk te realiseren en slecht te
handhaven is. Dat is de essentie.

De heer Vreeman (PvdA): De
Arbeidsomstandighedenwet is pas
vrij recent in werking getreden.
Nederland is een van de laatste
landen in Europa die hun ouder–
wetse veiligheidswetgeving omgezet
hebben in meer op medezeggen–
schap gerichte
arbeidsomstandighedenwetgeving.
Dus dat zijn geen residuen van oude
bureaucratieën. Dan gaat het om een
vrij onlangs, een jaar of zes geleden,
in gang gezet proces. Kan zo snel al
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geconcludeerd worden dat de
werkwijze die daarin ontwikkeld \s,
geënt op de Zweedse en Noorse
situatie, belemmerend is voor
concurrentieverhoudingen?

Minister Wijers: Er zijn aanleidingen
voor de hypothese dat de wijze
waarop wij onze doelstellingen
willen bereiken onnodig complex is,
belemmerend en zelfs de handhaaf–
baarheid af en toe in de weg staat.
lets wat vijf of zeven jaar oud is, vind
ik niet meer modern. Ook in een
moderne bureaucratie worden soms
draken van regelingen opgesteld.

De heer Vreeman (PvdA): Waarop is
de hypothese gebaseerd?

Minister Wijers: Zij is gebaseerd op
signalen uit onder meer het
bedrijfsleven, maar ook uit de
ambtenarij en uit de politiek.

De heer Vreeman (PvdA): Ook op
signalen uit de kring van werkne–
mers, die vooral met de arbeidsom–
standigheden te maken hebben?

Minister Wijers Ik sluit dat niet uit.

De heer Vreeman (PvdA): Ik heb dat
geluid nog nooit van werknemers
gehoord.

Minister Wijers: Oké.

De heer Van Walsem (D66): Bij het
streven naar deregulering moet niet
selectief naar regelingen worden
gekeken. Alle regelingen dienen
objectief bekeken worden, inclusief
de Arbowet.

Minister Wijers: Ook al voldoen
regelingen aan een aantal criteria,
dan nog mogen wij niet uitsluiten
dat er toch naar gekeken wordt. Wij
moeten ervoor zorgen dat de
voeding van hetgeen wij willen
bezien, niet wordt beperkt tot de
bureaucratie en tot de politiek. Ook
het bedrijfsleven moet signalen
afgeven. De weging van de thema's
die aan de orde worden gesteld,
vindt plaats op kabinetsniveau.

De heer Vreeman (PvdA): De
minister moet toch onderschrijven
dat er spanning is tussen de nadruk
op versterking van marktwerking en
deregulering en bijvoorbeeld een
thema als volksgezondheid? De
Arbowet betreft de gezondheid van
werknemers. Er dient toch een

balans gevonden te worden tussen
de noodzaak van meer mogelijkhe–
den voor dynamiek en flexibiliteit en
een andere, wellicht hogere, waarde
zoals de volksgezondheid?

Minister Wijers: Ik ben dat volstrekt
met u eens. Wij praten langs elkaar
heen. Ik zeg nogmaals dat de
intrinsieke doelstellingen van de
wetgeving als zodanig niet ter
discussie staan. Het enige wat aan
de orde is, is de vraag of de wijze
waarop geprobeerd wordt, de
doelstellingen te bereiken, bijdraagt
aan de doelstelling dan wel
onnodige, overbodige of zeer
kostbare bijeffecten heeft. Ook dient
de handhaafbaarheid beoordeeld te
worden. Wij moeten niet bij voorbaat
bang zijn en er een nuanceringsslag
van maken. Nederland zit op een
aantal terreinen echt vol met regels
en wetten waarover ook door
werknemers met afschuw wordt
gesproken. Wij halen daarmee het
draagvlak weg voor nieuwe
regelgeving op gebieden waarop wij
ambities hebben.

Mijnheer de voorzitter! Een brede
operatie is noodzakelijk, die
draagvlak heeft bij en commitment
van alle betrokkenen binnen het
kabinet. Het is dus zeker niet alleen
een zaak van EZ. Wij nemen
maatregelen binnen onze eigen sfeer,
zoals de wijziging van de Winkelslui–
tingswet, maar ook een aantal
maatregelen die het CBS betreffen,
zullen goed worden bekeken. In dit
geval is echter het volledige kabinet
aan zet. Er wordt hiertoe een
ministeriële commissie ingesteld. Ik
verwijs naar mijn inleiding, waarin ik
heb gesproken over onvoldoende
dynamiek en de potentie van
deregulering. Wij zullen proberen,
klantgericht te opereren. Daarbij
moeten wij luisteren naar het
bedrijfsleven en dit er ook bij
betrekken. Ik zeg de heer Vreeman
dat, als ik over het bedrijfsleven
spreek, ik het niet alleen over
werkgevers heb, maar ook over
werknemers. Ik hoop hiermee tevens
de vragen van de heer Remkes en
Leers te hebben beantwoord.

Wij hebben gesproken over de
Brusselse overregulering; de
bananen en dergelijke. De heer
Remkes heeft hierover gesproken. Er
komt een onafhankelijke groep van
deskundigen die op Europees niveau
regels gaat doorlichten. Nederland is
daarin goed vertegenwoordigd in de
persoon van de heer Rinnooy Kan.

De heer Van Walsem heeft naar de
inhoud van de herziening van de Wet
economische mededinging gevraagd.
De daarin neergelegde lijn wordt
voortgezet, gebaseerd op een
verbodsprincipe. Over de nieuwe
mededingingswet zijn adviezen
binnengekomen van de commissie
economische mededinging op 30
september jl. en van de SER op 21
oktober jl. Ik zal deze de Kamer
toezenden. Ten behoeve van de
voorbereiding van het wetsvoorstel
inzake mededinging zullen beide
adviezen terdege nader worden
bestudeerd. Het betreft een lastig en
complex vraagstuk, waarbij een
aantal controversiële onderwerpen in
het geding is. Wij hebben ook te
maken met verschillende adviezen,
dus er zal goed naar moeten worden
gekeken.

Overeenkomstig hetgeen
gebruikelijk is en mede naar
aanleiding van de adviezen van
beide adviescolleges, zal een
wetsvoorstel Mededingingswet voor
advies naar de Raad van State
worden gestuurd. Pas nadat de raad
advies heeft uitgebracht, zal een
wetsvoorstel Nieuwe mededingings–
wet naar de Tweede Kamer gaan.

Onder anderen door de heren Vos
en Van Wingerden is in dit verband
gesproken over de prijzen van
medicijnen. De prijzen in Nederland
zijn substantieel hoger dan elders in
Europa. Of dat de helft is, staat nog
even, maar onze prijzen zijn
voldoende hoog om daar goed naar
te kijken. De Partij van de Arbeid
vraagt het kabinet er zo spoedig
mogelijk zorg voor te dragen dat
deze en andere kartels in de
gezondheidszorg worden aangepakt.
De heer Van Wingerden vroeg of wij
bereid zijn, prijsafspraken tussen
producenten van medicijnen aan te
pakken.

De door ons gewenste aanpak
volgt twee lijnen. In het regeerak–
koord is al een aanzet gegeven om
medicijnen uit de AWBZ te halen,
zodat ook verzekeraars er belang bij
krijgen mee te werken aan kosten–
beheersing. Waarschijnlijk is het op
langere termijn echter belangrijker,
dat wij de zeer verstarde aanbod–
structuur liberaliseren. Dat betekent
het schrappen van allerlei wettelijke
regels. Wij gaan werken aan de
uitvoering van aanbevelingen van
een interdepartementale werkgroep
geneesmiddelen. Die aanbevelingen
zullen zowel leiden tot gezondere
marktverhoudingen als tot forse
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prijsdalingen. Dat is een mooi erfstuk
van de voorgangers Van Rooy en
Simons. Intussen voeren wij hierover
overleg met mevrouw Borst en de
heer Zalm. Zodra wij daar voldoende
ver mee zijn, zal de Kamer hierover
worden geïnformeerd.

Met de suggestie van de heer Van
Wingerden om prijsmaatregelen te
nemen, ben ik niet zo gelukkig. Wij
hebben in de jaren zeventig geleerd,
dat prijsmaatregeien per saldo tot
meer bureaucratie leiden en tot een
verdere belasting van de wetgever.
Zij leiden immers tot rechtszaken
over interpretaties. De Economische
controledienst hebben wij indertijd
ook moeten uitbreiden, enz. Per
saldo stapel je dan complicatie op
complicatie. Wij zijn er diep van
overtuigd dat, als wij de concurrentie
in deze bedrijfstak breed stimuleren
en kartelachtige vormen aanpakken,
een substantiële en structurele daling
van de prijsniveaus mogelijk is.

Ik ga nu in op de opmerkingen die
over het midden– en kleinbedrijf zijn
gemaakt.

De heer Van Dijke (RPF): Is hiermee
de Winkelsluitingswet en alles wat
daarmee samenhangt, behandeld?

Minister Wijers: Dat is het laatste
onderwerp van mijn bijdrage. Met de
Winkelsluitingswet wil ik besluiten.
Eerst behandel ik het midden– en
kleinbedrijf.

Ik meen dat de Kamer en ik het
erover eens zijn dat kleine en
startende bedrijven zeer belangrijk
zijn voor onze economie. Zij zorgen
voor dynamiek, nieuwe produkten en
technologieën en bovenal voor heel
veel nieuwe banen. Het midden– en
kleinbedrijf wordt niet voor niets de
banenmotor van de economie
genoemd. Met twee interessante
cijfers kan dat worden geïllustreerd.
In de afgelopen drie jaren, 1991 t/m
1993, is de werkgelegenheid in het
midden– en kleinbedrijf ondanks de
recessie toegenomen met ongeveer
60.000 arbeidsplaatsen. In dezelfde
periode gingen in het grote
bedrijfsleven zo'n 20.000 arbeids–
jaren verloren. Tussen 1988 en 1993
hebben startende ondernemingen
geleid tot 230.000 nieuwe banen. Wie
deze cijfers tot zich laat doordringen,
weet waar de accenten in het beleid
moeten worden gelegd en welke
belemmeringen moeten worden
weggenomen om de banengroei
verder te bevorderen.

Het aantal regels moet dus
worden verminderd. Juist voor kleine
ondernemingen zijn de kosten van
naleving van allerlei regelingen
buitengewoon zwaar. Dat komt door
informatie– en verslagleggings–
verplichtingen, milieuheffingen en
zeker ook door Arbovoorschriften.
Verder zijn er veel regels die de start
en groei van bedrijvigheid belemme–
ren. Voorbeelden zijn de Vestigings–
wet en de Winkelsluitingswet. Ik kom
daarop nog uitgebreider terug.
Daarom is het van belang dat
dergelijke concurrentiebeperkende en
belastende regelgeving in de
komende jaren een van de centrale
punten in ons beleid wordt. Er is veel
gesproken over de lastenverlichting
voor het midden– en kleinbedrijf.
Naast de voorgenomen algemene
lastenverlichting voor ondernemin–
gen in 1994 en 1995 is er voor 1996
een extra pakket van maatregelen
voor het midden– en kleinbedrijf van
niet minder dan 500 mln. Het kabinet
zal dit pakket de komende tijd
concreet invullen. Mijn inzet in de
discussie daarover zal vooral gericht
zijn op het nemen van maatregelen
die de economische structuur en de
werkgelegenheidsfunctie van het
midden– en kleinbedrijf versterken.

Er is aparte aandacht nodig voor
de fiscale stimulering van het
verstrekken van risicodragend
vermogen aan starters, waarnaar de
heren Remkes en Vreeman vroegen.
Dat kan op verschillende manieren
gebeuren. Je kunt tegemoet komen
bij verliezen op deelnemingen, je
kunt aftrek geven bij deelname in
startende ondernemingen en je kunt
een extra vrijstelling geven voor
inkomsten uit verstrekt vermogen.
Wij zijn daarop aan het studeren. Het
is lastig, want wij moeten niet
opnieuw regels maken die moeilijk te
handhaven of complex zijn. Zij
moeten voor zichzelf spreken.

Naast minder lasten en minder
regels is ook een goede en efficiënte
infrastructuur van kennis en
informatie onontbeerlijk voor creatief
en offensief ondernemerschap. In de
komende periode zal de structuur
van voorlichting en advisering dan
ook een andere vorm krijgen. Het
ondernemingshuizenproject maakt
duidelijk dat voor een goede
regionale opvang meer nodig is dan
alleen samenwerking, namelijk één
loket en doorverwijzing. Dat is een
voorbeeld van geregionaliseerd
aanbod voor midden– en kleinbedrijf.
Er bestaat in ieder geval overeen–

stemming om dat ene loket bij de
kamer van koophandel te situeren.
Dat wordt vastgelegd in de nieuwe
wet op de kamer van koophandel,
die per 1 januari 1997 ingaat. Hierbij
is ook een belangrijke rol weggelegd
voor de innovatiecentra.

De heer Vreeman (PvdA): Eén loket
is een criterium, maar ik heb ook het
criterium genoemd van toegankelijk–
heid door een lage drempel. Het is
bekend dat de toegankelijkheid
beperkt is doordat er op regionaa!
niveau te hoge prijzen worden
gevraagd voor adviezen aan zeer
kleine startende ondernemers,
bijvoorbeeld ook allochtonen die
willen gaan ondernemen. Die prijzen
staan niet in verhouding tot het soort
activiteiten dat zij op willen zetten. Is
een lage drempel door een lage prijs
ook een criterium?

Minister Wijers: Ja, absoluut. Ik
moet hier nog eens goed naar kijken,
want het is voor mij een nieuw punt.

De heer Vreeman vroeg ook
wanneer er wordt begonnen met het
integratie– en afstemmingsproces
waarover ik net sprak. Het is een
proces dat geleidelijk plaatsvindt. Er
wordt nu gewerkt aan het bekend
maken van het loket en aan meer
samenwerking achter het loket.
Medio volgend jaar worden de
proefprojecten afgerond. Dan zal
duidelijk zijn wat er verder moet
gebeuren. De organisaties van het
midden– en kleinbedrijf werken zelf
aan voorstellen voor reorganisatie
van het instrumentarium van het
midden– en kleinbedrijf. Op dit punt
zijn bezuinigingen verantwoord,
omdat ook hier de verantwoordelijk–
heid meer dan in het verleden kan
worden overgelaten aan het
bedrijfsleven zelf.

In dit kader kom ik op het
cursorisch ondernemersonderwijs,
dat door de heer Van Walsem is
genoemd. Zijn fractie heeft moeite
met de bezuiniging op dit punt. Ik
ben het ermee eens dat kwalitatief
ondernemersonderwijs van belang
is, maar volgens ons onderzoek blijkt
subsidie daar niet echt aan bij te
dragen. De evaluatie ervan is
duidelijk. Nu al blijkt dat de meeste
branches op eigen kracht goed
onderwijs bieden. Op een gegeven
moment heeft de subsidie haar werk
gedaan. Binnen de
verantwoordelijkheidsverdeling die
wij nastreven in onze samenleving, is
het dan aan de ondernemings–

Tweede Kamer Economische Zaken
27 oktober 1994
TK 15 15-744



Wijers

organisaties zelf om dat op te
pakken. Wij blijven wel met die
organisaties zoeken naar andere
mogelijkheden voor kwaliteits–
verbetering.

Dan kom ik op de Winkelsluitings–
wet, die stamt uit 1930. Toen zag de
wereld er toch een beetje anders uit.
De tijden zijn veranderd. Er zijn
andere concurrentieverhoudingen,
andere winkelmogelijkheden en de
samenleving zit anders in elkaar.
Men kan in deeltijd werken, met
flexibele werktijden en de samenstel–
ling van de huishoudens is veran–
derd. Er is ook een andere rol van de
overheid. Als je dat allemaal op je in
laat werken, ontkom je niet aan de
conclusie die in het regeerakkoord is
neergeslagen, dat een flexibele
winkelopening voorwaarde is voor
een flexibele arbeidsmarkt, omdat zij
een extra impuls zal kunnen geven
aan de economie.

Over dit uitgangspunt is de
afgelopen tijd heel veel discussie
geweest. Ik ben het met de premier
eens, dat het goed is dat wij dit soort
discussies hebben. Wij hebben het
hier over de inrichting van de
samenleving, de rol van de overheid
en de verantwoordelijkheid van het
individu. Dat zijn politieke discussies
die blijkbaar ook iets losmaken bij de
mensen in het land, zoals sommige
mensen het noemen. Het geeft heel
veel reacties. Dat soort discussies
mogen wij best eens hebben. Aan de
reacties kun je zien dat het raakt aan
ons dagelijks doen en laten. Het
raakt aan normen en waarden, zoals
de heer Van Dijke heeft gezegd. Ik
ben het daarmee eens.

Al die aspecten en effecten van
ruimere winkeltijden zullen wij
betrekken bij ons uiteindelijke
voorstel. Wij doen niet zomaar wat.
Er zijn een aantal aspecten genoemd
waarop ik kort wil ingaan.

Het aspect van de werkgelegen–
heid is genoemd. Er zijn ervaringen
in Zweden in de levensmiddelen–
branche waaruit blijkt dat een
verdere verruiming van de
winkelsluitingstijden een positief
effect zal hebben op de werkgelegen–
heid. Je ziet dat effect zelfs al bij de
verruiming met drie uur door mijn
voorganger. Die lijkt ook al werkgele–
genheid te hebben opgeleverd. Deze
groei vindt veelal plaats in de vorm
van deeltijdarbeid, met name voor
vrouwen. Zij leidt ook tot een grotere
participatie van allochtonen. Die
ervaring is in Engeland opgedaan.

Dan is er de dimensie van de
zondagsopenstelling. De heren Van
der Vlies, Van Dijke en Leers hebben
daarop gewezen. Ik heb begrip en
respect voor hun bezwaren. Ik weeg
deze af tegen de opvattingen van
andere groepen in de samenleving.
Voor veel beroepsgroepen is de
zondag al een gewone werkdag. Ik
denk daarbij aan de horeca, de
gezondheidszorg, het openbaar
vervoer en continubedrijven. Het
gaat daarbij om een mogelijkheid en
niet om een verplichting. Als de
samenleving het niet wil, zal het niet
gebeuren. Je ziet in het buitenland,
waar die mogelijkheden wel bestaan
en waar de wet daarvoor geen
beperking is, dat er afhankelijk van
de cultuur van een land of van een
stad of dorp, wisselend gebruik van
wordt gemaakt.

Wij moeten ook kijken naar de
veiligheidsaspecten en de milieu–
aspecten die respectievelijk door de
fractie van de Partij van de Arbeid en
de fractie van GroenLinks zijn
genoemd. Wij moeten daarnaar zeker
goed kijken. Wij moeten proberen te
leren van de ervaringen van andere
landen. Zo wordt gezegd dat de
kleine buurtwinkel zou kunnen
verdwijnen. Wat ik daarvan tot nu
toe heb gezien - het zal allemaal
keurig geanalyseerd worden - is het
tegenovergestelde het geval. De
regeling zal nieuwe mogelijkheden
bieden aan winkeliers. Dat geldt niet
voor iedere winkelier. Het vraagt een
bepaalde actie en het innemen van
een zekere positie tegenover
grootwinkelbedrijven. De regeling
biedt kansen.

Naar al deze ervaringen en
aspecten zal zorgvuldig gekeken
worden. Ik wil geen misverstand
laten bestaan over mijn inzet: er zal
een substantiële verruiming
optreden. Hoe dat precies zal
gebeuren, is een kwestie van
vormgeving. Je kunt de bestaande
wet aanpassen, maar je kunt ook
zeggen dat je wilt uitgaan van een
situatie waarin alles vrij is om dan
nader de randvoorwaarden te
bepalen. Dat is bijna een technische
discussie.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
De minister heeft zojuist gezegd dat
de doelstellingen in de oude
regelgeving voor hem overeind
blijven. Met andere woorden:
daarvoor is serieus aandacht. Ook
die oude Winkelsluitingswet is met
een zeker doel in het leven geroepen.

Ik vraag daarom aandacht voor de
doelstellingen van destijds die ook
nu nog opgeld doen. Ik denk dan
vooral aan de bescherming van de
zwakke of kleine winkelier. Als je dan
geen generieke maatregel opstelt
voor zo'n samenleving, zal dat heel
raar voor de samenleving kunnen
uitpakken.

Minister Wijers: Wat ik zoëven zei
over het handhaven van de
oorspronkelijke doelstelling van de
regelgeving had niet de pretentie,
terug te gaan tot 1930. Het punt dat
de heer Van Dijke noemt, zullen wij
zorgvuldig bekijken. Mag ik daar iets
over zeggen.

In discussies over dit soort zaken,
zelfs in discussies over economisch
beleid, laten wij een soort "zielig–
heidsfactor" los op allerlei groeperin–
gen. In dit geval hebben wij het over
die zielige kleine ondernemer. Er
bereiken mij echter ook allerlei
signalen van winkeliers, waaruit het
tegenovergestelde blijkt. Die donzen
deken die wij met de regelgeving
over ondernemers hebben neerge–
legd, wordt vaak beschouwd als een
vreselijke beperking van mogelijkhe–
den, of als een beledigende
beperking van mogelijkheden. In die
zin moeten wij deze afweging ook
goed met elkaar maken.

De heer Van Dijke (RPF): Ik kan mij
bij de verruiming van de Winkelslui–
tingswet een dergelijke discussie
voorstellen. Mij gaat het erom dat de
minister niet alleen dient te kijken
naar die kleine winkelier, maar ook
naar het personeel dat bij hem werkt.
Hij moet ook kijken naar de mensen
die in deze samenleving leven en de
gevolgen van de door hem voorge–
stelde maatregelen aan den lijve
zullen ondervinden. Ik heb de indruk
dat als hij op deze wijze met de
doelstellingen van de destijds
ingestelde regelgeving omgaat, hij
aan deze belangen c.q. aan deze
belevingswereld van die mensen
volmaakt voorbijgaat.

Minister Wijers: Ik snap wat u zegt
en ik respecteer het ook. Mag ik even
teruggaan naar mijn inleiding? Ik heb
daarin de gigantische omvang van
het inactiviteitsvraagstuk in onze
samenleving geschetst. Daar is heel
veel onderzoek naar gedaan en het is
in ieder geval duidelijk dat veel
mensen zich, tegen hun zin,
buitengesloten voelen van deze
samenleving omdat zij geen toegang
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hebben tot betaald werk, al dan niet
in deeltijdarbeid. Dit geldt met name
voor vrouwen en allochtonen. Daar
zitten hele grote vraagstukken. Ik
vind dat wij de gevoelens van die
mensen moeten afwegen tegen de
gevoelens waar u het over heeft. Die
discussie wil ik graag met u
aangaan. Het is echter niet zo dat wij
de gevoelens waar u het over heeft,
uit 1930, ongewogen kunnen laten
gelden ten opzichte van de argumen–
ten die ik net gaf.

De heer Van Dijke (RPF): Het is toch
volstrekt ondenkbaar dat de groep
waar de minister over spreekt in zijn
algemeenheid gefrustreerd is
vanwege het feit dat zij niet kunnen
deelnemen aan het arbeidsproces?
Het is toch ondenkbaar dat het
gedeelte van Nederland dat geen
inkomen uit arbeid heeft dus het
gefrustreerde deel van Nederland is?
Van de groep mensen waar de
minister over spreekt, is een groot
gedeelte een groep die daar
allerminst frustraties van ondervindt.
Het is natuurlijk heel raar om zo'n
diep ingrijpende maatregel met dat
doel in het leven te roepen.

Minister Wijers: Ik ben het met u
eens dat er groepen mensen zijn die
met de werkloosheid, het niet
deelnemen aan deze samenleving via
betaalde arbeid, geen problemen
hebben. Ik ben er tegelijkertijd van
overtuigd dat voor het overgrote
deel van de mensen die nu zijn
buitengesloten van de arbeidsmarkt
een en ander leidt tot grote
gevoelens van onlust over het "de
hand op moeten houden". Ik dacht
dat daar geen misverstand over
bestond. Daarom is het devies van
dit kabinet "werk, werk, werk". Er
valt nog een tweede dimensie te
onderscheiden. Ook daarop heb ik
gewezen in mijn inleiding. Die
dimensie heeft te maken met het feit
dat in Nederland de helft van de
potentiële beroepsbevolking op het
ogenblik buiten het arbeidsproces
staat. Dat geeft sociaal-economisch
steeds meer vraagstukken. Dat is een
van de redenen waarom wij nu met
elkaar praten over bezumigingen. Ik
vind de nuance die wordt aange–
bracht begrijpelijk. Als nuance ben ik
het er ook mee eens. Het is echter
een nuance en niet meer dat.

De heer Van Dijke (RPF): Ik vind het
opvallend dat deze zaak met het
werkgelegenheidsaspect zo

overgeaccentueerd wordt. In eerste
instantie is de vraag waarom de
winkels opengaan wanneer men in
de file gaat staan en de winkels
dichtgaan wanneer men uit de file
komt. Het lijkt mij toch dat deze
problematiek, wellicht met een wat
andere organisatie, te tackelen valt
zonder dat aan verruimde openstel–
ling richting zondag wordt gewerkt.
Dat lijkt mij een vermenging van
factoren.

Minister Wijers: Ik ben het met u
eens dat de werkgelegenheids–
dimensie niet de enige dimensie is
die aan deze maatregelen te
onderscheiden valt. Dat dit wel zo
lijkt, komt een beetje door de
discussie. Wij stellen de Winkelslui–
tingswet aan de orde omdat wij een
wet hebben die geen recht doet aan
de manier waarop de samenleving
zich heeft ontwikkeld en die
onvoldoende vermogen biedt aan
zowel consument als ondernemer
om datgene te doen wat zij willen.
Het is mijn persoonlijke overtuiging -
ik dacht dat daar ook politiek het
nodige draagvlak voor bestond - dat
de overheid zich op bepaalde
momenten moet afvragen of zij nog
in de positie is om dwingende
regelgeving op te leggen aan een
samenleving die zo divers en
dynamisch is.

De heer Van Dijke (RPF): Ik hoop
dat wij de argumenten kunnen
vinden om de stellingen die u c ;>
deze wijze naar voren brengt in ae
samenleving zodanig geloofwaardig
te kunnen laten overkomen dat men
er in de samenleving van overtuigd
raakt dat wij de zondagsopenstelling
van winkels allerminst nodig hebben.

De heer Van der Vlies (SGP): De
minister heeft al met instemming de
minister-president aangehaald in dit
debat in de zin dat het goed is dat
wij erover praten. Ik werd ook een
keer positief getroffen door een
opmerking van de minister-president.
Hij zei namelijk dat hij fors op de
rem ging staan. Zo is het algemeen
ervaren en niet alleen selectief door
mij omdat ik een beetje "voorgesor–
teerd" zou zijn vanuit mijn overtui–
ging. De minister-president vond de
minister van Economische Zaken op
dit punt wel heel erg snel lopen. Hij
vond dat er zorgvuldig moet worden
omgegaan, om godsdienstige reden
en om sociale motieven, met de
zondag die door hem omschreven

werd als een haven van rust. Ik wil
de minister vragen of hij zich hier
helemaal niet door aangesproken
voelt. De flexibilisering kan toch ook
geprojecteerd worden op zes dagen?
Waarom moet daar de eerste dag
van de week bijgenomen worden?

Minister Wijers: Ik wil daar twee
dingen over zeggen. In de eerste
plaats heeft de minister-president bij
het begin van de discussie een
aantal aspecten genoemd waarop hij
vond dat een nieuw voorstel
gewogen moet worden. Daar is
zorgvuldig over nagedacht. Daarover
bestaat tussen de minister-president
en mij geen enkel verschil van
mening.

In de tweede plaats moet ik
zeggen dat de minister-president zijn
persoonlijke opvatting over de
zondagskwestie heeft gegeven. Mijn
uitgangspunt is dat wat ik persoonlijk
van deze kwestie vind, bij deze
discussie niet aan de orde is. Voor
mij telt de observatie dat wij te
maken hebben met een samenleving
die zo divers is dat de huidige
regelgeving, waarbij uitgegaan wordt
van een min of meer uniforme
levensstijl, daar geen recht aan doet.
In die zin is mijn persoonlijke mening
over de zondag even niet aan de
orde. Dat de minister-president wel
zijn persoonlijke mening gegeven
heeft, is zijn goed recht. Hij heeft zich
geafficheerd als een traditioneel
sociaal-democraat, geloof ik. Dat is
een groep in de samenleving, dus als
hij daarmee de opvatting weergeeft
die in die groep leeft, dan heeft hij
daartoe het recht.

Vervolgens zijn de minister–
president en ik nog nagegaan, of wij
met dezelfde toon hebben gespro–
ken. En wij zijn tot de slotsom
gekomen dat het precies dezelfde
toon was. Ook minister Kok heeft
gezegd dat het feit dat hij die mening
als vertegenwoordiger van die
groepering naar voren heeft
gebracht, niet betekent dat die
mening aan de samenleving zou
moeten worden opgelegd. Daar gaat
het in feite om. Natuurlijk zullen bij
de besluitvorming in het kabinet en
vervolgens in deze Kamer persoon–
lijke opvattingen over dit soort zaken
een rol gaan spelen. En uiteraard zal
de omstandigheid dat het kabinet
bestaat uit vertegenwoordigers van
verschillende groeperingen, tot een
discussie in het kabinet en in de
Kamer leiden. Prima, ik hoop het
zelfs.
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De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! De minister doet het nu
voorkomen alsof het de persoonlijke
opvatting van de minister-president
zou zijn geweest. Natuurlijk zal die
daarbij een rol hebben gespeeld,
maar ik heb de minister-president er
drie keer over horen spreken en in
twee van de drie gevallen - de derde
keer heb ik de uitspraken niet zelf
gehoord - heeft hij in ieder geval
niet de kanttekening geplaatst dat
het een persoonlijke opvatting zou
zijn. Nee, het was een beleidsmatige
invalshoek: de zondag is om allerlei
redenen zo gewichtig - daar kunnen
zeer veel mensen zich een heleboel
bij voorstellen - dat wij daar gewoon
heel zorgvuldig mee om moeten
gaan. De minister-president sprak
van "een haven van rust"; wel, dat is
een typering die zelfs mij in mijn
overtuiging aansprak. Ik dring er dan
ook bij de minister als voortrekker op
dit beleidsterrein op aan, hiervan ook
in zijn afweging een gewichtig punt
maken.

Minister Wijers Uw mening, de
mening van uw groepering, de
mening van de minister-president en
die van zijn groepering zijn voor mij
een belangrijk gegeven hij de hele
afweging. De minister-president
heeft duidelijk gemaakt dat het een
persoonlijke observatie was, dat hij
op dat moment niet namens het
kabinet sprak. Het kabinetsstandpunt
is gebaseerd op het regeerakkoord,
op het voornemen op dit punt. Er is
een kader en begin volgend jaar zal
het kabinet een voorstel doen tot
verruiming van de Winkelsluitings–
wet, conform de afspraken in het
regeerakkoord. Dat is het enige
formele kabinetsstandpunt.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik zal
het natrekken. Nogmaals, ik maak
een voorbehoud voor een van de
drie gelegenheden waarbij de
minister-president zich hierover heeft
uitgelaten, maar hij heeft in ieder
geval twee van de drie keer een
uitspraak gedaan als minister–
president. Er werd hem ook
gevraagd of de opvatting van de
minister van Economische Zaken
tevens de lijn van het kabinet is. En
als de minister-president er dan niet
bij vermeldt dat het om zijn
persoonlijke opvatting gaat, dan ga
ik ervan uit dat hij als de minister–
president spreekt, als de primus inter
pares, als het boegbeeld van het hele
kabinet. Hij heeft een opvatting

gegeven zonder het voorbehoud van
een persoonlijke mening. U brengt
dit accent nogal stellig aan, dus ik
vraag mij af of u het waar kunt
maken, want zo is het niet over–
gekomen in de samenleving. U
houdt de berichtgeving in de media
ongetwijfeld ook heel nauwkeurig bij,
dus u weet hoe de opmerking van de
minister-president in de samenleving
in brede zin gevallen is, dus niet in
een specifieke groepering of iets
dergelijks.

Minister Wijers: Ik heb er natuurlijk
met de heer Kok over gesproken,
omdat wij vonden dat wij duidelijk
moesten maken waarover wij het
eens zijn en waarover wij het niet
eens zijn. Er is discussie over tussen
de heer Kok en mij, daar behoef ik
helemaal niet geheimzinnig over te
doen. En die discussie spitst zich toe
op de vraag of de zondagskwestie,
omdat er ethische aspecten,
aspecten van levensovertuiging een
rol bij spelen, centraal dan wel
decentraal geregeld moet worden. Ik
denk dat daarover een verschil van
mening bestaat tussen de minister–
president en mij. Wij hebben dat ook
uitgesproken en afgesproken om af
te wachten tot er een voorstel is. Wij
gaan dat met elkaar bespreken.
Uiteindelijk komen wij dan met een
voorstel dat door het gehele kabinet
in deze zaak gedragen zal zijn.

De heer Van der Vlies (SGP): Dat
voorstel moeten wij natuurlijk
afwachten. Ons rest geen andere
opstelling dan die. Ik wil nog één
toezegging van de minister krijgen.
In het verlengde van wat ik gisteren
heb gevraagd, zal hij wel toezeggen,
zoals zijn voorganger deed, dat bij
elke volgende wijziging van de
Winkelsluitingswet ook met de
diverse geledingen, die voor die wet
relevant zijn, tevoren overleg zal
worden gevoerd? Het is bijna
vanzelfsprekend, maar ik heb deze
minister iets horen zeggen over: niet
die maatschappelijke discussie, dat
het kabinet wel daden stelt, rechttoe,
rechtaan en het primaat van de
politiek. Ik vind dat ook en ik zou mij
schamen als ik dat niet vond, maar
er zit natuurlijk wel een traject voor
van overleg met de branches. Wat is
te dragen en wat niet?

Minister Wijers: Misschien mag ik
daar misverstanden over wegnemen
aan twee kanten. Natuurlijk hebben
wij contact met brancheorganisaties.

Dat is nu al zo. Wij zullen de SER
uiteindelijk advies daarover vragen
enzovoort. Ik heb bedoeld te zeggen
- en dat was toch een signaal op de
discussies hiervoor over de
Winkelsluitingswet - dat gehoord
hebbende allerlei signalen uit de
samenleving, ultiem de politiek
hierover hoort te beslissen. En het
signaal van de ene belangengroep is
mij even waardevol als dat van de
andere belangengroep, afhankelijk
van de intrinsieke waarde van de
argumenten. In die zin moet er
echter een heel duidelijke scheiding
van verantwoordelijkheden zijn.

De heer Leers (CDA): Ik vind dat de
minister de wens om één dag per
week af te zien van allerlei commer–
ciële activiteiten, wat onze wens is,
niet kan afdoen met te verwijzen
naar zieligheid van middenstanders

Minister Wijers Dat heb ik ook niet
gedaan.

De heer Leers (CDA): De minister
wijst ook op de gedateerdheid van
de wet. Nu ken ik nog een aantal
andere wetten die net zo gedateerd
zijn, bijvoorbeeld het Arbeidstijden–
besluit. Gaat de minister die ook
veranderen?

Ik vat de opmerkingen van de
minister zo samen dat hij de gehele
problematiek van de Winkelsluitings–
wet bekijkt vanuit een bepaald beeld
dat hij heeft van de samenleving. Ik
heb daarvan een ander beeld. Nu
zegt hij dat ondernemers dit niet
hoeven te doen. Mijn vraag aan de
minister is of die keus wel zo vrij is.
Is het echt een vrije keus of wordt
het een afgedwongen keus, omdat
een kleine ondernemer geen enkele
kans meer heeft als hij evenals die
grote ondernemer zijn winkel moet
openstellen? Heeft de minister daar
ook wel eens aan gedacht?

Minister Wijers Ja, dat heb ik. Ik wil
echter beginnen bij die oude wetten.
De kans dat je een wet die uit 1930
stamt, eens goed tegen het licht
moet houden, is veel groter dan de
kans dat je dat moet doen met een
wet uit 1980 of 1990. In die zin lijkt
mij dat er geen enkele reden is om
een wet uit 1930 over een aspect van
de samenleving dat zo snel
verandert, niet tegen het licht te
houden.

De heer Vreeman (PvdA): Wij
spraken zojuist over de Arbeids–
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Wijers

omstandighedenwet. Ik zei dat dit
een vrij actuele wet is. Vervolgens zei
de minister dat daarvoor ook gold
dat het niet modern was. Nu zegt hij
dat er bij een oude wet meer kans is.

Minister Wijers: Dat is allebei waar.

De heer Vreeman (PvdA): Dat is wel
een makkelijke manier van redene–
ren, want dan vervalt elk verschil
tussen oud en nieuw.

Minister Wijers: Nee, het is denken
in termen van waarschijnlijkheden. Ik
zeg alleen dat bij oude wetten die
van voor de oorlog dateren, de kans
groter is dat je die moet wijzigen dan
bij een moderne wet.

De heer Vreeman (PvdA): Ja, maar
met veel overtuiging zei u toch dat
deze moderne wet, die van het
midden van de jaren tachtig is, al
vraagt om sterke deregulering.

Minister Wijers Ik sluit dat niet uit,
maar bij een wet die in 1994 is
gemaakt, is die kans kleiner dan bij
een wet uit 1930. Het is echter niet
uitgesloten. De wereld verandert snel
en opvattingen ook.

De heer Leers (CDA): De Winkelslui–
tingswet is in 1990 nog eens
aangepast. Wat dat betreft blijft zij
dus actueel. Verder is de Grondwet
nog veel ouder. Ik vind het dus geen
argument dat een wet moet worden
aangepast, omdat zij oud is.

Minister Wijers: Die verandering van
1990, die uiteindelijk inhoudt een half
uur extra openingstijd, noem ik geen
verandering. Dat is niet het thema
waar wij het over hebben. Dat doet
ook geen recht en heeft ook geen
recht gedaan aan hetgeen ik heb
gezegd over veranderingen in de
samenleving.

De heer Leers maakte een
opmerking over de zieligheid.
Mijnheer Leers, een winkelier is niet
anders dan een andere middenstan–
der. Hij is niet meer en hij is niet
minder, lijkt mij. Bent u dat met mij
eens?

De heer Leers (CDA): In principe wel.

Minister Wijers: Kijk, als je in het
midden– en kleinbedrijf werkt,
bijvoorbeeld in de industrie, dan heb
je ook te maken met je concurrenten
en met veranderingen in de
samenleving, veranderingen op

markten en verandering van
behoeften van consumenten. Dan
moet daarop worden mgespeeld. Als
het gaat om de sector van de
dienstverlening, dan moet u eens
kijken hoe daar wordt gewerkt: ook
in weekeinden en op de avonden. In
die zin vind ik dat er iets van een
onbedoelde, beperkende wollen
deken - een deken die verstikkend is
- ligt over die arme ondernemer. Ik
ken ondernemers uit de detailhandel
die het fantastisch zouden vinden,
als zij meer kansen krijgen om in te
spelen op ruimere winkel–
openingstijden, waarbij het helemaal
niet betekent dat zij in een soort
ratrace terechtkomen. Het kan best
betekenen dat zij bijvoorbeeld op een
andere dag door de week of op
bepaalde tijdstippen open zijn. Geef
die mensen eens een kans; laten wij
niet bij voorbaat daar allerlei zorgen
over hebben en ze gaan beschermen,
want daar hebben zij in het
algemeen helemaal geen behoefte
aan.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! Om
ondernemers kansen te geven, daar
ben ik het volstrekt mee eens. Het is
aan de ondernemers om die kansen
te grijpen, maar dan moeten er wel
eerlijke en gelijke omstandigheden
zijn. Wat ik zie, is dat er een
schaalvergroting optreedt: grootwin–
kelbedrijven kunnen dit veel
makkelijker aan, terwijl de klein–
winkelbedrijven, die zo ontzettend
belangrijk zijn, ook bijvoorbeeld bij
de stadsvernieuwing, geen kansen
krijgen door een generieke openstel–
ling: door generiek beleid worden zij
in feite in de ratrace gedwongen.
Daar hebben wij moeite mee.
Overigens gaat het ons veel meer
om de spreiding over de gehele
week naar de zondag toe. Dat de
minister door de week wat dynamiek
in het geheel brengt, daar ben ik het
volstrekt mee eens. Maar met name
bij het accent op de zondag ligt voor
ons het grootste bezwaar. Daarover
wil ik straks nog nader met de
minister van gedachten wisselen.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! De minister constateert
dat dit onderwerp breed leeft onder
de bevolking. D66 wil juist de
bevolkmg betrekken bij politieke
besluitvorming. Lijkt dit de minister
niet een interessant onderwerp ohn
middels een referendum voor te
leggen aan de bevolking?

Minister Wijers: Het is een interes–
sante gedachte, maar ik denk dat,
gegeven de signalen uit de samenle–
ving, het parlement, dat de Neder–
landse bevolking representeert, goed
in staat zou moeten zijn om hier
beslissmgen over te nemen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Maar
dat wisten wij wel, voordat D66
kwam met het referendum als
voorstel.

Minister Wijers: Ik begrijp dat u
voorstelt om dan maar alle dingen
die wij gaan beslissen, via referen–
dum te beslissen?

De heer Rabbae (GroenLinks): Nee,
voorzitter, ik wil hier geen bestuur–
lijke vernieuwing aan de orde stellen.
Het gaat mij alleen om de vraag of
de minister het belangrijk vindt een
weg te vinden - omdat dit heel breed
leeft onder de bevolking; elke
Nederlander heeft er wel een mening
over - om, zo niet centraal dan toch
bijvoorbeeld in het verband van de
VNG, de bevolking haar mening te
laten geven over deze essentiële
culturele omslag.

Minister Wijers: Een van de dingen
waaraan je mijns inziens dan zou
kunnen denken - het is ook een
gedachte die ik aan de ambtelijke
werkgroep heb meegegeven, om
daar eens over na te denken, juist op
het thema van de zondagssluiting -
is of je niet daar juist zou moeten
uitgaan van decentrale besiuitvor–
ming. Het is immers waarschijnlijk zo
- er moet eens naar gekeken worden
of dat een juiste hypothese is - dat je
concentraties zult zien van groepen
uit de samenleving met scherpe
opvattingen over dit onderwerp. Ik
kan mij voorstellen dat je daar de
economisch negatieve effecten die er
ook zullen zijn (concurrentieverval–
sing en dergelijke), minder zwaar laat
wegen dan de maatschappij–
opvattingen die daarbij gelden. Dan
kun je aan twee dingen denken. Je
zou kunnen zeggen: laat dat door
gemeenteraden beslissen. Maar je
zou ook kunnen zeggen: nee, laat
daarover nu via lokale referenda
beslissen. Dat vind ik een heel
interessante gedachte.

De heer Rabbae (Groenünks): Dat
zult u in ieder geval ook verdisconte–
ren in uw voorstelling van zaken?
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Wijers

Minister Wijers: Ja, ik heb gevraagd
ernaar te kijken.

De heer Van Wingerden (AOV):
Voorzitter! De minister verwees naar
vergelijkingen met het buitenland. Ik
weet niet of hij zaterdags en zondags
wel eens in Duitsland komt?

Minister Wijers: Ja.

De heer Van Wingerden (AOV): Drie
zaterdagen van de vier zaterdagen is
het daar om twee uur "Schluss!" en
zondags zal ergens wel eens wat
open zijn, maar verder niets. Voorts
zijn er in Duitsland veel meer
werkende vrouwen dan in Neder–
land. Die zouden er graag gebruik
van willen maken. Hebt u die
vergelijking er ook bij betrokken?

Minister Wijers: Ja, wij rnoeten die
vergelijking er zeker bij betrekken en
ook de waarschijnlijkheid dat er in
Duitsland net zo'n discussie ontstaat,
of al aan het ontstaan is, als bij ons.
Als ik naar de rest van Europa kijk -
om het even in zijn brede context te
bekijken - en het overzicht zie van
hoe het daar geregeld is, dan blijkt
mij dat Nederland, met Duitsland,
het land is dat het meest beperkend
is in zijn winkelsluitingstijden. Ik vind
dat wij zeker naar Duitsland moeten
kijken, maar wij moeten ook kijken
naar België, naar Frankrijk en naar
Zweden.

De heer Poppe (SP): Mijnheer de
voorzitter! De minister had het over
de oude wet van begin deze eeuw.
Die is in die periode natuurlijk niet
voor niets ingesteld: dat was ter
bescherming van het personeel, de
werknemer, tegen de dynamische
werking van de macht. Er zijn veel
meer wetten en regels op dit punt,
zoals het Arbeidstijdenbesluit en de
Arbeidsomstandighedenwet. Dat zijn
allemaal wetten die een last zijn voor
de ondernemer om de werknemer te
ontlasten. Als wij de Winkelsluitings–
wet sterk verruimen, is dat volgens
de minister een ontlasting voor de
winkelier. Is dat dan echter niet
gelijktijdig een zware belasting van
het personeel, terwijl er juist wetten
zijn ingevoerd om dat te voorkomen?
Gaan wij in die zin niet terug naar
1919 in plaats van vooruit?

Minister Wijers: De moderne
werknemer is toch mondig. Hij heeft
zijn vakbond. Er gaat over dit soort
zaken toch overleg ontstaan tussen

werkgevers en werknemers. Per
saldo zou het wel eens zo kunnen
zijn - er zijn aanwijzingen om dit te
verwachten - dat juist groepen als
werkende vrouwen en allochtonen
erin zullen slagen om tot de
arbeidsmarkt toe te treden, terwijl
dat nu niet kan. Ik kom hierop terug,
omdat ik dit een belangrijke
overweging vind. Verder ga ik ervan
uit dat, zoals dat past in een
moderne samenleving, werkgevers
en werknemers, al dan niet in
CAO-verband, in goed overleg die
dingen met elkaar regelen. In die zin
is ook de wetgeving op een aantal
punten fors veranderd.

De heer Poppe (SP): Ja, de
wetgeving is zo fors veranderd dat
de slagkracht van de zeggenschap
van de werknemer zodanig is
aangetast dat hij haast terug is in zijn
hok, zoals ik al zei. Dit betekent dat
de rechtspositie van de werknemer
ook door deze maatregel eerder
verzwakt dan versterkt wordt. Dan
kun je inderdaad stellen dat wij
eerder achteruit gaan in plaats van
vooruit gaan met de zeggenschap en
de rechtsbescherming van een
werknemer.

De voorzitter: Uw punt is helder.

Minister Wijers: Ik heb vanochtend
vroeg op die opmerking van de heer
Poppe in eerste termijn gereageerd.
Ik heb eigenlijk geen zin om daar nu
op terug te komen.

De voorzitter: U hebt nog een
tweede termijn, mijnheer Poppe. Ik
wil voorstellen om deze discussie nu
te voltooien.

De heer Vreeman (PvdA): Voorzit–
ter!...

De voorzitter: U hebt ook nog een
tweede termijn.

De heer Vreeman (PvdA): Het gaat
over dit onderwerp.

De voorzitter: Ook daarvoor hebben
wij een tweede termijn, tenzij u iets
wilt opmerken wat volstrekt nieuw is
en nog niet naar voren is gekomen.

De heer Vreeman (PvdA): Die kans
grijp ik natuurlijk. In het regeerak–
koord wordt de verruiming van de
Winkelsluitingswet beargumenteerd
vanuit dynamiek en werkgelegen–
heid. Er zijn natuurlijk nog een

heleboel andere facetten, maar
dominant is dat daardoor het
hoofdvraagstuk van werk, werk en
nog eens werk meer opgelost wordt.
Als nu uit analyse zou blijken dat
verruiming van de Winkelsluitings–
wet door bijvoorbeeld ongelijkheid in
de structuur van de bedrijfstak leidt
tot vermindering van werkgelegen–
heid, blijft deze optie dan om andere
redenen, zoals consumentengedrag
en leefpatronen, toch overeind?

Minister Wijers: Ja, dat vind ik wel.

De heer Vreeman (PvdA): Dan
accepteert u dus een vermindering
van werkgelegenheid om redenen
van culturele dominantie.

Minister Wijers: Ik zeg alleen dat ik
dat niet verwacht. Het begin van de
discussie - wij hebben die discussie
ook met elkaar - behoort te gaan
over de vraag hoe wij vinden dat de
samenleving moet worden ingericht,
als wij ruimte willen laten aan
burgers en ondernemingen. Dat is
voor mij het startpunt van de
discussie. En ik verwacht - dat is een
aanvullend argument - dat het ook
om redenen van economische
dynamiek en werkgelegenheid
positieve effecten zal hebben.

Mijnheer de voorzitter! Ik wil
afsluiten met de mededeling dat ik
verwacht dat een concreet wetsvoor–
stel over dit onderwerp zo spoedig
mogelijk in 1995 zal verschijnen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

D

De voorzitter: Ik heb vernomen dat
het antwoord van de staatssecretaris
ook enige tijd in beslag zal nemen.
Derhalve lijkt het mij verstandiger
dat wij thans schorsen voor de
lunchpauze.

Na het antwoord van de staatsse–
cretaris na de lunchpauze zou ik
eerst de interpellatie-Poppe willen
doen plaatsvinden. Daarna komt de
tweede termijn van de begrotings–
behandeling van Economische Zaken
en ten slotte de behandeling van
wetsvoorstel 23178 inzake de
voorlopige hechtenis.

De vergadering wordt van 13.37 uur
tot 14.30 uur geschorst.

De voorzitter: Oe ingekomen
stukken staan op een lijst die op de
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voorzitter

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

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, bij de
behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer tevens
aan de orde te stellen:
- het Milieuprogramma 1995-1998
(23905).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda van 8, 9 en 10 november:
- het wetsvoorstel Vereenvoudiging
van de belasting– en premiefaciliteit
voor de zeevaart (Wet belasting– en
premiefaciliteit voor de zeevaart
1995) (23782);

de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
inkomstenbelasting (kapitaal–
verzekeringen en periodieke
uitkeringen) (23023);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de loonbelasting 1964, de
Wet op de vermogensbelasting 1964,
de Successiewet 1956, de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969, de
Invorderingswet 1990 en de
Coördinatiewet Sociale Verzekering
naar aanleiding van de herziening
van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en
bepaalde spaarvormen in de
inkomstenbelasting (Aanpassing van
de Wet op de loonbelasting 1964 en
andere wetten aan Brede Herwaarde–
ring) (23046).

Het betreft hier een afrondend
debat.

Ik stel voor, te behandelen in de
week van 15, 16 en 17 november:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van
het op 24 juni 1994 te Korfoe tot
stand gekomen Verdrag betreffende
de toetreding van het Koninkrijk
Noorwegen, de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot de Europese
Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen
en Protocollen (23867, R1511) (indien
de voorbereiding zal zijn voltooid);
- het rapport van de Werkgroep
Vooronderzoek Opsporingsmethoden

(23945), met maximumspreektijden
van 20 minuten voor PvdA, CDA en
VVD; 15 minuten voor D66; 10
minuten voor GroenLinks en AOV; 7
minuten voor de overige fracties en
3,5 minuut voor het lid Hendriks;

de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap–
pen (VIII) voor het jaar 1995
(23900-VIII);
- het wetsvoorstel Wijziging van
hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen) van
de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(Slotwet; rekening) (23835).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat de gemengde commissie
voor de Stenografische dienst van de
Staten-Generaal tot haar voorzitter
heeft gekozen het lid Doelman-Pel en
tot haar ondervoorzitter het lid Van
der Meer (Eerste Kamer).

Ik stel voor, de stukken 20668 (R1354)
nr. 26 en 23785 voor kennisgeving
aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 1995
(23900-XIII);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1993 (Slotwet;
rekening) (23841);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XIII (Ministerie
van Economische Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(Slotwet; rekening) (23849).

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D

Staatssecretaris Van Dok-van

Weele: Mijnheer de voorzitter!
Globalisering heeft verstrekkende
gevolgen voor de Nederlandse
regio's. Immers, de vrijheid voor
ondernemers wordt vergroot om zich
te vestigen op de meest geschikte
locaties. Economische activiteiten
hergroeperen zich voortdurend,
waardoor nieuwe ruimtelijke
economische patronen ontstaan.
Versterking van de Nederlandse
concurrentiekracht zal in toenemende
mate een zaak zijn van het scheppen
van de juiste ruimtelijke voorwaar–
den en de optimale bedrijfs–
omgeving. Dit zal dan ook de kern
zijn van het ruimtelijk economisch
beleid, waarover begin 1995 een
nieuwe nota zal verschijnen.
Versterking van de concurrentie–
kracht van de regio's is niet alleen
van regionaal, maar zeker ook van
nationaal belang. Het Rijk concen–
treert zich daarbij op de randvoor–
waarden, zoals uiteraard een goede
hoofdinfrastructuur voor een goede
bereikbaarheid, een versterking van
de mainports, ruimtelijke ordening
en bedrijfsomgeving. Soms zal
sprake zijn van een steun in de rug
via ons regionaal toegespitste beleid,
vooral gericht op het noorden, of via
bijdragen uit de Europese structuur–
fondsen. Ik ga straks wat uitgebrei–
der in op de facetten van het
ruimtelijk economisch beleid, dit
uiteraard naar aanleiding van vragen.

Een ander speerpunt voor de
economie is de versterking van de
ondernemerszin. Daarbij zijn
startende bedrijven zeer belangrijk.
Veel fracties wezen hier terecht op.
Starters vergroten de concurrentie en
prikkelen gevestigde ondernemers
tot innovatie en kwaliteits–
verbetering. Ze kunnen inspelen op
nieuwe ontwikkelingen. De aanwas
van nieuwe bedrijven is onontbeerlijk
als Nederland in internationaal
opzicht voldoende concurrentiekracht
wil tonen. De laatste jaren is het
aantal nieuwe bedrijven met zo'n
25.000 per jaar toegenomen. Dat
betekent ongeveer 230.000 nieuwe
banen in de afgelopen vijf jaar. EZ
voert een offensief en voorwaarden–
scheppend beleid. Een goed
ondernemersklimaat is een eerste
vereiste voor gevestigde onderne–
mers, starters en doorstarters. Het
vergt een gezamenlijke inspanning
van overheid en andere organisaties.

In mijn betoog wil ik eerst het
binnenland behandelen. Daarna reis
ik naar het buitenland. Ik begin met
het ruimtelijk economisch beleid. De
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Van Dok-van Weele

heer Leers van het CDA heeft
daarover een aantal opmerkingen
gemaakt. Hij heeft met name
gesproken over de relatie met de
infrastructuur en mijn visie op de
REA. Ik heb in mijn inleiding kort
gesproken over de concurrentie–
kracht en het ruimtelijk economisch
beleid. De heer Leers onderstreept
het belang van de infrastructuur voor
regionale en nationale ontwikkelin–
gen en de directe en indirecte
effecten van infrastructurele
projecten voor de werkgelegenheid.
ik kan mij heel goed vinden in dit
deel van zijn betoog. Alle regio's zijn
gebaat bij het goed functioneren van
de mainport en de achterland–
verbindingen. Er moet voldoende
ruimte zijn voor bedrijvigheid. De
uitkomsten van de studie die
voorafgaat aan de nota Ruimtelijke
economische activiteiten zijn
zorgwekkend als het gaat om
terreinen voor zware industrie,
hoogwaardige bedrijvigheid en
terreinen voor transport en distribu–
tie. Daar dreigen tekorten te
ontstaan.

Tijdens bijeenkomsten in het land,
met lagere overheden en bedrijfsle–
ven, in het kader van de voorberei–
ding van deze nota hebben wij
gemerkt dat de gesignaleerde
problemen worden herkend en
erkend. Er is dus alle reden om
hierop voort te borduren, in goed
overleg met de andere overheden. In
Nederland valt een toenemende
convergentie te constateren wat
betreft de economische ontwikkeling
in de verschillende landsdelen. Het
traditionele onderscheid tussen de
Randstad en overig Nederland
vervaagt steeds meer. Ik pleit dus
niet voor een exclusief ruimtelijk
economisch beleid voor de Rand–
stad. Ik richt mij op een versterking
van de concurrentiekracht in alle
regio's. In dit kader is het van belang
om het bedrïjfsomgevingsbeleid te
vernieuwen en te versterken. Dan
hebben wij het onder andere over de
bedrijfsomgeving van de stedelijke
knooppunten, het vernieuwen van
het binnenlands bestuur en het
schaalniveau en een regionaal
toegespitst beleid, zoals dat wat nu
van kracht is - voorlopig blijft dat
van kracht - in het noorden. Bij de
behandeling van de nieuwe nota zal
ik ruimschoots ingaan op de
economische activiteiten en de
bedrijfsomgeving.

Dan kom ik op de vragen van de
heren Vos en Vreeman over
regionale clustervorming.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! De
staatssecretaris wil werken aan een
vernieuwing van het bedrijfs–
omgevingsbeleid. Dat moet zelfs
worden versterkt. Hoe moet ik dan
de bezuinigingen zien die op het
bedrijfsomgevingsbeleid worden
toegepast?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Het bedrijfsomgevingsbeleid
is onderwerp van bespreking
geweest bij het vinden van ombui–
gingen. Het gaat hierbij om het niet
verder vergroten van de expansie
van de bedragen. Wij zijn mening dat
wij met dit instrument, in goede
samenhang met andere instrumen–
ten, het aangekondigde beleid zullen
kunnen waarmaken.

De heer Leers (CDA): De staatssecre–
taris heeft gezegd dat er een
versterking zal worden gerealiseerd.
Ik begrijp nu dat dit een versterking
is zonder de daarbij behorende
financiële middelen.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Dat is niet waar. Het
bedrijfsomgevingsbeleid is slechts
één instrument. Ik heb gezegd dat er
ook andere instrumenten een rol
spelen, zoals de Europese fondsen.
In het kader van het Urban–
programma hebben wij onlangs 10
mln. toegewezen gekregen. De regio
moet echter zelf initiatief nemen. In
de nieuwe nota zal een samenhan–
gend instrumentarium worden
gepresenteerd. Het Rijk verzorgt de
hoofdstructuur, de regio is verant–
woordelijk voor de "haarvaten".
Regio en Rijk moeten elkaar via
samenwerking en daadkracht
aanvullen en versterken.

Ik noem enkele voorbeelden. Het
Rijk verschaft samen met andere
instanties een infrastructuur aan de
regio's, bijvoorbeeld via de IC's, de
IMK's, de ROM's en de RBA's. Voor
het goed benutten hiervan zijn
ondernemende regio's vereist. Via
samenwerking moet een gezonde
marktsector tot stand gebracht
worden.

Het technologiebeleid krijgt
gestalte door versterking van de
samenwerking tussen bedrijven.
Hierdoor ontstaat een kennis–
infrastructuur in de regio. De
structuurversterking wordt bevorderd

door samenwerkingsprojecten tussen
bedrijven op het vlak van de
kwaliteitszorg of door toeleveren
en/of uitbesteden. Er zullen
bedrijfsverzamelgebouwen voor
startende ondernemers worden
gecreëerd. Bij regionalisering van
technologiebeleid speelt hetzelfde als
bij het beleid ter versterking van de
ruimtelijke economische structuur. Er
is sprake van een gedeelde
verantwoordeiijkheid van het bestuur
op verschillende niveaus: nationaal,
provinciaal, regionaal en lokaal. De
heer Vreeman heeft in dit verband
een aantal aardige voorbeelden
genoemd.

Het betoog van de heer Vreeman
over de stadseconomie sprak mij
zeer aan. Hij heeft gevraagd of ik een
bijdrage aan het project zal leveren.
Voorzitter! De positie van de grote
steden is complex. Het zijn belang–
rijke trekkers van de economie, maar
tegelijkertijd treedt er een cumulatie
op van economische en sociale
problemen. De minister heeft er al
op gewezen dat wij moeten
voorkomen dat wij in een negatieve
spiraal terechtkomen. Dit vergt een
grote inspanning. Het lokaal niveau
heeft op dit terrein het primaat.

De vier grootste steden zullen op
korte termijn een beleidsprogramma
opstellen. Basis daarvan is het
overleg tussen het Rijk en de steden.
Een en ander zal gericht zijn op
resultaat. Er is geen sprake van een
papieren exercitie. De rol van EZ
hierin is het beste af te leiden uit het
deltaplan voor de grote steden,
waarin prioriteit wordt gegeven aan
werk. Wij zullen er alles aan doen
om geen kansen op het bevorderen
van werkgelegenheid te laten liggen.

De heer Remkes (WD): Denkt de
staatssecretaris ook aan een
financieel instrumentarium?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Ik heb al gewezen op de
bijdrage in het kader van het
Urban-programma. Daarin speelt het
BOB ook een rol. Daarnaast is het
van het grootste belang dat er in de
grote steden door samenwerking een
krachtig beleid wordt ontwikkeld. Ik
heb hierover in de inleiding van mijn
betoog gesproken. Vervolgens zal ik
bezien wat er ontbreekt om de motor
op gang te brengen. Het primaat ligt
echter bij de grote steden.

De heer Remkes (WD): Ik had het
genoegen, gisteren bij de behande–
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ling van de begroting van Binnen–
landse Zaken aanwezig te zijn. Bij die
gelegenheid is vrij uitvoerig over het
beleid ten aanzien van de grote
steden gesproken. Het BOB–
instrumentarium heeft alleen
betrekking op de stedelijke knelpun–
ten, maar het grote-stedenbeleid
heeft een breder bereik. Hoe ziet de
staatssecretaris deze relatie?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Het zal duidelijk zijn dat
"bedrijfsomgeving" een aspect is
van het grote-stedenbeleid. Het mag
niet worden gezien als het instru–
ment. In mijn inleiding heb ik gezegd
dat grote infrastructurele werken van
uitermate grote betekenis zijn, met
name voor de grote steden. Het gaat
hierbij niet alleen om exclusieve
subsidieregelingen van EZ en
instrumenten van EZ; het gaat om
een goede combinatie en coördinatie
van die instrumenten te zamen met
sommige instrumenten van andere
departementen.

De heer Remkes (WD): Dus u bent
niet voornemens het BOB-beleid te
verbreden?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Dat komt binnenkort aan de
orde bij de behandeling van de nota
Ruimtelijke economische activiteiten.
Een en ander is dan beter te
onderbouwen. Ik stel voor om die
discussie af te wachten.

Voorzitter! Ik zie een duidelijke rol
voor EZ in het grote-stedenbeleid.
Het ligt in de bedoeling belemmerin–
gen weg te werken en de kansen op
werkgelegenheid niet te laten liggen.
Ik ben hiermee toegekomen aan een
aantal voorbeelden.

Er moet ruimte geboden worden
voor alle economische activiteiten.
Dan heb ik het over bedrijfsterreinen,
huisvesting voor starters en kleine
ondernemingen. Er is ook een
instrument voor het stimuleren van
startende ondernemingen. Ik noem
in dit verband nog deregulering en
aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt. De precieze invulling
van deze plannen is uiteraard
gebaseerd op de initiatieven van de
gemeenten.

De heer Vreeman noemde de
mogelijkheid van stadsontwikkelings–
maatschappijen analoog aan de
ROM's. Het is een interessante
suggeslie die zeker overweging
waard is, maar ik vind dat ook op dit
punt het primaat bij de regio's moet

liggen. Daar zal het initiatief vandaan
moeten komen, wil het een goede
kans van slagen hebben.

Wat de Europese structuurfondsen
betreft het volgende. De heer Van
Dijke heeft gevraagd in hoeverre het
wijs is eerst te zorgen voor regionale
subsidies in Brussel en dan
vervolgens het geld terug te laten
komen naar de regio's. Dit aspect is
tijdens de Europese top in 1992 aan
de orde geweest. Toen is besloten
om de budgetten van de structuur–
fondsen reëel te verdubbelen.
Nederland was daar niet direct een
voorstander van. Die verdubbeling is
het uiteindelijke resultaat van een
onderhandelingsproces. Daarna heeft
Nederland zich er actief voor ingezet
om een evenredig deel in vergelij–
king met andere rijke landen te
verwerven. Hierin zijn wij heel goed
geslaagd. De Europese middelen zijn
aanvullend op rijksmiddelen, eigen
inspanningen van regio's en
regionaal toegespitst beleid, zoals in
het noorden.

De heer Van Dijke (RPF): Dan blijft
toch de vraag overeind of de
middelen op deze wijze effectief
worden ingezet. Ik heb daar mijn
twijfels over. Graag krijg ik het
oordeel van de staatssecretaris
hierover.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Zoals ik al zei was Nederland
daar in het onderhandelingsproces
niet bepaald een enthousiast
voorstander van. Dat mag u lezen als
mijn standpunt.

De heer Van Dijke (RPF): Ik heb dat
ook opgemaakt uit de schriftelijke
beantwoording van de vragen. Bent
u voornemens stappen te onderne–
men richting Brussel om tot een
evaluatie c.q. heroverweging van
deze geldstroom te komen?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Zoals u weet, is de zaak wat
deze geldstroom betreft nagenoeg
afgerond. Ik kan mij voorstellen dat
het vervolg bediscussieerd wordt in
de geëigende kaders. Ik zal dit punt
daarin zeker meenemen.

Nagenoeg alle sprekers hebben de
administratieve lasten genoemd als
een belangrijk, maar ook spannend
element in de komende tijd. Ik deel
die mening van harte. Er zijn door
verschillende sprekers vragen over
gesteld. De heer Vos heeft gevraagd
wanneer het plan van aanpak te

verwachten is. De heer Leers heeft
gevraagd naar de betrokkenheid van
het bedrijfsleven. De WD heeft
gevraagd naar het formuleren van
een normatieve doelstelling. De heer
Van Walsem heeft gevraagd om een
kwantitatieve invulling.

Administratieve lasten vormen
voor bedrijven een nogal omvang–
rijke kostenpost. Volgens berekening
gaat het om 13 mld. in 1993. De
kosten drukken vooral op kleinere
ondernemingen. Meer dan 80% van
de administratieve lasten ligt bij het
MKB. De gemiddelde kosten per
werknemer nemen duidelijk af
naarmate de onderneming groter
wordt. De lasten liggen vooral op het
gebied van ondernemingsrecht - dit
is 30% - BTW, loonbelasting, sociale
verzekeringen en belastingen op
winst, gezamenlijk zo'n 40%. De
andere arbeidsregelgeving levert
15% op.

In het regeerakkoord is gesteld dat
de administratieve-lastendruk voor
het bedrijfsleven tot het minimum
moet worden teruggebracht. Dit
betekent een duidelijk politiek
commitment. Men mag mij en
andere bewindslieden daaraan
houden. Ik hoop dat dit wederzijds
is!

Er is een duidelijke link met
deregulering, hetgeen echter niet
hetzelfde is. Administratieve lasten
kunnen wij verminderen door
deregulering, maar ook door
vereenvoudiging van allerlei
voorschriften, procedures en
toepassingen. Bij dit laatste denk ik
aan informatietechnologie. Wij zijn
bezig met het opstellen van een plan
van aanpak. Dit zal begin 1995 aan
de Kamer worden gezonden.

De kwantitatieve taakstelling. Op
dit moment is voor mij het aller–
belangrijkste het ombuigen van een
trend. De administratieve lasten
moeten primair verminderen, dat is
het belangrijkste. Vervolgens is het
mogelijk om een kwantitatieve
taakstelling te formuleren. Die is niet
gebaseerd op wat nattevingerwerk,
maar op een redelijke analyse van
hetgeen mogelijk, zorgvuldig en
haalbaar is.

Wij moeten beseffen dat onderne–
mingen soms voordeel hebben van
bepaalde administratieve verplichtin–
gen, bijvoorbeeld van een loonadmi–
nistratie die tevens personeels– en
salarisadministratie is. Ik vind het erg
belangrijk - ik ben dat met de heer
Vos eens - dat bedrijven zelf
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suggesties doen voor een goede
aanpak.

De heer Vos (PvdA): En hun
standsorganisaties. Zij vonden het
enige weken geleden een uitdaging
om daarover iets op papier te zetten,
bijvoorbeeld het VNO. Van de
"Koninklijke MKB Nederland"
hebben wij - ik vind dat jammer - tot
nu niets gehoord. Deze bedrijven
zouden aangespoord moeten
worden, omdat je dan heel dicht bij
de bron zit.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Zeker. Met andere woorden:
bij het gehele proces zal er sprake
moeten zijn van een goede commu–
nicatie met degenen die het betreft
en degenen die hen vertegenwoordi–
gen. Daarbij zijn de verbetering van
de uitvoeringspraktijk en de wijziging
van de regelgeving, zonder dat het
doel en de inhoud van de regelge–
ving geweld worden aangedaan,
uitgangspunten.

Daarnaast zal introductie van
nieuwe belastende administratieve
verplichtingen in de komende tijd
moeten worden vermeden, anders
blijft het dweilen met de kraan open.
Ik hoop dat de Kamer daaraan veel
aandacht wil besteden. De bedrijfs–
effectentoets is daarbij uiteraard van
belang.

Voorzitter! De heer Leers wil dat
wij iets concreter zijn over de starters
en de doorstarters. De heer Vreeman
heeft aangegeven dat het van belang
is dat het aantal bedrijven groeit,
maar dat er ook aandacht moet zijn
voor doorstarters. Hierin speelt naar
mijn mening een aantal punten een
rol. Ik verwijs naar de lastendruk:
minder regels, minder lasten.
Tegelijkertijd moet echter kansrijke
initiatieven de ruimte worden
gegeven en niet met onnodige regels
worden belast. Ik denk daarbij aan
fiscale en sociale regelgeving en aan
registratieverplichtingen. Een
volgend item is het zorgen voor
goede financieringsmogelijkheden. Ik
denk hierbij aan het borgstellings–
krediet MKB, een regeling van EZ die
zeer effectief en efficiënt blijkt te zijn.
Daarin kan bijzondere aandacht
worden besteed aan de zogenaamde
technostarters. Dat zijn jonge
initiatiefnemende bedrijven. Je kunt
zelfs bekijken of voor die categorie
een speciale financieringsfaciliteit
mogelijk is.

Een volgend onderdeel is het
aanwakkeren van de ondernemers–

cultuur. Hierbij gaat het om het
bewerkstelligen van een positieve
houding ten opzichte van en kennis
over het ondernemerschap, onder
meer door het geven van gestructu–
reerde aandacht aan ondernemer–
schap in de verschillende geledingen
van algemeen vormend onderwijs en
beroepsonderwijs. Deze bijdrage zal
voorai op de langere termijn een
versterking betekenen van de
ondernemingszin in ons land.

Door een aantal fracties zijn
opmerkingen gemaakt over de
bezuinigingen op consumentenzaken.
Op dit punt is ook een aantal
amendementen aangekondigd. Men
heeft zorgen uitgesproken over de
positie van de consument, gezien de
bezuiniging op deze categorie. Ik wil
daar het volgende bij opmerken. In
de komende jaren zal inderdaad in
oplopende lijn naar mogelijkheden
moeten worden gezocht voor
bezuiniging op het consumentenbe–
leid. Dat wil niet zeggen dat het
consumentenbeleid daarmee in de
kou komt te staan of helemaal uit
beeld verdwijnt. Ik wijs op de wetten
die de afgelopen jaren zijn aangeno–
men ter bescherming van de
consument. Die doen op dit moment
hun werk. Verder geef ik aan, dat
over de invulling van de bezuiniging
nog overleg wordt gevoerd met
organisaties.

Wil de Kamer de geschillencom–
missies intact laten, dan zeg ik
daarop het volgende. In het overleg
met de consumentenorganisaties
over de invulling van de bezuiniging
zal de stichting geschiilencommissies
aan de orde komen. Ik heb niet het
voornemen om die voor 1995 al
onderdeel van een bezuiniging te
laten zijn. Zoals bekend, is het
budget voor de geschillencommis–
sies in 1994 zelfs nog enigermate
toegenomen. Ik wil wel praten over
de mogelijkheid om in de komende
jaren op een andere wijze tot
financiële ondersteuning te komen.
Dat betekent dat dit voor 1995 in
ieder geval nog niet ter discussie
staat.

De heer Van Walsem (D66): Voor
1995 staat toch 2 mln. bezuiniging op
de consumentenorganisaties
geboekt? Die 2 mln. kunnen ook op
de geschillencommissies betrekking
hebben. Die zondert de staatssecreta–
ris daar in elk geval van uit?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: De invulling van de

bezuinigingen is nog niet afgerond.
In een exercitie kun je de geschillen–
commissies bijvoorbeeld voor 1995
nog niet aan de beurt laten komen.
Het staat dus nog open. Daarover
voer ik nog overleg. Ik heb goede
nota genomen van de opmerkingen
uit de Kamer over die geschillencom–
missies.

De heer Leers (CDA): Overweegt u
om de geschillencommissies
helemaal te ontzien van verdere
bezuinigingen? De beslechtmg van
geschillen is ontzettend belangrijk,
zoals u weet. Anders wordt het
justitiële apparaat weer zwaarder
belast en krijgen wij problemen aan
die kant.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Dat is precies het punt van
zorg. Ik onderken volledig het belang
van de geschillencommissies. De
vraag is alleen of een stichting
geschillencommissies tot in lengte
van jaren op dezelfde wijze moet
worden ondersteund. Te denken valt
aan overleg met anderen over de
ondersteuning van zo'n commissie.
Dit is nog volop in besprekmg.
Daarom heb ik meegedeeld dat in elk
geval voor 1995 geen bezuiniging op
het programma staat. Er is daardoor
ruim de gelegenheid om informatie
te geven, bijvoorbeeld aan een
kamercommissie, over alternatieven
met behoud van kwaliteit.

De heer Rabbae (Groenünks): Mag
ik uit uw woorden afleiden dat ook
de bezuiniging op de Consumenten–
bond openstaat voor discussie?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Nee, dat is niet het geval. De
totale bezuinigingen op het budget
zijn nodig om de afgesproken
ombuiging waarte maken. Alleen is
de bezuiniging in 1995 op de
geschillencommissies nog niet
voorzien van een bedrag. Als ik van
elk onderdeel van het pakket zeg dat
het niet aan de orde is, wordt het
buitengewoon moeilijk om de
bezuinigingstaakstelling nog te
halen. Dat doe ik dus liever niet.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Ik
heb in eerste termijn niet alleen
gesproken over de geschillencom–
missies, maar ook aandacht
gevraagd voor de activiteiten van
consumentenorganisaties die wat
minder aansluiten op wat populair is
bij hun leden, zoals keurmerken.

Tweede Kamer Economische Zaken
27 oktober 1994
TK 15 15-753



Van Dok-van Weele

garantiestellingen en leveringsvoor–
waarden. Deze zaken hebben ook
een zekere mate van algemeen
belang, in die zin dat zij door iemand
gevolgd moeten worden. Dat is ook
een taak van de consumenten–
organisaties. Voor zover mijn
informatie strekt, komt deze onder
druk te staan, wanneer de bezuini–
ging op de huidige manier wordt
doorgevoerd. Ik vraag de staatssecre–
taris dan ook om niet alleen over de
geschillencommissies te spreken,
maar ook te kijken naar het
algemeen belang en het directe
belang van de leden van de
consumentenorganisaties. Dat moet
ook een rol spelen bij de afspraken
die wij uiteindelijk zullen maken.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Zoals ik al heb gezegd, moet
het gesprek met de consumenten–
organisaties nog plaatsvinden. De
wijze waarop de zaak wordt
ingevuld, is nog punt van bespre–
king. De omvang van het bedrag zit
in het totale pakket van de dekking
en vormt wat mij betreft geen
onderdeel van de bespreking met de
organisaties. Deze gaat alleen over
de invulling en de consequenties. Ik
kan mij voorstellen dat de uitkomst
van deze bespreking op een
behoorlijke manier wordt terugge–
koppeld naar de kamercommissie.
Als zij daarom vraagt, kunnen wij
kijken of de gekozen oplossing recht
doet aan de juiste prioriteiten.

Voorzitter! Ik wil nu een klein
uitstapje maken naar het buitenland.
De heer Rabbae deed dat heel
gemakkelijk en voor mij is het van
papier ook niet zo moeilijk. Er is
terecht gevraagd naar de voortgang
van de ratificatie van GATT en WTO.
Ik onderschrijf het belang dat hieraan
wordt gehecht. Er is sprake van een
enorme impuls tot liberalisatie van
de handel. Daarom hecht ik er
bijzonder veel waarde aan dat er in
Nederland met grote voortvarend–
heid wordt gewerkt aan de ratificatie.
Dat was een van de eerste taken die
op mijn bureau lagen, toen ik kwam.
Het wetsvoorstel is inmiddels voor
een spoedadvies voorgelegd aan de
Raad van State. Ik heb begrepen dat
dit advies inmiddels is gegeven. Dat
betekent dat wij het voorstel
waarschijnlijk begin volgende week
kunnen aanbieden aan de Tweede
Kamer.

De heer Leers heeft gevraagd naar
de stand van zaken in de Europese
Unie. De Raad van ministers van de

Europese Unie heeft het UR-dossier
mmiddels om advies voorgelegd aan
het Europees Parlement. De heer
Leers heeft ook gevraagd wat de
gevolgen zijn van de vertraging door
uitstel van de stemming in de VS.
Deze heeft tot gevolg dat een aantal
ontwikkelingslanden wachten met
ratificatie tot na de ratificatie door
het congres. Deze landen zijn
evenwel voorbereid op het snel
doorlopen van de nationale
goedkeuringsprocedure. Zodra de
Verenigde Staten en de Europese
Unie hebben geratificeerd, is te
verwachten dat veel ontwikkelings–
landen onmiddellijk zullen volgen. De
verwachting is dus nog steeds
positief. Ik verwacht ook geen
majeure problemen bij de stemmin–
gen in het congres van de Verenigde
Staten.

De export is de afgelopen weken
behoorlijk in de belangstelling
geweest. Ik denk hierbij vooral aan
de geweldig voorspoedige stijging
van de export van goederen. In 1993
was de export 258 mld. en in de
eerste helft van 1994 al 136 mld. Dat
betekent een groei van 8% ten
opzichte van de eerste helft van
1993. Deze stijging rechtvaardigt de
verwachting dat wij in 1994 zullen
uitkomen op zo'n 260 mld.

Als je het geografisch bekijkt, zie
je dat de Europese Unie onze
belangrijkste natuurlijke thuismarkt
blijft. Wij mogen die uiteraard niet
verwaarlozen, ook niet mijnheer
Leers, als wij onze belangstelling
verder richten. Als wij een vergelij–
king maken met het voornemen tot
gezinsuitbreiding: je neemt je dan
ook niet voor, je oudste zoon te
verwaarlozen. Dat geldt eveneens
voor ons voornemen, ons ook te
richten op verre markten. Onderne–
mers die voor het eerst willen
exporteren, zijn het meest succesvol
op de nabije markten.

De handel met Oosteuropese
landen laat eveneens een snelle
groei zien. Oost-Europa biedt, als
achtertuin van de Europese Unie
heel veel mogelijkheden, met name
voor het kleinere bedrijfsleven.

De export naar Azië steeg met 7%.
Dat is op zichzelf heel redelijk.
Hoewel wij praten over verre landen,
hoeven wij niet zoals Columbus
Amerika ontdekte, Azië nog te
ontdekken. Wij zitten er al. Wij
hebben er goede wederzijdse
contacten en die moeten wij
gebruiken om ons verder te begeven
op deze zogenoemde verre markten.

Daarop speelt de uitvoer naar China
nog steeds een belangrijke rol. Deze
neemt nog steeds behoorlijk toe. De
stijging bedroeg in de eerste helft
van 1994 30%. Wij praten dan over
een bedrag van 610 mln.

In absolute bedragen gemeten is
de handel met Azië en Oost Europa
overigens nog steeds vrij gering. Wij
moeten wel anticiperen. Wij moeten
anticiperen op een enorme dynamiek
in die regio's. Wij mogen die bepaald
niet onderschatten. Wij moeten ook
kijken naar de Aziatische concurren–
tie die nu al bestaat voor een aantal
specifieke Nederlandse ondernemin–
gen.

Ik keer even terug naar de
Europese Unie en de interne markt.
Er is een overheersend belang van
de Europese markt. Wij streven naar
verbetering van de marktwerking. De
beste voorwaarde voor ons is om het
bedrijfsleven te helpen bij het
vervolmaken van die nabije markt. Er
valt overigens nog wel het een en
ander te verbeteren. Een belangrijk
deel van de regelgeving voor de
interne markt is reeds tot stand
gebracht. Er moet nu meer aandacht
zijn voor het beheer en het toezicht
daarop. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het steunbeleid, waarnaar de heer
Van Walsem heeft verwezen.

Ik deel met name zijn bezorgdheid
inzake de steunverlening aan Air
France. Nederland heeft zich destijds
bij voorgaande consultaties door de
Commissie nogal kritisch opgesteld.
Binnenkort wordt in de ministerraad
besproken of Nederland meedoet
met de zaak die enkele luchtvaart–
ondernemingen en de Britse regering
hebben aangespannen bij het
Europese Hof. De juridische merites
van deze zaak en de overige
implicaties worden momenteel
bestudeerd.

Wij moeten ook zorgen voor de
nationale implementatie van
Europese regelgeving. Deze blijkt
nogal eens uiteen te lopen. Wij
zullen vanuit het ministerie van
Economische Zaken meer aandacht
besteden aan klachten over het
functioneren van de interne markt. Ik
zal mij daar zeker sterk voor maken.
Dat betekent overigens geen nieuw
loket. De bewustwording van het
bedrijfsleven zal plaatsvinden via
zogenaamde interne-marktdagen. In
november aanstaande vindt zo'n dag
plaats.

Vanzelfsprekend wordt op
Europees niveau ook aandacht
besteed aan deregulering. Dit leidt
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tot verlichting van administratieve
lasten. Deze deregulering zal
complementair zijn aan het huidige
nationale beleid.

Ik proefde enige bezorgdheid over
de hoeveelheid hooi die wij op onze
vork nemen op het terrein van de
expansie van de export. Kan dat
zowel in Azië als in de Oosteuropese
landen? Wij moeten de komende tijd
de nodige aandacht besteden aan de
vraag of deze combinatie inderdaad
goed behapbaar is. Azië en
Oost-Europa bieden op dit moment
goede perspectieven voor de
Nederlandse ondernemingen. Er is
dus eigenlijk geen sprake van een
keuze tussen de een of de ander.
Voor beide regio's is extra inspan–
ning noodzakelijk. Daarbij mogen wij
andere ontwikkelingen in andere
delen van de wereld niet uit het oog
verliezen. Het moet dus, nogmaals,
niet zo zijn dat er een accentver–
schuiving zal plaatsvinden ten koste
van nabije markten als, bijvoorbeeld,
Duitsland. De heren Leers en Remkes
spraken daarover hun vrees uit.

De heer Leers (CDA): Ik ben blij met
de opmerking van de staatssecretaris
over dat er geen accentverschuiving
plaatsvindt. ik hou haar daar ook
aan. Ik onderstreep dit omdat een en
ander wel in de begroting staat. In
de beschrijving van de opstelling van
het ministerie ten aanzien van de
toekomstige exportlanden staat dat
er een accentverschuiving zal
plaatsvinden in de richting van het
beleid dat gericht is op de wat meer
exotische landen. Ik hecht eraan dat
wij het doen zoals de staatssecretaris
net heeft aangegeven en dat het een
en/en/en-beleid wordt. Het gaat om
Oost-Europa, Azië, maar vooral ook
om het ons omringende Europese
deel.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Ik heb de cijfers net
genoemd en 75% is voor de
Europese markt. Dan is het vanzelf–
sprekend dat die aandacht zal
blijven. Ik ga ervan uit dat de
toenemende aandacht die wij gaan
richten aan Azië absoluut niet ten
koste gaat van de vogel die wij in de
hand hebben.

Hetgeen gezegd is over het succes
van de inspanningen ten aanzien van
de export geldt natuurlijk vooral de
werkzaamheden van mijn voor–
gangster. De minister heeft daar ook
al een opmerking over gemaakt. Ik
sta daar volledig achter.

Ik beschouw alle opmerkingen die
gemaakt zijn ter versteviging van het
beleid als een teken van vertrouwen
in de toekomst. Ik zal dan ook bij het
beleid voor Oost-Europa grote inzet
leveren om ervoor te zorgen dat de
succesvolle ontwikkeling daar ook
wordt gevolgd door het instrumenta–
rium dat daarbij noodzakelijk is. Met
name de heer Leers heeft hierover
vragen gesteld. Ik wil er echter wel
bij opmerken dat dit nog een punt
van discussie is in het kader van de
beleidsintensiveringen. Die discussie
vindt plaats. Dat kan ook omdat het
vastgestelde budget tot 1997 van
kracht is.

De heer Rabbae (GroenLinks): Als
wij met succes willen exporteren
naar Oost-Europa in het kader van
een en/en-beleid is het goed dat wij
ook economische steun leveren aan
dat gebied. In dat verband verbaast
het mij dat het economische
hulpprogramma wat Oost-Europa
betreft is verminderd.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele Het Europese hulppro–
gramma staat op dit moment op 250
mln. Nee, ik bedoel 250 mld. Het is
de bedoeling dat dit tot en met 1996
gehandhaafd wordt. Het budget is
vastgesteld voor die tijdsperiode. Dat
betekent dat wij voor de volgende
periode een discussie krijgen over de
vraag hoeveel middelen noodzakelijk
zijn. Door de gekozen systematiek is
ook de mogelijkheid daar om via de
discussie over de beleids–
intensivering te kijken of het budget
op het vastgestelde niveau moet
blijven of dat er sprake is van een
zodanige groei dat dit om meer
instrumenten vraagt.

De heer Rabbae (GroenLinks): Mag
ik aannemen dat dit punt ook
terugkomt als het kabinet straks
spreekt over de herijking van het
buitenlands beleid?

Staatssecretarls Van Dok-van
Weele: Dat speelt daar heel zeker
een rol in.

De heer Leers (CDA): Ik dacht dat het
niet ging over het Europese, maar
over het Nederlandse bilaterale
hulpprogramma. Dan spreken wij
over 250 mln. De staatssecretaris
merkt terecht op dat dit bedrag uit
de begroting loopt. Zij is positief en
zij geeft aan dat het bedrag er tot
1997 nog in zit. Ik zeg echter dat er

vanaf 1997 niets meer is. Het loopt
dan weg. Vraag één: kan de
staatssecretaris een garantie geven
dat in ieder geval het hulpbeleid op
peil blijft? Vraag twee: gaat de
staatssecretaris nog in op mijn
vragen over de coördinatie en de
verdeling van het hulpbeleid over de
verschillende departementen?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Daar kom ik straks nog over
te spreken. Mijn excuus voor het
gegoochel met de cijfers. Ik was
even met de "nullen" in de war.

Ik meen dat ik duidelijk heb
gemaakt dat er wat het programma
betreft niet vooruitgelopen kan
worden op de daarover nog te
voeren discussie. Ik heb te maken
met het door het vorige kabinet voor
een aantal jaren vastgestelde
programma. Zodra intensivering van
het beleid aan de orde is, zal ik zeker
wijzen op de noodzaak van verster–
king op dit punt.

De heer Leers (CDA): U zegt dat u te
maken heeft met het programma dat
door het vorige kabinet is ingezet,
maar daar heeft u niets mee te
maken. U heeft met het regeerak–
koord te maken, waarin u zoveel geld
voor Oost-Europa had kunnen laten
opnemen als u wilde. Er is echter
geen extra geld uitgetrokken en ik
heb gevraagd of u het vanaf 1997
wel zult gaan doen.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Wat ik bedoelde, is dat het
programma in de vorige kabinets–
periode tot en met 1996 is vastge–
legd. Met andere woorden, er is
gedurende die periode geld
beschikbaar en doordat er ruimte
wordt gemaakt, onder andere door
de ombuigingen waarover wij
vandaag spreken, kan ik het beleid
na die periode voortzetten of
versterken. Ik ben dan ook blij met
uw steun.

Voorzitter! Het PSO is het
economisch-technisch assistentie–
programma dat deel uitmaakt van
het economische hulpprogramma
voor Oost-Europa. Het is een
misverstand dat het PSO hetzelfde
zou zijn als de faciliteit voor
Oost-Europa. Langzamerhand treedt
er een accentverschuiving op van
30% minder ten opzichte van het
budget voor 1994 voor de Visegrad–
landen, dus voor Polen, Hongarije en
Tsjechië. Het integratieproces
vordert, in deze landen blijken
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inmiddels private investeringen de
plaats van de hulpprojecten in te
nemen. Er zal verder een zwaarder
accent gelegd worden op landen als
Oekraïne - 50% meer ten opzichte
van het budget voor 1994 - maar
daarbij zal wel de beperking tot de
twee thema's landbouw en energie
losgelaten worden.

Er wordt in de Visegrad-landen
steeds meer gebruik gemaakt van
generieke investeringsinstrumenten.
In het PSO wordt vooral aandacht
besteed aan de economische
infrastructuur, maar nadrukkelijk met
een groene rand. Wij kunnen en
willen uiteraard niet voorbijgaan aan
de milieuproblemen in Oost-Europa.
Nederlandse investeringen hebben
een intrinsieke milieucomponent; de
Nederlandse bijdragen aan investe–
ringen zijn schoner, duurzamer,
efficiënter op het gebied van
energieverbruik en technologisch
geavanceerder dan wat Oost–
europese bedrijven op dit moment
zelf kunnen realiseren. En tot slot
wijs ik erop dat de heer Van Mierlo
en ik hebben aangegeven dat begin
volgend jaar een voortgangsrappor–
tage over het beleid voor Midden– en
Oost-Europa zal verschijnen.

De heer Leers heeft in verband
met de rol van de kamers van
koophandel in het buitenland nog
naar het convenant gevraagd. Ik kan
hem zeggen dat de toezeggingen van
EZ gestand zijn gedaan. Bij een
gedelegeerde taak wordt samenwer–
king van particuliere en andere
organisaties via de IPM-regeling
gestimuleerd. De verhoudingen in
particuliere handelsbevordering
behouden overigens mijn aandacht.

Verder heeft de heer Van Walsem
nog een vraag gesteld over
premiedifferentiatie voor het midden–
en kleinbedrijf. Export–
kredietverzekeringen zijn primair een
taak voor de particuliere markt, de
aanvullende regeling geldt voor
zover die geen mogelijkheden biedt.
De exportstromen van het midden–
en kleinbedrijf zijn met name gericht
op landen waar de particuliere
verzekeraars actief zijn. De premies
van de NCM worden mede geba–
seerd op de kredietwaardigheid van
de verschillende landen. Dat ligt voor
België anders dan voor Bulgarije en
voor Bulgarije weer anders dan voor
Ivoorkust. De uiteindelijk te betalen
premies, met een afwijkend
iandenrisico, komen dicht bij elkaar
uit door andere premiebepalende
factoren. Dan hebben wij het over de

status van de debiteur en andere
specifieke betalingsvoorwaarden.
Deze situatie geidt voor ieder bedrijf
en kan dus niet speciaal belemme–
rend worden genoemd voor het
MKB.

De heer Van Walsem (D66): Niet
voor het MKB, maar wel voor de
starter. De starter krijgt altijd te
maken met een gelijke premie,
ongeacht waar de export naartoe
gaat.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Ik gaf al aan dat er een
aantal criteria zijn op basis waarvan
een verzoek wordt beoordeeld en dat
daarbij de kracht van een starter ook
een rol speelt.

Lastenverlichting door middel van
fiscale voorziening gericht op het
stimuleren van exportactiviteiten kan
worden overwogen, ook als middel
om bedrijven uit te nodigen om
meer te exporteren. Dan hebben wij
het inderdaad over middelgrote en
kleinere bedrijven die daarvan
profiteren. Dit kan worden overwo–
gen. Wij gaan dit ook onderzoeken.
De heer Van Walsem heeft in dat
kader een heel specifieke suggestie
gedaan. Daar zitten wel wat haken en
ogen aan. Ik denk dan met name aan
de verenigbaarheid met de regels
van de Europese Unie. Ik zal zijn
suggestie echter serieus in overwe–
ging nemen.

De heer Van Walsem sprak ook
over het matchingfonds. Ik kan hem
verzekeren dat de korting die daarop
is toegepast, toelaatbaar is, maar wel
maximaal toelaatbaar. De risico's,
zoals aangegeven in onze beleids–
brief, in geval van budgettaire
problemen met bijvoorbeeld als
oorzaak een grotere behoefte dan nu
verwacht, zullen ons aanleiding
geven om alle mogelijke moeite te
doen om te voorkomen dat het
Nederlandse bedrijfsleven in de kou
komt te staan. Dat betekent dat de
percentages gehandhaafd worden,
maar dat er waarschijnlijk een
probleem gaat ontstaan aan het eind
van het jaar, als die situatie zich
voordoet. Ik verwacht overigens dat
door de nieuwe internationale
afspraken in 1997 het budget in elk
geval toereikend zal zijn. Ik deel de
bezorgdheid die door een ieder hier
is uitgesproken. Ik ben echter zeker
niet van mening dat hier sprake is
van een onbezonnen situatie,
absoluut niet.

Tot zoverre de beantwoording van
de vragen. U zult begrijpen dat er
een heel programma voor ons ligt,
zeker als het gaat om een nota
regionale economische activiteiten,
om herbezinning op de kansen van
het Nederlandse bedrijfsleven in dit
kader en de mogelijkheden die in
combinatie daarmee export ons
biedt. Ik wil mij zeker inzetten om de
komende tijd van gunstige conjunc–
tuur te benutten om de kansen voor
Nederland optimaal te doen zijn.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: Na de interpellatie
van de heer Poppe volgt de tweede
termijn van de behandeling van de
begroting van Economische Zaken.

De vergadering wordt van 15.25 uur
tot 15.30 uur geschorst.

Aan de orde is de interpellatie–
Poppe, gericht tot de ministers van
Verkeer en Waterstaat en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over het
gebruik van afvalstoffen als
blendmiddel voor mariene
dieselolie.

Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 25 oktober 1994.

(De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)3

D

De heer Poppe (SP): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil de Kamer bedanken
voor de mogelijkheid tot het houden
van deze interpellatie.

Mijnheer de voorzitter! Als een
schip stilvalt door motorstoring, dan
kan dat soms rampzalige gevolgen
hebben, zoals onder andere bij de
tanker Braer vorig jaar. Die motorsto–
ring leidde uiteindelijk tot het verlies
van 85.000 ton olie voor de kust van
de Shetland-eilanden.

Het is mij bekend dat het stilvalien
van scheepsmotoren regelmatig
voorkomt bij schepen die in
Rotterdam gebunkerd hebben. Al
deze schepen kunnen daardoor op
drift raken en kleinere of grotere
rampen veroorzaken. Vrijdag
berichtte VPRO-radio, in samenwer–
king met Greenpeace, de Werkgroep
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Noordzee en de SP, over deze
kwestie.

Mijnheer de voorzitter! Het is geen
domme pech, dat stilvallen van de
scheepsmotoren. Het is in een groot
aantal gevallen het gevolg van het
innemen in Rotterdam van mariene
dieselolie (MDO) die met chemische
stoffen vervuild blijkt te zijn. DNV
Petroleumservice, een internationaal
bureau, heeft al in december 1993
een waarschuwing over de hele
wereld gezonden over de slechte
kwaliteit van MDO die in Rotterdam,
wereldhaven nummer één, gebun–
kerd kan worden. Brandstofpompen,
brandstofinspuitstukken en andere
machineonderdelen blijken tenge–
volge van de slechte kwaliteit van de
olie in een aantal gevallen ernstig
aangetast te zijn. Er wordt melding
gemaakt van corrosie van het
brandstofsysteem, die in enkele
gevallen zo snel optrad dat in een
paar dagen de motor volledig
onbruikbaar was geworden.

DNV-brandstofanalyses maken
melding van 10% tot 20% zoge–
naamde strong acids, zoals
twee-ethyl-hexaanzuur en derivaten,
aldehyden, alcohol en significante
concentraties esters in de MDO.

Mijnheer de voorzitter! Dat spul is
afkomstig van bijvoorbeeld de
plastic– en verfindustrie en heeft dus
niets te zoeken in scheeps–
brandstoffen, maar het zit er wel in.
Deze stoffen komen onder andere
vrij bij het wassen van chemicaliën–
tankers door havenontvangst–
installaties; die hebben wij gebouwd
om de vervuiling van de zee tegen te
gaan.

De oorzaak van deze slechte
kwaliteit zit in de toegevoegde
blendmiddelen. Zware dikke
stookolie wordt met die toegevoegde
middelen opgewerkt, verdund, tot de
juiste viscositeit en het noodzakelijke
vlampunt, om als mariene dieselolie
voor de motoren geschikt te zijn.
Grote oliemaatschappijen mengen
zware stookolie over het algemeen
met gasolie, maar de kleinere,
onafhankelijke bunker–
oliemaatschappijen gebruiken steeds
vaker stoffen die afkomstig zijn van
inzamelaars van chemisch afval,
zoals de havenontvangstinstallaties,
die veelal ook werkzaam zijn als
industrieel reiniger. Dat is een stuk
goedkoper, maar, zoals blijkt, ook
een stuk gevaarlijker.

Een bunkerbedrijf uit de Rotter–
damse haven maakte op 14
december 1993 per brief aan het

ministerie van VROM melding van
deze kwestie en vervolgens op 1
februari 1994 aan Verkeer en
Waterstaat. Maar liefst 23 zeesche–
pen waren in gevaar gekomen na het
bunkeren van verontreinigde MDO.
Op 21 juli 1994 volgde nog een
alarmbrief aan het Havenbedrijf van
Rotterdam over de verkoop van
chemisch afval en afgewerkte olie
door twee afvalverwerkingsbedrijven
aan bunkeroliehandelaren. Uit
vrachtbrieven blijkt dat onder andere
een tankcleaningbedrijf waartegen
momenteel een strafrechtelijk
onderzoek loopt, ingezamelde
afvalstoffen heeft afgeleverd aan het
tankopslagbedrijf NOM-Paktank te
Rotterdam. Vanuit deze tanks worden
stookolie en blendmiddelen geladen.
Bemanningsleden van bunker–
schepen in de Rotterdamse haven
hebben mij verzekerd en verteld, dat
zij regelmatig ongebruikelijk
stinkende blendcomponenten
moesten laden, die soms ook een
dikke tong en blaren op hun handen
veroorzaakten.

Er zijn natuurlijk normen voor
scheepsbrandstoffen; die zijn
vastgelegd in oncier andere de
internationale specificatie ISO 8217,
waarbij echter niet op de stoffen die
in de blendmiddelen zitten, wordt
geanalyseerd. Je kunt dus een
analyse hebben die zegt dat je goede
brandstof geladen hebt, terwijl het
desalniettemin om regelrecht
vervuilde olie kan gaan. Het kan
natuurlijk nooit de bedoeling zijn om
ter voorkoming van vervuiling van
de zee chemisch afval van onder
andere zeeschepen in te zamelen om
dit vervolgens via scheepsbrandstof
weer naar zee af te laten voeren.
Maar het gebeurt wel!

Mijnheer de voorzitter! Ik heb de
ministers hier een aantal vragen over
voorgelegd. Gezien het belang van
de veiligheid op zee en de bescher–
ming van de gezondheid van
scheepsbemanningen en niet in het
minst het milieu, hoop ik op een
duidelijke beantwoording van deze
vragen en, als het kan, een positieve
reactie op mijn voorstel om zo snel
mogelijk maatregelen te nemen
tegen de vervuiling van stookolie bij
het blenden met bïendmiddelen.

D

Minister Jorritsma-Lebbink:
Voorzitter! Ik wil mij beperken tot
een antwoord op de eerste vraag,
omdat die onder de verantwoorde–

lijkheid van de minister van Verkeer
en Waterstaat valt. Ik zal die vraag
even herhalen, omdat er waarschijn–
lijk mensen in deze zaal aanwezig
zijn die haar niet kennen. Zij luidt:
vallen scheepsmotoren stop als
gevolg van schadelijke stoffen in
blendmiddelen voor mariene
dieselolie? Het antwoord op die
vraag moet luiden dat het, afhanke–
lijk van de aard en de hoeveelheid
van een in scheepsbrandstof
bijgemengde stof, zeker denkbaar is
dat het brandstofsysteem en de
motoren zelf daar schade van
ondervinden. Het is dan zelfs niet
onmogelijk dat de schade tot het
slechter functioneren en zelfs tot het
uitvallen van voortstuwings– of
hulpmotoren leidt. Dat klopt dus.

D

Minister De Boer: Mijnheer de
voorzitter! Ik zal niet alle vragen
puntsgewijs aflopen. Ik wil in een
kort betoog ingaan op alle aspecten
die de heer Poppe aan de orde heeft
gesteld.

De heer Poppe heeft een
buitengewoon serieuze zaak aan de
orde gesteld, waar wij bij VROM al
een tijdje mee doende zijn. Er zijn
houders van een vergunning in het
Rotterdamse en omgeving voor het
bewerken van gevaarlijke afvalstof–
fen. Zij mogen van oliehoudende
afvalstoffen een substituutbrandstof
maken. Zij hebben daarvoor een
vergunning nodig. In die vergunning
worden eisen opgenomen ten
aanzien van de kwaliteit van die
brandstof. Bij aflevering van deze
substituutbrandstof moet een
analysestaat gegeven worden aan de
afnemer. Als men niet aan die eisen
in de vergunning kan voldoen, moet
het produkt naar de AVR. De
provincie controleert de bewerkers.
De provincie geeft de vergunning.
Het Rijk, VROM, controleert de
stromen en onderzoekt het zwavel–
gehalte, het loodgehalte, het
halogeengehalte etcetera.

Er zijn tientallen bewerkers die een
vergunning hebben. Het onverant–
woord wegwerken van chemische
afvalstoffen trachten wij uiteraard op
alle mogelijke manieren te vermij–
den. Het is belangrijk dat wij bhjven
streven naar een hoogwaardige
verwijdering van oliehoudende
afvalprodukten. Daarbij kan de
omzetting in een substituutbrandstof
van groot belang zijn. Nogmaals,
stoffen die niet aan de eisen

Tweede Kamer Afvalstoffen als blendmiddel
27 oktober 1994
TK 15 15-757



De Boer

voldoen, bijvoorbeeld olie/water/
slibmengsel, moeten naar de AVR
toe. Omdat wij te maken hebben met
zoveel verschillende inzamelaars,
streven wij naar een centrale
bewerkingseenheid. Er is regulier
toezicht; er zijn duidelijke criteria,
maar uiteraard kunnen wij niet
garanderen dat er geen ontduiking
plaatsvindt.

De heer Poppe heeft gevraagd of
er nadere eisen gesteld kunnen
worden aan de blendmiddelen. Op
dit ogenblik - het is goed om je dat
te realiseren - zijn alle eisen gericht
op de milieu-aspecten, dus met
name aspecten die te maken hebben
met de criteria in het kader van de
Wet inzake de luchtverontreiniging.
Mede door de geruchten die ons ook
bereiken over problemen met
scheepsmotoren, bekijken wij in
overleg met het IPO of er nadere
criteria gesteld kunnen worden aan
de analyse van de produkten,
bijvoorbeeld ten aanzien van de
zuurgraad. Daarmee zouden de
risico's ten aanzien van de scheeps–
motoren beter in beeld gebracht
kunnen worden, maar de heer Poppe
begnjpt dat dat zaken zijn, die in
relatie met Verkeer en Waterstaat,
maar ook in de internationale context
bekeken moeten worden. Verder acht
ik het niet uitgesloten dat we moeten
kijken naar mogelijkheden die de
Warenwet ons biedt, en dat is iets
voor het ministerie van Volksgezond–
heid, Welzijn en Sport.

Ik ga nog even terug in de tijd. Wij
hebben in 1986, toen een aantal van
dit soort geruchten ons bereikte, ook
al onderzoeken gedaan, wat leidde
tot een beleidsintensivering in 1987.
Toen hebben wij ons ook bezigge–
houden met de inzamelstructuur en
is er nog wat schoning toegepast. Er
is een intensivering van de handha–
ving tot stand gekomen, met veel
meer controles. Met name hebben
wij die controles toen gericht op de
binnenvaartschepen, omdat die op
dat ogenblik met name aan de orde
waren. Dit heeft ook geleid tot de
invoering van de Richtlijn
binnenvaartschepen. Vanaf 1992 zijn
we weer verder gegaan met het nog
sterker onder de loep nemen van de
gasolie. Alle relevante regelgeving
van alle inrichtingen werd opnieuw
gecontroleerd. Dat is gedaan met het
Korps landelijke politiediensten, het
Nederlands meetinstituut, de
Rijksverkeersinspectie, het gerechte–
lijk laboratorium, de douane en
uiteraard met VROM. We hebben in

de periode vanaf 1992 tot nu de
situatie in Umuiden, Den Helder,
Amsterdam, Dordrecht en Zeeland
onderzocht. We kunnen op dit
ogenblik zeggen dat de conclusies
van die onderzoeken zijn dat, ten
aanzien van gasolie - wat vooral
gebruikt wordt bij de binnenvaart–
schepen - weinig tot geen vermen–
ging met schadelijke stoffen
plaatsvindt. We vinden wel een
nader onderzoek nodig ten aanzien
van stookolie. Ter illustratie: we
hebben in 1993 594 monster–
nemingen en 2333 analyses verricht.
We hebben 20 overtredingen
geconstateerd van niet zo ernstige
aard; één partij huisbrandolie met
een te hoog zwavelgehalte is daarbij
gesignaieerd.

Wij zijn het derde kwartaal van dit
jaar verder met de rivierpolitie in
Rijnmond gaan bekijken of we het
aspect van de zeeschepen beter in
beeld zouden kunnen brengen. Dat
betekent dat we tijdens het bunkeren
monsters genomen hebben, want de
heer Poppe weet, wellicht beter dan
wie ook in deze Kamer, dat het
nemen van monsters één ding is -
wij doen dat al jaren - maar dat het
tijdstip waarop de monsters worden
genomen natuurlijk buitengewoon
belangrijk is. Als wij monsters
nemen terwijl de zaak nog in de
haven staat, is het heel wel mogelijk
dat tussen het ogenblik dat wij de
monsters nemen en de bunkering er
nog van alles en nog wat plaatsvindt.
Dat maakt het zo ontzettend moeilijk.
Wij zijn dus op dit ogenblik bezig,
het proces tussen de opslag en het
bunkeren in beeld te krijgen. Er
wordt op dit ogenblik gecontroleerd
tijdens het bunkeren. De analyses die
we nu gemaakt hebben, worden
besproken met het gerechtelijk
laboratorium.

Wat zijn nu de toekomstige
maatregelen die genomen kunnen
worden? Wij gaan verder met de
controle op die stookolie voor de
zeeschepen. Wij blijven ons eigen
Nederlandse blendmateriaal
onderzoeken. Men weet dat er heel
veel blendmateriaal wordt ingevoerd.
Ook daarop vindt controle plaats,
maar ook dat is buitengewoon
moeilijk te vangen. Het is volstrekt
duidelijk, mag ik hopen, dat het
beleid er is. Op dit ogenblik laten wij
de handhaving in steeds meer
gecoördineerde zin plaatsvinden, dus
met steeds meer anderen erbij. Wij
zullen de komende periode verder–
gaan op de ingeslagen weg. Wij

vinden met de heer Poppe dat deze
zaak redelijk zorgelijk is en onze
aandacht verdient. Dat betekent dat
wij waarschijnlijk met de Kamer nog
wel eens over deze materie kunnen
praten. Op dit ogenblik is dit het
verhaal dat ik kan houden over wat
de heer Poppe ons heeft voorgelegd.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Poppe (SP): Voorzitter! Ik
dank de bewindslieden voor hun
antwoord. Het is mij uiteraard
bekend dat allerlei acties worden
ondernomen. Het zou slecht zijn als
dat niet gebeurde. Toch zit ik met
een probleem. Er zijn monsters
genomen van bunkerolie tijdens het
bunkeren, op het moment dat het
zeeschip binnen vaart, opdat daarna
niets meer aan de olie kan worden
toegevoegd. Dat is het juiste
moment. De vraag is waar scheeps–
brandstof op wordt geanalyseerd. Je
moet een breed spectrumonderzoek
doen, wil je de stoffen tegenkomen
die ik heb genoemd. Een analyse
volgens de Britse standaard–
normering, de ISO-normering is zeer
beperkt. Naar mijn mening wordt, als
het gaat om scheepsbrandstof,
misbruik gemaakt van de beperkte
rïchtlijnen en van het ontbreken van
richtlijnen voor blendmiddelen.

De kwestie hoeft niet internatio–
naal te worden aangepakt en ook
niet aan het IMO te worden
voorgelegd. Dan gaat het alleen over
het eindresultaat, de scheeps–
brandstof. Het gaat in dit geval om in
Nederland ingezamelde of inge–
voerde afvalstoffen - ik heb
begrepen dat er veel uit het Oostblok
komt - die in Nederland worden
opgewerkt tot blendmiddelen en
worden toegevoegd aan zware
stookolie. Die olie wordt dan zo
verdund dat die als mariene
dieselolie te gebruiken is. Op
nationaal niveau kunnen wij eisen
stellen aan de kwaliteit van
blendmiddelen. Wij kunnen ook
omschrijven wat er wel en wat er
niet in mag zitten. Het moet om pure
koolwaterstoffen gaan. Daaraan
mogen geen vreemde stoffen
worden toegevoegd. Dit heb ik in
mijn zesde vraag ook zo geformu–
leerd. Ik heb het dus niet over de
kwaliteit van de scheepsbrandstof,
maar over dat wat wij in Nederland
toevoegen aan stookolie om er
mariene dieselolie van te maken.
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Daar moeten wij kwaliteitsnormen en
controlevoorwaarden aan stellen.

Het antwoord van de minister
vond ik niet zo duidelijk, want ik
weet niet waarop wordt geanaly–
seerd. Als alleen wordt geanalyseerd
op de kwaliteit van de brandstof als
brandstof, dan kan daar een positief
resultaat uit volgen, omdat het
viampunt en de viscositeit voldoende
zijn. De rnotor kan daarop draaien, zij
het soms slechts enkele dagen. Ik wil
dus een duidelijk antwoord hebben
op de vraag om welke analyse het
gaat en welke kwaliteitsnormen er
aan blendmiddelen worden gesteld.
Wat mag er wel en wat niet in?

D

Minister De Boer: Voorzitter! Ik heb
zoëven al gesteld dat de controle
altijd heeft plaatsgevonden op basis
van de effecten die het middel op het
milieu heeft. Het zijn miüeu–
kwaliteitsnormen. De heer Poppe
duidt echter op normen die te maken
hebben met de vraag in hoeverre de
brandstof goed voor de motor is.
Daar heeft VROM zich in het
verleden minder mee beziggehou–
den, omdat dat niet de opdracht was.

Ik heb de heer Poppe zojuist ook al
gezegd dat ik zonder meer bereid
ben om met de andere partijen te
kijken naar criteria voor de relatie
brandstof/scheepsmotoren. Daarbij is
met name de zuurgraad van belang.
Als iets is veranderd aan de
zuurgraad, kun je constateren dat de
olie is gemengd met iets anders. Dat
geeft dan te denken. Dan zal een
nadere analyse moeten plaatsvinden.
Wij worden wat dit betreft dus met
een andere invalshoek geconfron–
teerd. Tot nu toe zijn wij met iets
anders bezig geweest. Ik kan de heer
Poppe een lijst van zaken opnoemen
met betrekking tot de aspecten
waarop wij tot nu toe hebben
gecontroleerd, maar deze hebben
allemaal te maken met de milieu–
kwaliteit. De heer Poppe doelt op iets
anders.

Mijn voorstel is dat wij met
anderen gaan onderzoeken in
hoeverre wij kunnen komen tot een
verscherping van de criteria voor dat
andere aspect. Dat andere aspect
betreft de vraag in hoeverre de
blending en de vermenging van de
blending met de olie een slecht
effect op de motoren hebben.

De voorzitter: Ik heb een vergissing
begaan. Ik had na de heer Poppe

eerst de andere woordvoerders het
woord moeten geven. Daarnaast heb
ik ontdekt dat de heer Poppe zijn
tweede termijn op een gebruikelijke
manier wilde eindigen; hetgeen hij
niet gedaan heeft. Ik geef de heer
Poppe gelegenheid, zijn motie in te
dienen. Daarna kunnen de andere
leden het woord voeren.

D

De heer Poppe (SP): Voorzitter! Het
antwoord van de minister is
duidelijk, maar toch wil ik de Kamer
om een exacte uitspraak vragen,
zodat wij later kunnen bepalen op
welke wijze de kwaliteitsnormen voor
de blendmiddelen vastgesteld
kunnen worden.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
- het inzamelen van chemische
afvalstoffen gepaard dient te gaan
met een milieu-verantwoorde
verwerking;
- het verwerken van ingezamelde
chemische afvalstoffen in produkten
alleen verantwoord is als die goed
gecontroleerd en onder praktisch
uitvoerbare voorwaarden geschiedt,
zonder nadelige gevolgen voor de
gebruiker;

constaterende, dat bij de aanmaak
van mariene dieselolie blendmidde–
len worden gebruikt waarin voor
scheepsbemanning en scheeps–
motoren schadelijke stoffen
voorkomen;

o
overwegende, dat het aanbeveling
verdient maatregelen te treffen ter
voorkoming van schade aan
scheepsmotoren en de gezondheid
van scheepsbemanningen en van
calamiteiten op zee;

verzoekt de regering op korte termijn
dusdanige kwaliteitsnormen en
controlevoorwaarden voor blendmid–
delen vast te stellen dat voor de
bemanning, het milieu en de
scheepsmotoren schadelijke
afvalstoffen niet langer in blendmid–
delen gebruikt mogen en kunnen
worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 1 (23955).

Het woord is aan de heer Van
Waning die zijn maidenspeech zal
houden.

De heer Van Waning (D66): Dat is
niet de bedoeling voorzitter! Ik
bewaar mijn maidenspeech liever
voor de behandeling van de
begroting van Verkeer en Waterstaat.
Het lijkt mij heerlijk dat ik dan niet
geïnterrumpeerd mag worden.

Voorzitter! Ook mijn fractie deelt
de zorg die tot uitdrukking is
gekomen in de vragen van de heer
Poppe. Ik dank de ministers voor hun
antwoorden. Ik belicht nog enkele
aspecten die vooral op het terrein
van de minister van Verkeer en
Waterstaat liggen. De heer Poppe
heeft gerefereerd aan het pro–
gramma Argos van de VPRO. Ik wijs
op de Volkskrant van heden, waarin
onder andere staat dat Lloyds schat
dat medio vorig jaar ongeveer 100
schepen in de Noordwesteuropese
wateren in problemen zijn gekomen
door verontreinigde brandstof. Het
blijkt dat de havenontvangst–
installaties een cruciale rol hierbij
spelen. Via deze installaties wordt
afgewerkte olie in ontvangst
genomen. Sommige bedrijven
waarderen deze olie op, waardoor de
problemen ontstaan die vandaag aan
de orde zijn.

Ik verwijs ook naar kranteartikelen
van het begin van deze week over de
havenontvangstinstallaties in
Rotterdam en Amsterdam. Deze zijn
in handen van een particulier bedrijf,
dat is aangeklaagd wegens milieu–
fraude. Deze fraude betreft export
maar ook vermenging. Eufemistisch
wordt er wel over "opwaarderen"
gesproken. Dit bedrijf is inmiddels
failliet. Het gevolg is dat de
installatie in Amsterdam niet werkt.
In Rotterdam is er nog een alternatief
in de Botlek, maar alleen voor
kleinere hoeveelheden. In het
milieubeleidsplan voor de scheep–
vaart 1991-1994, ondertekend door
de voorganger van deze minister van
Verkeer en Waterstaat, staat dat
voorkomen moet worden, dat er een
monopoliepositie op het terrein van
de HOI's ontstaat. Er zou worden
gestreefd naar een netwerk van
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havenontvangstinstallaties, zodat er
ook service kan worden verleend als
er iets uitvalt. Dit is mislukt. Het
gevolg is dat schepen uit de grootste
haven van de wereld de Noordzee of
de Atlantische Oceaan op zullen
gaan om hun afgewerkte olie kwijt te
raken. Dat kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn. Wat is er misgegaan?

Er is van rijkswege een enorm
subsidiebedrag in de haven–
ontvangstinstallaties gestopt. Komt
daar niets voor terug? Nu wordt het
werk gedaan door een particulier
bedrijf. Er is niet gekozen voor een
public private ownership of voor een
nutsbedrijf, terwijl in de nota staat
dat daarnaar gestreefd zal worden.
Neen, het is een particulier bedrijf,
het is failliet en het is aangeklaagd.
In de lijn van de heer Poppe heb ik
dus ernstige twijfels over de
overheid als wetgever. De overheid
staat namelijk toe dat kleine en
kennelijk malafide bedrijven
afgewerkte olie mogen opwaarderen
en verkopen, met alle desastreuze
gevolgen vandien. Ik heb mijn
twijfels over het bestuurderschap als
het gaat om de instelling van de
HOIS. Er is daarbij sprake van een
monopoliepositie, met alle kwalijke
gevolgen vandien. Wat het
toezichthouderschap betreft, er is
door de NVE, de brancheorganisatie,
in 1992 al voor gewaarschuwd dat er
verkeerde soorten brandstof op de
markt zijn. Ik heb de indruk dat
daarop niet snel en adequaat is
gereageerd.

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitterl Ook mijn fractie vindt de
kwestie die de heer Poppe vanmid–
dag aan de orde heeft gesteld zeer
ernstig. Niet alleen wordt op deze
manier chemisch afval op een
volstrekt onverantwoorde manier
verwijderd; ook de veiligheid op zee
loopt ernstig gevaar, met alle
daaraan voor mens en milieu
verbonden risico's. In antwoord op
schriftelijke vragen van de heer
Crone hebben de ministers Jorritsma
en De Boer meegedeeld dat het
bijmengen van afvalstoffen bij
stookolie verboden is, ook internatio–
naal, maar dat controle en handha–
ving erg moeilijk is.

Ik heb nog een aantal aanvullende
vragen. Ik ben er allereerst zeer
benieuwd naar op welke wijze er
gevolg gegeven is aan eerdere
signalen over het mengen van

stookolie met chemische afvalstof–
fen, zoals zojuist door mijn collega
van D66 aan de orde is gesteld.
Vanaf 1992 zijn er onderzoeks–
rapporten verschenen waaruit bleek
dat er wel degelijk sprake was van
ernstige zaken. Kan de minister
aangeven wat VROM daarmee heeft
gedaan?

Vanmorgen stond in de Volkskrant
dat VROM nooit bij het Noorse
onderzoeksbureau DNV heeft
geïnformeerd naar namen van
bedrijven die door DNV zijn
genoemd als leveranciers van
verontreinigde stookolie. Kan de
minister bevestigen of dat juist is?
Zo ja, kan zij dan aangeven waarom
VROM nooit reden heeft gezien om
bij dat bedrijf te informeren naar de
namen van de leveranciers? Heeft de
minister inmiddels wel onderzoek
verricht naar deze door DNV met
name genoemde bedrijven? Zo ja,
wat zijn de resultaten van dit
onderzoek? Heeft dit tot het
constateren van overtredingen
geleid?

Aansluitend bij de voorstellen van
de heren Poppe en Van Waning ben
ik er zeer benieuwd naar welke acties
de minister zal ondernemen om het
mengen van bunkerolie met
chemische afvalstoffen tegen te
gaan. Zou het juist in dit soort
gevallen niet zinvol zijn om voor een
brongerichte aanpak te kiezen. Het
lijkt mij dat het voornamelijk gaat om
restprodukten van de petrochemi–
sche industrie. Wellicht kan door een
brongerichte controle in het
Botlek-gebied de aanvoer van
afvalstoffen voorkomen worden.

Ten slotte vraag ik mij af hoe het
staat met het vaststellen van bijlage
4 van het Marpol-verdrag, waarover
is gesproken in antwoord op de
schriftelijke vragen van de heer
Crone. Daarin zal een verbod op het
bijmengen van afval in brandstof
worden geregeld.

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

D

Mevrouw Dijksma (PvdA): Voorzit–
ter! Het zich ontdoen van chemisch
afval vergt veel creativiteit. Helaas is
die creativiteit niet uitsluitend bij
bonafide ondernemers aanwezig. Op
20 oktober jl. besteedde het
VPRO-radioprogramma Argos
aandacht aan kwaliteitsproblemen bij

bunkerolie die wordt geleverd in
Rotterdam en in andere havens. De
gehele kwestie is enerzijds een
brancheprobleem en anderzijds een
milieuprobleem. Als onzuivere olie
motorschade in schepen oplevert,
hebben de schippers er alle belang
bij, malafide leveranciers de pas af te
snijden. Als chemische afvaistoffen
via de schoorsteen van schepen in
het milieu komen, is dat een breder
probleem.

Dit probleem speelt al langer. Nog
onlangs hebben leden van de
PvdA-fractie schriftelijke vragen
gesteld over de kwaliteit van
bunkerolie in verband met het
bijmengen van gevaarlijk afval en het
zwavelgehalte. De ministers van
Verkeer en Waterstaat en VROM
antwoordden, dat onderzoek naar de
effecten van strengere kwaliteitsnor–
men voor bunkerolie met betrekking
tot het ontstaan van zogenaamde
"fuel oil sludge" niet wezenlijk
bijdraagt aan de oplossing van de
problemen. Ik citeer: de kosten van
brandstoffen waarbij sprake is van
minder sludgevorming zijn veel
hoger en dat is dan ook de reden dat
voor meeromvattende kwaliteitseisen
weinig steun is. Voorzitter! Drie
speerpunten zijn bij dit probleem
steeds aan de orde.

1. Bijmengen van chemisch afval
in bunkerolie is meer dan een
incident, het lijkt een structureel
probleem. Is dit correct?

2. Optreden daartegen is in
Nederland bijna onmogelijk, omdat
alleen mengen strafbaar is. De
minister sprak zojuist over vergun–
ningen. Ik vraag mij af of het leveren
van verontreinigde bunkerolie ook
strafbaar is, in verband met het
beperkt aantal stoffen waarop
kwaliteitseisen van toepassing zijn.

3. Een systeem dat levering van
kwalitatief goede bunkerolie
garandeert, ontbreekt. Controle op
kwaliteit moet onder druk van de
gebruikers tot stand worden
gebracht, omdat leveranciers het niet
hoeven te doen.

Voorzitter! De regering stelt dat
meeromvattende kwaliteitseisen geld
kosten. Volgens sommigen is het
probleem dat de rol van de rederijen
niet meer wordt benadrukt. Een keer
bunkeren kost al ettelijke honderd–
duizenden guldens. Gezien de
risico's voor milieu en de bemanning
van de bewuste schepen, ligt het
nemen van een monster voor de
hand. Dat kost ongeveer / 1000 en is
dus alleszins betaalbaar. Op zulke

Tweede Kamer Afvalstoffen als blendmiddel
27 oktober 1994
TK 15 15-760



Dijksma

grote bedragen zijn de kosten van
het nemen van een monster heel
redelijk, omdat daarmee veel ellende
voorkomen kan worden. Wat is de
mening van de minister over het
verplicht stellen van het nemen van
monsters voorafgaand aan het
bunkeren? Wordt er inmiddels op
chemische afvalstoffen geanaly–
seerd? De minister sprak over zuren.
Hoeveel duurder wordt het nemen
van monsters indien er op chemi–
sche afvalstoffen wordt geanaly–
seerd?

De Wet chemische afvalstoffen
verplicht bedrijven tot het bijhouden
van een dossier over hetgeen zij met
hun chemische afvalstoffen
uitspoken. Als leveranciers chemisch
afval kwijtraken door het in de
bunkerolie bij te mengen, zou dat in
het dossier ook moeten opvallen. Is
de minister van mening dat de
milieupolitie voldoende controle
uitoefent?

Meer in het algemeen vraag ik de
minister of zij bereid is - ik heb haar
dat min of meer al horen toezeggen
- om mee te denken over het
ontwikkelen van een systeem dat
bonafide leveranciers onderscheidt
van malafide of in ieder geval
minder bonafide leveranciers? Als
het leveren van bunkerolie nog niet
verboden is, is dat dan een optie?

Aanstaande maandag vergadert de
milieucommissie van de IMO in
Londen. Daar staat het probleem van
de bunkerolie min of meer op de
agenda. Gaat de Nederlandse
delegatie mondeling aandacht
vragen voor bredere kwaliteitsnor–
men van bunkerolie in internationaal
verband?

Ten slotte dringt de PvdA-fractie
erop aan, nu niet te praten over een
motie. De minister heeft al aangege–
ven, in breder verband met meer
partijen te zullen overleggen over dit
probleem. Het lijkt mij dan ook wijs
dat de Kamer en de minister dit
probleem gezamenlijk benaderen,
bijvoorbeeld in een algemeen
overleg.

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

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

Minister De Boer: Mijnheer de
voorzitter! Ik meen dat het goed is te
onderkennen, dat wij hier te maken

hebben met illegale activiteiten. Het
is ook goed, te onderkennen dat een
prachtig systeem van toezicht en
norrnen noodzakelijk is, maar niet
garandeert dat wij daarmee de
illegale activiteiten hebben uitgeban
nen. Dat betekent bepaald niet dat
wij ons bij de zaak moeten neerleg–
gen. Het betekent ook niet dat wij dat
in het verleden hebben gedaan.

Hierbij refereer ik toch maar aan
hetgeen ik in eerste instantie heb
gezegd. In 1986 werd hierover ook
gediscussieerd. Die discussie ging
toen vooral om gasolie. Vanaf 1986
hebben wij de handhaving geïntensi–
veerd. Dat heeft ertoe geleid, dat op
dit moment nauwelijks overtredingen
plaatsvinden op het gebied van het
mengen met gasolie. Wij hebben wel
gezien dat er in de laatste periode
vaak wordt gemengd met stookolie.
Daarom heeft het ministerie van
VROM de controle niet alleen
opgepakt. Het doet dit samen met
het Korps landelijke politiediensten,
het Nederlands meetinstituut, de
Rijksverkeersinspectie, het gerechte–
lijk laboratorium en met de douane.
Daar zijn wij op dit ogenblik nog
steeds mee bezig. Wij hebben het
hoofd dus niet in de schoot
geworpen.

Het nu in gang gezette proces is
dus nog niet afgerond, als er al ooit
sprak zal zijn van een afronding in dit
soort situaties. Wij zijn ermee bezig.
Het zou mij wat waard zijn als wij
wat later, in een algemeen overleg of
op een ander wijze, met elkaar
verder kunnen discussiëren op basis
van op dat moment beschikbare
gegevens uit onderzoeken en
analyses. Dan kan ik de Kamer veel
meer meedelen dan nu.

De heer Poppe (SP): Mijnheer de
voorzitter! Mijn motie geeft alle
ruimte voor algemeen overleg. Zij is
niet dichtgespijkerd. Wij kunnen de
handhaving wel opvoeren, en dat
gebeurt ook, maar de handhavers
hebben een probleem. Ik heb hen
vanmorgen nog gesproken. Er is een
slechte normstelling. Mengen is wel
verboden, maar je moet de daders
bijna op heterdaad betrappen om
een proces-verbaal te kunnen
opmaken. De minister verwees naar
1986. In 1985 is een grote actie in de
Rotterdamse haven gevoerd onder
de naam Chemix '85. Die actie heeft
een enorme stapel processen-verbaal
opgeleverd maar is uiteindelijk bij
het OM gestrand, omdat het om
brandstoffen ging en het mengen

moeilijk of niet aantoonbaar was.
Daarom wordt in mijn motie verzocht
om kwaliteitsnormen voor de
blendmiddelen zelf. Ik hoop dat de
minister daarover goed wil naden–
ken. Havenontvangstinstallaties en
andere inzamelaars handelen anders
altijd illegaal. Ik kan garanderen dat
er een grote loods vol met monster–
potten is. Als die wordt omgespit en
geanalyseerd, komt er een hoop
chemisch afval te voorschijn.

Minister De Boer: Ik denk dat het
goed is om onderscheid te maken
tussen twee aspecten. De regering
en de Kamer hebben samen normen
voor de blendmiddelen gesteld. Ik
denk niet dat het zinvol is hier
allemaal chemische termen naar
voren te brengen. Die normen
hebben in eerste instantie te maken
met de kwaliteit van het milieu. De
heer Poppe doelt vooral op de
veiligheid op zee, en terecht. Het
gaat er dan bijvoorbeeld om of de
motoren met dat mengsel op een
fatsoenlijke manier kunnen functio–
neren. De regering treft voorbereidin–
gen om samen met betrokken
partijen - dat zijn er nogal wat - te
komen tot onderzoek en vervolgens
tot normering en regelgeving ten
aanzien van de veiligheid op zee. Zij
zijn tot nu toe veel minder in beeld
geweest, omdat VROM zich heeft
gericht op de milieukwaliteit.

De heer Poppe (SP): Vandaar mijn
motie. Die gaat daarover. Dat is ook
milieu. Als een schip op de stenen
loopt, en de bemanning niet te
vergeten...

Minister De Boer: Dat hoeft u mij
niet te vertellen.

De heer Poppe (SP): Indirect is het in
beide gevallen milieu.

Minister De Boer: Daarom trek ik mij
er ook wat van aan.

De heer Poppe (SP): Mijn motie is
dus eigenlijk een onderschrijving van
wat nodig is bij het overleg met de
betrokkenen.

Minister De Boer: Ja, ik constateer
dat uw motie volstrekt in lijn ligt met
datgene waar wij mee bezig zijn.
Daarom wijs ik deze motie niet
zozeer af, maar ik zeg dat deze motie
verwoordt wat wij op dit moment
aan het doen zijn. Ik wil graag
toezeggen dat wij hierover op korte
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termijn verder discussiëren. Daarom
is de motie op dit ogenblik niet zo
relevant. De vragen zijn relevant en
daarom gaan wij er ook mee verder,
maar de motie voegt daar niet zoveel
aan toe. De boodschap is klaar en
helder en wij gaan er ook mee
verder.

Hiermee heb ik de vragen van
mevrouw Vos voor een deel ook
beantwoord. Wij zijn voortdurend
aan het onderzoeken. Wij zijn
voortdurend in contact met
afnemers. Wij zijn voortdurend in
contact met betrokkenen in de
haven. Het onderzoek dat plaats–
vindt, wordt heel serieus en intensief
door ons aangepakt. Vooruitlopend
op de definitieve besluitvorming die
ik in mijn dienst heb geregeld, kan ik
zeggen dat ik overweeg om extra
middelen ter beschikking te stellen
aan de inspectie, zodat zij meer
mankracht in kan zetten bij deze
activiteiten. Dat is voor de Kamer
van belang om te weten.

Mevrouw Vos heeft het over een
brongerichte aanpak. De heer Poppe
kan uitstekend uitleggen hoe de zaak
in elkaar zit en op welke wijze men
probeert de zaak te vernachelen, als
men dat wil. De problemen spelen
niet zozeer bij de zaken die wij
controleren en die goed zijn. Zij
komen voort uit het feit dat er
wellicht stoffen worden gemengd
met de stookolie, die op geen enkele
manier voldoen aan die criteria. Dat
is het probleem. Dat heeft niet te
maken met het feit dat de normen
niet helder zijn, want zij zijn volstrekt
helder. Het heeft gewoon te maken
met het feit dat het redelijk lucratief
is om wat spul in de olie te stoppen,
waardoor je meer krijgt uit minder
grondstoffen.

Een algemeen verbod op
vermenging is niet juist, want de
stoffen die wel voldoen aan de
criteria, zijn heel goed te vermengen
met de olie. Zij voegen toe aan de
kwaliteit van de olie. Bovendien
verlossen zij ons van een stukje
probleem. Wij hebben natuurlijk
reststoffen die hergebruikt moeten
worden. Dat zal mevrouw Vos toch
met mij eens zijn.

Mevrouw Vos (GroenLinks): Mag ik
de minister nog een aanvullende
vraag stellen?

De voorzitter: Strikt genomen mag
dat niet. U mag een interruptie
plaatsen, maar er is maar een ronde

voor u. U mag wel een opmerking
maken.

Mevrouw Vos (GroenLinks): Ik wil
graag nog concreet antwoord of de
signalen die vanaf 1992 zijn gekomen
over het bijmengen van afvalstoffen
in olie, vanaf dat moment hebben
geleid tot het onderzoek waarover de
minister nu spreekt.

Minister De Boer: Ik zal nog een
keer zeggen wat ik in eerste instantie
heb gezegd. Vanaf 1992 zijn wij bezig
met de intensivering van het
onderzoek. Wij zijn gestart in
Umuiden, Den Helder, Amsterdam
en Dordrecht. Het resultaat van al die
onderzoeken was dat de zaak bij de
binnenvaart redelijk onder controle
lijkt. Maar wie durft dit soort dingen
nog met zekerheid te beweren? Op
dit ogenblik lijkt het of de problemen
daar niet zitten. Wij hebben wel
gezegd dat er een nader onderzoek
moet komen naar de stookolie,
omdat het ernaar uitziet dat de zaak
daar niet overal even koosjer is.

De vragen van mevrouw Dijksma
over een aantal aspecten heb ik al
beantwoord. Zij heeft nog gevraagd
of het leveren van verontreinigde
olie strafbaar is. Dat is het zonder
meer en absoluut.

Mevrouw Dijksma heeft verder
gevraagd of voorafgaande aan het
bunkeren gemonsterd kan worden. Ik
heb reeds geantwoord dat wij dat op
dit moment reeds doen. Wij denken
namelijk dat de enige manier v, iari ;•>
je greep kunt krijgen op deze
materie, is dat je monstert, pal
voordat de zaak aan boord gaat.
Voor die tijd kunnen door malafide
organisaties zaken gedaan worden
die het daglicht niet verdragen.

Een onderscheid tussen malafide
en bonafide bedrijven kan ik op dit
moment uiteraard niet geven. Er zijn
ook bonafide bedrijven. Ik ben blij
dat mevrouw Dijksma zegt tijdens
een algemeen overleg verder te
willen discussiëren over dit
onderwerp. Ik zeg dat graag toe.

D

Minister Jorritsma-Lebbink:
Voorzitter! Vooral de heer Van
Waning heeft een aantal vragen aan
mij gesteld. Mevrouw Dijksma heeft
in haar betoog mij een enkele vraag
gesteld. Het lastige is dat ik op de
vragen van de heer Van Waning op
dit moment nauwelijks een antwoord
kan geven, omdat hij zich vooral

heeft uitgelaten over de zaak rond
Tankcleaning. Daarnaar wordt een
onderzoek gedaan. Naar mijn
mening moeten wij rustig afwachten
wat er uit dat vooronderzoek komt.
De Kamer zal daarvan ongetwijfeld
op de hoogte worden gesteld.
Zolang het onderzoek loopt, lijkt het
mij verstandig, daarover nu geen
uitspraken te doen. Ik kan dat
overigens ook niet, omdat de
dossiers m onderzoek zijn.

Wij kunnen wel voldoen aan de
eisen die in het Marpol verdrag zijn
gesteld In Amsterdam is de zaak
inmiddels overgenomen. Daar is er
geen probleem meer. In Rotterdam
was er geen probleem, omdat er niet
slechts een bedrijf op dat terrein
was. De zaak wordt daar gewoon
voortgezet.

De heer Poppe (SP): Enkele vragen
die de geachte afgevaardigde van
D66 heeft gesteld, heb ik reeds
schriftelijk gesteld. Betekent het
antwoord van de minister dat ik
moet wachten in verband met het
onderzoek van het openbaar
ministerie?

Minister Jorritsma-Lebbink: Ja. De
heer Poppe krijgt daar ongetwijfeld
bericht over. Als wij vragen niet
binnen drie weken kunnen beant–
woorden, dan krijgt men bericht
waarom wij die vragen niet binnen
drie weken kunnen beantwoorden.

Zoals ik reeds zei, is de zaak in
Amsterdam inmiddels overgenomen.
In Rotterdam is nog een ander
bedrijf dat ditzelfde werk doet.
Overigens krijgen havenontvangst–
installaties niet alleen afvalstromen
van de scheepvaart, maar ook
industriële afvalstromen vanuit het
havenbedrijf.

Ik vrees inderdaad dat wij een deel
van de subsidies als verloren moeten
beschouwen. Dat is heel vervelend.
Dat is de consequentie als je ervoor
kiest, bepaalde dingen op bedrijfs–
matige wijze uit te voeren. Ik weet
niet of het altijd beter is als het op
een andere manier gebeurt.

Mevrouw Dijksma heeft gevraagd
naar de kwaliteitsnormen voor de
bunkerolie. Het lastige is dat wij
geen eenzijdige kwaliteitsnormen
kunnen stellen. Dat moet altijd in
internationaal verband gebeuren. Als
wij wel eenzijdig kwaliteitsnormen
zouden stellen, dan verdwijnt de
handel eenvoudig naar een ander
land. Wij hebben dan noch voor het
milieu noch voor de veiligheid echt
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Jorritsma-Lebbink

iets bereikt. Overigens wordt in
IMO verband wel degelijk overleg
gepleegd over de kwaliteitseisen. In
de commissie zal binnenkort het
onderwerp mondeling aan de orde
worden gesteld.

De voorzitter: Ik stel voor, de
beraadslaging te beëindigen.

De heer Van Waning (D66):
Voorzitter! Mag ik nog een vraag
stellen?

De voorzitter: Bij een interpellatie is
er niet nog een termijn.

De heer Van Waning (D66): Volgens
het nieuwe Reglement van orde mag
ik, als de Kamer daartoe toestem–
ming verleent, in een volgende
termijn nog vragen stellen.

De voorzitter: Neen, dat geldt niet
voor een interpellatie. Bij een
interpellatie kennen wij echt maar
twee termijnen. De interpellant heeft
twee termijnen. De overige sprekers
hebben één termijn. Ik stel voor, dat
wij ons daaraan houden. Wij kunnen
altijd van de regels afwijken, maar bij
een interpellatie lijkt mij dat niet
goed.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de regering voor de
verstrekte inlichtingen.

Ik stel voor, dinsdag aanstaande
over de ingediende motie te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststalling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 1995
(23900-XIII);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1993 (Slotwet;
rekening) (23841);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XIII (Ministerie
van Economische Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(Slotwet; rekening) (23849).

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Leers (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil beide bewindslieden
bedanken voor hun antwoorden in
eerste termijn. De eerste gedachten–
wisseling die ik met beide bewinds–
lieden heb gehad, vond ik niet
onaangenaam, maar helaas ook niet
overtuigend. Wij blijven het dus
oneens.

Ik wil herhalen dat de klankkleuren
in het regeerakkoord en de begroting
ons aanspreken. Met de
bezuinigingsvoorstellen zijn er echter
heel wat valse noten in de klankkleur
geslopen. De tekst past opeens niet
meer bij de partituur. Hoewel met
veel creativiteit gepoogd is de
bezuinigingen te onderbouwen - dat
hebben de minister en staatssecreta–
ris vandaag en eergisteren nog eens
gedaan - geloven wij nog steeds niet
dat je met minder geld uiteindelijk
meer beleid kunt voeren. Ik vraag
beide bewindslieden waarom zij niet
gewoon zeggen dat de bezuinigingen
hen onaangenaam getroffen hebben
en dat zij ermee in de maag zetten.
Waarom zegt de minister niet dat hij
grote moeite heeft om de bezuinigin–
gen in te vullen en dat hij nog eens
met de sector wil overleggen om tot
een goede oplossing te komen? Dat
zegt de minister niet. Hij motiveert
de bezuinigingen met het argument
dat hij de heroverweging sowieso
had willen maken.

Ik moet zeggen dat wij dit een
onecht argument vinden. Opeens
ontdekken wij dat wat wij tot voor
kort samen met D66, VVD en Partij
van de Arbeid aan instrumenten
opbouwden niet meer voldoet en dat
het opeens allemaal anders moet.
Natuurlijk prijzen wij de minister dat
hij voortvarend aan de slag gaat met
zijn taakstelling voor wat betreft de
invulling van het regeerakkoord.
Straks zit hij echter als braafste
jongetje alleen in de klas, terwijl de
andere ministers nog vrolijk buiten
spelen. Kortom, wij wijzen de
bezuinigingen af. Ook de verwijzing
naar de lastenverlichting voor het
bedrijfsleven kan ons niet op andere
gedachten brengen. Ik heb het
zoëven al aangegeven: voor 1995 is
er nog geen sprake van extra
middelen voor het midden– en
kleinbedrijf en ook de generieke
lastenverlichting waar de minister
over sprak, is meer gericht op

koopkrachtversterking dan op het
creeren van werk.

De heer Van Walsem (066): De heer
Leers spreekt over geen extra
middelen voor het midden– en
kleinbedrijf voor 1995. Bij besluit van
februari 1994 is er een MKB-pakket
van 300 mln. toegezegd. Dat wordt
ook door dit kabinet geëffectueerd in
1995. In de fiscale sfeer van de
werkgeversbijdrage voor het
ziekenfonds gaat het om nog eens
600 mln. Dat is bij elkaar 900 mln.

De heer Leers (CDA): Ik had het over
het beleid van dit kabinet en niet
over het beleid van het vorige
kabinet. Er is inderdaad sprake van
300 mln. aan extra middelen, maar
dat komt nog voort uit het oude
kabinet.

De heer Van Walsem (D66): Dat
hadden wij ook weg kunnen
bezuinigen!

De heer Vos (PvdA): De heer Leers
zei zopas dat de minister waarschijn–
lijk als laatste en knapste jongetje in
de klas zou blijven, terwijl de rest
nog buiten zou spelen. Uit vroegere
jaren kan ik mij herinneren dat de
toenmalige minister van Financiën,
de heer Ruding, nogal gesteld was
op een grote budgetdiscipline. Als
men dit even in het achterhoofd
houdt, vindt de heer Leers dan dat
deze minister ook buiten moet gaan
spelen, of vindt hij dat de anderen zo
snel mogelijk binnen zouden moeten
komen?

De heer Leers (CDA): Dat laatste! Dat
is natuurlijk een zaak van de mimster
van Financien. Ik vind dat zij allemaal
als braaf jongetje in de klas moeten
zitten. Dan pas kun je eerlijk de
intensiveringen verdelen. Nu ben ik
bang dat er dadelijk een paar buiten
blijven staan, dat deze minister
probeert om ook wat mee te kunnen
grijpen uit de pot en dat men
vervolgens zegt dat het hen spijt,
maar dat het geld is opgegaan aan
andere zaken. Dat is de angst die ik
hier uitspreek.

Voorzitter! Nu ik het toch over de
coalitiepartijen heb, hun houding
stelt mij gewoon teleur. D66 en de
Partij van de Arbeid slikken zonder
meer de afbraak van het
energiebesparingsbeleid. De VVD zet
alle mooie woorden over het
technologiebeleid in een wel heel
flets daglicht door afgezien van een
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Leers

paar pietepeuterige amendementen
alles klakkeloos te accepteren. De
heer Remkes maakt veel misbaar,
maar de moed om het dualisme
werkelijkheid te maken ontbreekt. Ik
nodig de coalitiepartijen nogmaals
uit om samen met ons te zoeken
naar mogelijkheden om ten minste
een jaar uitstel te bewerkstelligen,
om met de sector te kunnen
overleggen.

Het is mij overigens onduidelijk,
voorzitter, tot welke marges voor
verschuivingen binnen het pakket de
minister nog bereid is. Ik herinner
aan de opmerking van de heer
Remkes dat hij zich niet commiteert
aan de invulimg van het pakket voor
1995. Wat zal hij straks doen?
Accepteert de minister het als de
VVD verder gaat schuiven?

Voorzitter! In verband met de tijd
kan ik over een aantal onderwerpen
niet zoveel meer zeggen, bijvoor–
beeld over de Winkelsluitingswet. Ik
vind het correct dat de minister zegt
dat er eerst een onderzoek zal
worden ingesteld. Wij wachten het
resultaat daarvan af, maar ik zeg nu
al dat hij niet te lichtvaardig moet
denken over de positie van de kleine
ondernemers en ik vraag hem, echt
heel zorgvuldig rekening te houden
met de mensen die een andere visie
op de samenleving hebben, met
name als het gaat om de zondags–
rust.

Voorzitter! Zoals ik al had
aangekondigd, dien ik twee moties
in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de conclusies
van het platform Globalisering en in
het regeerakkoord verlichting van de
administratieve-lastendruk grote
prioriteit heeft;

constaterende, dat een duidelijke
doelstelling ten aanzien van de
administratieve-lastendruk ontbreekt;

spreekt uit dat op te leggen nieuwe
regelgeving gecompenseerd dient te
worden met evenredige, gelijktijdige
vermindering van bestaande regels;

verzoekt de regering voorts in deze
regeerperiode, in nauw overleg met
het bedrijfsleven, te komen tot een

substantiële vermindering van de
bestaande administratieve lasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Midden– en
Oosteuropese landen hun economi–
sche en maatschappelijke ontwikke–
ling met wisselend succes en
snelheid doorlopen en dat buiten–
landse steun aan deze landen nog
niet kan worden gemist;

voorts constaterende, dat er na 1997
in de rijksbegroting en in het
bijzonder in de Oost-Europa-faciliteit
geen gelden meer beschikbaar zijn
voor dit beleid;

spreekt uit dat de verdeling van
middelen uit de in het regeerakkoord
opgenomen beleidsintensivering
(zgn. cluster 6) minimaal zal leiden
tot het op peil houden van het
budget ten behoeve van Midden– en
Oost-Europa op het niveau van 1995,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze moties zijn
voorgesteld door het lid Leers. Naar
mij blijkt, worden zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgen resp. de nrs. 20 en 21
(23900-XIII).

De heer Leers (CDA): Voorzitter! In
de advieswereld worden ezelsbrug–
getjes gebruikt om iets pakkend weer
te geven; de minister zal dit
ongetwijfeld herkennen. Ik wil met
behulp van vier O's onze gevoelens
over deze begroting weergeven. Op
de eerste plaats is er de 0 van
onbegrijpelijk; het is onbegrijpelijk
dat deze bewindslieden meer beleid
met minder geld willen uitvoeren.
Dan noem ik de O van ondoordacht.
De effecten van de maatregelen zijn
naar onze overtuiging nauwelijks in
kaart gebracht. De derde O betreft de
O van onlogisch. Het is onlogisch om
eerst te bezuinigen en daarna te
intensiveren. Ten slotte de O van
onbetrouwbaarheid. Het beeld van
de overheid bij bedrijfsleven en
instellingen mag niet onbetrouwbaar
zijn, het moet juist betrouwbaar zijn.
En ik haast mij om er nog een vijfde

O aan toe te voegen: de O van mijn
oproep om de zaak nog eens te
heroverwegen.

D

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Ik
zeg beide bewindslieden hartelijk
dank voor het heldere en uitgebreide
antwoord in eerste termijn. De
minister is er inmiddels aan gewend
dat hij hier wel eens drieënhalf uur
achter elkaar moet staan. In de jaren
zeventig en tachtig waren er politici
aan de andere kant van de Muur die
het wel eens elf uur volhielden. Zij
moeten maar bedenken dat dat ook
niet meeviel...

De minister heeft gezegd dat het
departement zich niet jarenlang
gevangen moet laten zetten in het
schuiven met potjes. Mijn fractie is
het daar volstrekt mee eens: je voert
je doelstelling concreet en zorgvuldig
uit en daarna probeer je, offensief
beleid te voeren. De minister heeft
wat dit betreft vertrouwenwekkende
woorden gesproken en wij zijn daar
bijzonder gelukkig mee.

Verder heeft de minister gezegcl
dat hij welwillend staat tegenover de
uitgangspunten van de amendemen–
ten. Ik zou graag vernemen of hij
ideeën heeft over de praktische
uitvoering ervan. Ik denk dat wij met
z'n allen best tot een oplossing
kunnen komen.

De minister heeft gepleit voor een
sterke relatie tussen kennisinstituten,
bedrijfsleven en overheid. Ik wil dat
graag onderstrepen. Die driehoeks–
verhouding kan heel succesvol zijn
als het erom gaat, hoe je de BV
Nederland op de wereldkaart kunt
zetten met het oog op de economi–
sche ontwikkelingen. De minister
heeft in dat verband ook gezegd dat
er wel eens een gebrek is aan
relevantie in de onderzoeken die
gepleegd worden en de richting van
de markt. Dat zouden wij kunnen
verbeteren door die driehoeksver–
houding sterker neer te zetten dan in
het verleden het geval was. Dat
vraagt overigens wel sterke relaties
tussen departementen als Economi–
sche Zaken, Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, VROM en
Verkeer en Waterstaat. Als je niet in
staat bent om de verkokering te
doorbreken, zal het uitgangspunt
waarschijnlijk niet tot veel resultaat
leiden en dat zou ik een slechte zaak
vinden.
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Vos

Als het gaat om de vraag hoe je
kennisinstituten en het bedrijfsleven
sterker aan elkaar kunt binden,
moeten wij daar ook niet al te
negatief over doen. Dat gebeurt
natuurlijk wel, maar veel incidenteler.
Ik heb verleden jaar december de
innovatieprijs van de Overijsselse
ontwikkelingsmaatschappij moeten
uitreiken. Er waren 40 plannen door
kleine ondernemingen ingediend,
waarvan er 30 hun nieuwe plannen
hadden uitgevoerd in samenwerking
met de universiteit van Twente. Dat
zijn de zaken waar wij over praten.
Daaraan zie je dat het buitengewoon
functioneel kan zijn en dat gelden die
op dit moment in feite al bestaan in
het kader van het wetenschapsbe–
leid, veel produktiever kunnen
worden besteed dan in het verleden
het geval was. Ik ben bijzonder blij
met die uitspraak. Ik denk dat wij er
veel energie in moeten steken. Het
zou betekenen dat bestaande gelden
beter worden gebruikt dan wij tot nu
toe in staat waren te doen.

Bij die bezuinigingen heb ik gepleit
voor een sterke coördinatie en
gesproken over de stapeling. Een
aantal mensen hebben erover
gesproken dat die stapeling tot
grotere problemen zou kunnen
leiden dan absoluut noodzakelijk is.
Die sterkere coördinatie moet ook
plaatsvinden als het gaat om de
beleidsintensiveringen, waarbij ook
veel meer overleg tussen de
departementen zal moeten plaatsvin–
den dan in het verleden het geval
was.

De minister heeft gezegd dat het
kabinet streeft naar verbetering van
het algemene investeringsklimaat. In
dat verband sprak hij over de
generieke steun met betrekking tot
technologieën. Daarbij is de WBSO
aan de orde geweest. Brussel heeft
inmiddels wel een goedkeuring
gegeven. Dat lijkt mij een prima zaak.
De minister heeft ook een aantal
toezeggingen gedaan over het
technisch-ontwikkelingskrediet.
Ruimte voor feasibility studies is een
uitstekende zaak. De minister heeft
een overzicht aan de Kamer
toegezegd. Dat lijkt mij een prima
idee, omdat dit ook weer de start kan
zijn voor een nieuwe discussie hoe je
verder zou kunnen gaan. Als de
minister de uitkomsten van die
rapportage aan de Kamer meedeelt
en niet alleen aangeeft waaraan het
geld is uitgegeven, maar ook welke
uitstraling dat heeft gehad, zouden
wij in die uitstraling wel eens een

aantal min of meer rudimentaire
nieuwe clusters kunnen ontdekken.
Dat is de praktische manier waarop
wij in staat zijn om deze zaak meer
inhoud te geven.

In dat verband is het ook goed dat
wij het programma toeleveranciers
en uitbesteders verder bij de kop
pakken, omdat wij daar eigenlijk
spreken van co-makers. Alles wat ik
tot nu toe heb gezegd over verster–
king van relaties, geldt daar ook in
belangrijke mate. Niet meer op basis
van loonconcurrentie, maar vanaf het
begin van een programma kijken of
je elkaar kunt versterken in het
ontwikkelen van nieuwe ideeën. De
relatie tussen onderwijs en arbeids–
markt en het programma kwaliteit en
logistiek moeten daar natuurlijk ook
aan gekoppeld worden.

Ik wil de minister hartelijk
dankzeggen voor het feit dat hij een
pragmatische aanpak heeft willen
kiezen in de ontwikkeling van het
ecologisch-economische structuur–
plan. Misschien is het goed, van de
minister te horen wanneer hij denkt
die zaak in beweging te brengen en
op welke wijze hij dat aan de Kamer
wil meedelen. Daarbij is consensus
tussen het bedrijfsleven en de
overheid een heel belangrijke zaak.
Het moet tussen de oren zitten. Het
moet niet alleen via regels. Die
hadden wij zat, hebben wij tegen
elkaar gezegd.

Het heeft mij opgelucht dat de
minister een mededeling heeft
gedaan over de problematiek van de
common area. De publikaties van de
laatste dagen logen er niet om.
Vaststaat dat de situatie van 1993
nog steeds geldt. Dat geeft ons ook
mogelijkheden om te doen wat wij
van plan waren met het oog op de
structuurversterking.

Over de scheepsbouw heeft de
minister in de schriftelijke beant–
woording aangegeven hoe hij wil
handelen. Dat lijkt mij een goed
uitgangspunt. Op 8 november is er
een Industneraad. Cruciaal is daar
dat wij proberen het steunplafond te
verlagen - de minister heeft dat ook
erkend - zodat wij met de gelden die
wij daarvoor uittrekken, meer kunnen
doen dan wanneer het plafond op
het huidige niveau zou blijven. Dan
resten nog twee vragen. De Fransen
zijn tegen uitvoering van de
OESO-regels per 1 januari 1996.
Welke complicatie ziet de minister
daar? In dat verband is het ook goed
om te weten of druk wordt uitgeoe–
fend op de Verenigde Staten om de

Jones Act, die niet toelaat dat
buitenlandse werven voor Ameri–
kaanse reders bouwen, in te trekken.

Het plan van aanpak met
betrekking tot de administratieve–
lastendruk kunnen wij begin 1995
tegemoetzien. Dat houdt de vaart
erin.

Voorzitter! Dit was het eerste
debat met de nieuwe bewindslieden.
Ik heb er een goed gevoel aan
overgehouden. Er is veel te doen en
het is niet makkelijk, maar veel
succes!

D

De heer Vreeman (PvdA): Voorzitter!
Ook ik wil de bewindspersonen
bedanken voor de beantwoording.
Met name de punten die betrekking
hebben op de regionalisering, het
cluster-denken, het technologie–
beleid, het midden– en kleinbedrijf in
relatie tot het hoger beroepsonder–
wijs, het midden– en kleinbedrijf in
relatie tot infrastructurele werken, de
studie naar de middelgrote onderne–
mingen, de één-loket– en de
laagdrempeligheidsgedachte bij de
advisering voor starters, het
aansluiten bij het project grote
steden en de sympathie voor het
idee van de stadsontwikkeling, zijn
dingen die mij aanspraken.

Toch blijven er nog drie punten
over. Gek genoeg lijken dat alle drie
kleine punten, maar zij zijn de
uitdrukking van een iets meer
fundamentele vraag. De minister zei
aan het begin: het financieel–
economische is de fundering voor
het sociale. Die redenering kan net
zo goed omgedraaid worden: het
sociale is de fundering voor het
financieel-economische. Vanuit
Economische Zaken gezien, kan ik
wel begrijpen dat deze invalshoek
gekozen wordt, maar hij is in ieder
geval eenzijdig. Ik heb drie punten
die dit benadrukken. Het zijn punten
die ik al eerder genoemd heb.

Het eerste punt betreft de
ontwikkeling van het leerlingwezen.
Ik heb begrepen dat de minister niet
zo gecharmeerd is van de Duitse
winkelsluitingswet, maar hij zal toch
minimaal gecharmeerd zijn van het
Duitse duale systeem van het
leerlingwezen, dat in de wereld als
het sterkste beschouwd wordt, zeker
waar het gaat om technische
beroepen. Dat is in Nederland altijd
wankel en ik zou willen vragen om
met Sociale Zaken en met Onderwijs
erover na te denken, hoe je daar
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meer vorm aan kunt geven.
Kwalificatie-ontwikkeling van jonge
mensen, zeker nu in een iets
opgaande conjunctuur, ook naar
technische beroepen toe, is cruciaal
voor de ontwikkeling, ook van het
midden– en kleinbedrijf.

Het tweede punt was dat van de
stadseconomie en van het thema van
de contract compliance, dat ik heb
aangekaart en waar schriftelijk
negatief op is gereageerd. Het was
negatief in de zin van: we doen al
zoveel voor langdurig werklozen en
waarom dit nog?

Ik denk dat een van de meest
fundamentele zaken die je tegenkomt
in de grote steden, is wat je zou
kunnen noemen: het contrast. Als je
in Rotterdam komt en daar de
geweldige opkomst van de kantoor–
giganten ziet of als je in Amsterdam
langs de rondwegen de grote
kantoorgebouwen ziet, en als je
daarna in Spangen komt, of in
Fijenoord of in de Baarsjes, dan merk
je dat al die mensen zich afvragen:
wat hebben wij daarmee te maken;
hier wordt geïnvesteerd, maar wat is
het eigenlijk voor ons? Dat contrast
tussen enerzijds een groei van de
economie in die steden en anderzijds
het gevecht tegen de verpaupering in
de andere delen, alsmede de
dualiteit die erin zit, is een van de
grote opgaven die wij met elkaar
hebben: hoe houden wij dat
enigszins bij elkaar?

Daar kun je allerlei instrumenten
op loslaten, maar één zo'n instru–
ment - vandaar dat ik het jammer
vond, dat er meteen zo negatief op
geregeerd werd - is het leggen van
het verband met de betekenis voor
de werkgelegenheid van de bouw en
aanleg van dit soort projecten: het
verband met de werkgelegenheids–
situatie van de lokale bewoners. Ik
vind het wat kort door de bocht om
te zeggen: die 40.000 van Melkert en
we doen ook nog wat met de
uitkeringen. Ik vind dat het voor de
cohesie van de stad cruciaal is, dat
er een verband is tussen de groei in
de economische sectoren waar de
rijkheid vanaf straalt, en de sociale
positie van mensen die in die stad
leven en vechten voor het hebben
van een toekomst, als het gaat om
werkgelegenheid.

Op het derde punt is niet
gereageerd. Ik vind dit ook een
cruciaal punt; ik zal er wat meer
toelichting op geven, want het leek
een incident, toen ik zei: er zijn
situaties in het arbeidsvoorwaarden–

beleid waar mensen tot nieuwe
starters worden. Morgen wordt er
gesproken met werkgevers– en
werknemersorganisaties in het
centraal overleg. Ik wil mijn oude
verleden niet verloochenen en u
schetsen wat het dilemma en het
probleem is voor een vakbonds–
bestuurder die nu moet onderhande–
len in een bedrijf waar enerzijds
geen sprake is van
werkgelegenheidsgroei - bij veel
grote bedrijven is dat zo - terwijl er
anderzijds een behoorlijke financiële
positie is, en die geconfronteerd
wordt met een sterke vraag om
loonmatiging. Straks moet hij naar
de werknemers in de kantine toe en
antwoord geven op de vraag: wat
heb je daarvoor in ruil gekregen? De
druk op looneisen wordt geweldig
groot, als er geen ruil is. Ik heb het
voorbeeld gegeven van een bedrijf
waar een deel van de loonruimte
gebruikt wordt voor starters buiten
het bedrijf. Je ziet dat bij FBTO; in de
verzekeringsbranche is het gebeurd;
bij de banken zal het gaan spelen.
Overal waar het financieel redelijk
goed gaat, maar waar toch grote
reorganisaties voor de deur staan,
moet een slag geslagen worden.
Volgens mij is dit een moderne,
geavanceerde gedachte.

Het gaat om de vraag hoe je delen
van de loonruimte kunt aanwenden
voor starters, nieuwe bedrijfjes in de
regio, hoe je dit vorm moet geven en
of je dit fiscaal moet faciliteren.
Cruciaal daarbij is dat voor de
werknemers van het bedrijf zichtbaar
een verband gelegd wordt tussen
hetgeen zij hebben laten zitten - ik
praat maar in termen van vakbonds–
mensen - en datgene waar dat op
bedrijfsterreinen of in de buurten en
straten waar zij wonen, toe geleid
heeft, namelijk werk voor mensen
die bij hen in de kaartenbak stonden.
Door dit element van de arbeidsvoor–
waarden wordt loonmatiging
gekoppeld aan starters en lokale
initiatieven. Soms gaat het ook om
kennis van die grote bedrijven die
niet tot de kernactiviteiten behoort
en die dan weer getransfereerd
wordt naar nieuwe bedrijven. Ik heb
begrepen dat de minister bij het door
mij genoemde overleg aanwezig zal
zijn. Ik wil hem vragen of hij dit
element dat toch raakt aan de vraag
hoe wij naast herverdeling kunnen
omgaan met arbeidsvoorwaarden en
nieuwe werkgelegenheid, op de
agenda wil zetten. Ik vind dat van
groot belang.

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Ik heb waardering voor
het eerste optreden van beide
bewindspersonen in deze Kamer. Ik
heb voor hen nog één motie en twee
vragen. De motie gaat over de zorg
van mijn fractie over de toekomst
van zon– en windenergie vanaf 1996.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat windenergie en
zon-pv een belangrijke rol kunnen
spelen bij het tot stand brengen van
een duurzame energievoorziening;

overwegende, dat in de huidige
energiemarkt duurzame bronnen op
eigen kracht slechts langzaam tot
ontwikkeling komen;

derhalve overwegende, dat
stimulerend overheidsbeleid voor
duurzame energiebronnen niet
gemist kan worden;

verzoekt de regering af te zien van
het per 1-1-1996 opheffen van de
investeringssubsidies voor windturbi–
nes en zon-pv-installaties tenzij
uiterlijk op die datum een regeling
voor terugleververgoedingen voor
elektriciteit uit deze bronnen van
kracht zal zijn die een kostendek–
kende exploitatie mogelijk maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Rabbae
en M.B. Vos. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (23900-XIII).

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Mijn eerste vraag is
gericht tot de minister en gaat over
de kerncentrale Borssele. In
antwoord op vragen van de heer
Crone van de PvdA zegt hij dat de
Kamer het recht heeft om het debat
over de modernisering van Borssele
te heropenen, maar dat de Kamer
wel moet weten dat er sprake is van
een schadeclaim. Er is namelijk 160
mln. gecommiteerd of uitgegeven
voor dit project. De minister van
Economische Zaken ad interim, de
heer Kok, heeft in juni jongstleden
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echter tegen de Kamer gezegd dat de
Kamer hierop kon terugkomen, als zij
dat wilde. Goedkeuring van het
Elektriciteitsplan zou hiervoor geen
beletsel vormen. Hij heeft met geen
enkel woord gerept over het feit dat
er dan sprake zou kunnen zijn van
een schadeclaim.

Mijn tweede vraag gaat over de
milieutoets. Ik heb in mijn eerste
termijn aan de minister gevraagd of
hij bij deregulering ook wil denken
aan de milieu-effecten en of hij in dat
kader een milieutoets overeind wil
houden. Als je wilt dereguleren, is
het van befang dat je een aantal
belangrijke beleidspijlers overeind
houdt. Ik heb geen antwoord
gekregen op die vraag en daarom
herhaal ik die nu.

D

De heer Remkes (WD): Mijnheer de
voorzitter! Ook namens de WD–
fractie wil ik veel waardering
uitspreken in de richting van de
beide bewindslieden. Het antwoord
van de minister heeft ons getroffen,
zowel wat de toonzetting betrof,
gericht op dialoog met de Kamer, als
wat de inhoud betrof. Dat had
betrekking op de analyse van de
economische problemen, waar dit
land op dit ogenblik mee geconfron–
teerd wordt, op wat er in het
verleden zoal fout is gegaan en op
wat er in de toekomst moet
gebeuren. Verder had het betrekking
op de richting die de minister aangaf
voor de toekomst van het
technologiebeleid.

Ook sprekend aan het adres van
de heer Leers, begin ik met het
laatste aspect. Ons ging het in eerste
termijn om het volgende. Wij hebben
in de beleidsbrief van de minister
een invulling aangetroffen van de
verschillende instrumenten. Wij
vinden het wenselijk om in 1995, het
liefst zo vroeg mogelijk in het jaar,
een nadere discussie met elkaar te
hebben over de effectiviteit van het
technologie-instrumentarium. Ik was
daarom ook zeer content met het
antwoord van de minister, omdat hij
daarin aangaf dat die discussie in
1995 gaat komen. Natuurlijk kan het
resultaat van die discussie zijn dat je
tot een verschuiving komt. Ik heb
impliciet bij de minister al een
verschuiving geproefd van de wat
meer specifieke instrumenten die we
nu hebben - PBTS en IOP - naar het
clusterbeleid. Wellicht zou je daarin
in enigerlei vorm een zekere

samenhang kunnen brengen. Dat
was de bedoeling van onze
interventie in eerste termijn. Het was
natuurlijk niet de bedoeling om te
zeggen: wij interpreteren de invulling
voor 1995 niet als hard, maar als
indicatief. We behandelen hier de
begroting, en ik realiseer mij echt
wel dat dat niet kan. Daarom heb ik
nadrukkelijk gesproken over de jaren
na 1995.

Waar het gaat om het amende–
ment dat wij samen met de Partij
van de Arbeid hebben ingediend
over de BTOC-regeling, wil ik nog
het volgende opmerken. Wij hebben
geconstateerd dat dat in feite de
enige regeling is die volgens het
voorstel wordt opgeheven. Als je
volgend jaar een wat integraler
discussie wilt hebben over de
richting van het technologiebeleid en
over het instrumentarium, moet je
dat naar onze opvatting niet doen en
moet je jezelf de vrijheid geven om
ook dat instrument bij de discussie te
betrekken, waarbij wij niet uitsluiten
- ik ken ook wel een aantal feilen van
die regeling - dat je in die discussie
tot de conclusie komt dat daarvoor
geen toekomst is weggelegd. Maar
het is de consistentie in de redene–
ring, reden waarom wij dat
amendement hebben toegespitst op
het jaar 1995. Het is dus geen
structurele, maar een incidentele
dekking, ten laste van de PBTS. Ik
heb de minister de link horen leggen
naar het wat bredere MKB-beleid. Hij
heeft gezegd dat wij toch veel doen
voor die sector, waarbij hij heeft
verwezen naar 1996 en de maatrege–
len die dan genomen zullen worden.
In diezelfde lijn zou ik willen zeggen:
als je voor 1995 deze regeling
afschaft, geef je in feite, gelet op de
tijdfasering, een verkeerd signaal.

Over de amendementen die zijn
ingediend door de fractie van D66,
ondersteund door de heer Crone van
de Partij van de Arbeid, over de
ombuigingen op het energiebeleid,
nog het volgende. De doelstelling
voor de richting van het beleid
spreekt ook onze fractie op zichzelf
aan. Ik heb in eerste termijn goed
naar de minister geluisterd en
begrepen dat de dekking wat ons
betreft niet goed, in ieder geval te
fors is waar het gaat om de
bestaande budgetten. Ik heb in
eerste termijn hierover een vraag
gesteld, waarop ik geen antwoord
heb ontvangen, namelijk of de
minister bereid is om, redenerend
vanuit de filosofie die in de

beleidsbrief staat aangegeven, meer
eigen verantwoordelijkheid bij de
sector te leggen. Ik vraag de minister
om met de elektriciteitsproduktie–
sector in discussie te gaan over de
vraag of deze sector bereid is om
voor de nieuwe technologie,
waaronder de nucleaire, een grotere
eigen verantwoordelijkheid te dragen
dan men op dit ogenblik draagt.
Wellicht kan in zo'n gesprek een
nadere oplossing worden gevonden
voor de toekomst van de kredieten
waarmee wij bezig zijn. Wellicht
komen wij er langs die weg uit. Ik
hoor daar graag een reactie op.

Er is een streep licht blijven zitten
tussen de opvatting van mijn fractie
en die van de minister over de
energieheffing en de operatie in
relatie tot de sector. De minister
heeft zelf gezegd: het is niet fraai,
maar ik zie geen andere mogelijk–
heid. Wellicht kan die mogelijkheid
worden gevonden, zeker waar het
gaat om windenergie, bij de
discussie over de teruglever–
vergoedingen. Die discussie vindt
momenteel plaats. Wellicht kan langs
die weg een oplossing worden
gevonden, waardoor die vestzak–
broekzakoperatie niet behoeft te
worden uitgevoerd.

Ik heb geprobeerd om in eerste
instantie een aantal criteria aan te
geven waaraan wij het voorstel voor
de instelling van een energieheffing
zullen toetsen. Dat zijn onze criteria
nu. Dat zullen dan onze criteria ook
zijn. Ik heb het dan onder andere
over volledige terugsluizing. Wat
betreft het MKB, toch een belangnjke
factor in dit debat, de vraag in welke
mate dat MKB wordt getroffen. De
minister heeft zelf ook al een aantal
gevolgen geschetst. Is het niet
mogelijk om het zakelijk verbruik bij
de start, in lijn met de redenering
over de dynamische–
modelontwikkeling, zeker als het
internationaal nog allemaal niet zo
goed geregeld is, zoveel mogelijk te
ontzien, uit een oogpunt van de
concurrentieverhoudingen in de sfeer
van het MKB? Als je met elkaar
bereid bent om het probleem langs
die weg te tackelen, dan kan men er
naar onze overtuiging uitkomen.

Ik heb geen reactie gekregen op
mijn opmerkingen in eerste termijn
over het Industriefonds.

Tot slot nog iets over de kernener–
gie en Borssele. Die discussie is wat
ons betreft geen discussie tussen
gelovigen en ongelovigen. Geen
bijbelstrijd. Dat betekent dat de
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fractie van de WD bereid is om het
onderwerp kernenergie op een zeer
zakelijke manier te beoordelen. Wij
zijn het eens met de stelling van de
minister dat er deze kabinetsperiode
geen aanleiding is om te besluiten
tot de bouw van nieuwe kerncentra–
les in ons land, gelet op de afval– en
de veiligheidssituatie, de vermogens–
situatie, de te verwachten prijzen en
de diversificatie-omstandigheid. Wij
vinden wel dat de nucleaire optie
voor ons land, met name uit
milieu-overwegingen voor de wat
langere termijn, als voor de actuele
problemen een oplossing is
gevonden, niet mag worden
afgesneden. Dat is ook de mening
van de minister. Dit is ook de
achtergrond van mijn opmerkingen
over het onderzoek.

Vanuit dezelfde invalshoek
beoordelen wij de situatie Borssele.
Ik wil daar een wat meer fundamen–
teel bestuurlijke opmerking over
maken. Wij hebben in juni met elkaar
gedebatteerd. Toen werd geconsta–
teerd dat het Elektriciteitsplan moest
worden goedgekeurd - dat stond ter
discussie - en dat er vergunningen
moesten worden verleend. De
minister van Economische Zaken ad
interim zei dat de Kamer daarover te
zijner tijd weer zou kunnen praten.
Daar heeft de heer Rabbae gelijk in.
Uit de brief van 20 augustus werd
duidelijk dat er vergunningen waren
verleend en dat het Elektriciteitsplan
zonder enig formeel voorbehoud was
goedgekeurd. Op het moment dat de
rijksoverheid dat gedaan heeft, is er
een signaal gegeven aan het
bedrijfsleven. Wat ons betreft, gaat
het niet aan, te zeggen dat het Rijk
voortdurend van standpunt
verandert. Als de Kamer iets had
willen doen, had zij tijdens het debat
van juni jongstleden moeten zeggen
dat de minister van Economische
Zaken het Elektriciteitsplan op dat
punt niet had mogen goedkeuren.
Wat de Kamer nu weet, wist zij toen
ook. Er is geen nieuwe informatie.
Het enige punt dat nog een rol had
kunnen spelen, waren de kosten van
het project als zodanig, mede in
verband met de vergunning–
verlening. Nu kan geconstateerd
worden dat de raming van de kosten
op geen enkel punt afwijkt van die in
juni. Het is een kwestie van
behoorlijk bestuur om nu consistent
te blijven redeneren. Wij dienen de
consequenties te nemen van de
stappen die toen gezet zijn.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Lanceert de heer Remkes hiermee
via mij een waarschuwing aan de
twee coalitiepartners? Het standpunt
van de fractie van GroenLinks over
deze kwestie is altijd duidelijk
geweest.

De heer Remkes (WD): Ik sprak u
niet in het bijzonder aan, mijnheer
Rabbae. Ik heb meer in het algemeen
geprobeerd, de geschiedenis op te
halen. Voor het toekomstige debat is
het goed dat iedereen weet wat er
gebeurd is. Bovendien heb ik
geprobeerd, aan te geven waar de
fractie van de WD staat.

De heer Rabbae (Groenlinks): De
fractie van de WD is, evenals de
fractie van GroenLinks - maar wel
met een tegengesteld standpunt -
altijd duidelijk geweest. Dat waardeer
ik ook. Ik vind het jammer dat zowel
de fractie van D66 als die van de
PvdA zich in dit debat stilhoudt.
Beide fracties hebben hun standpun–
ten over deze kwestie duidelijk laten
weten aan de kiezers. Ook de
afgelopen maanden hebben zij er in
de Kamer nog over gesproken.

De heer Remkes (WD): Ik heb ook
geprobeerd, iets te zeggen over het
innemen van tussentijdse standpun–
ten. Misschien is het wel om beter
vanaf het allereerste moment - en in
ieder geval op het juiste tijdstip -
duidelijk te zijn. Dan ontstaan er ook
geen misverstanden.

Wij hebben met grote instemming
kennis genomen van de opmerkin–
gen van de minister over de
marktwerking en de deregulering. Bij
de medicijnen moet niet allereerst
naar prijsregulering worden gekeken.
Een totale liberalisering van de
aanbodstructuur is de meest
aangewezen weg.

Het is goed dat de minister de
komende tijd aan de hand van een
aantal criteria zijn definitieve
standpunt over de Winkelsluitings–
wet zal bepalen. De VVD wil echter
forse stappen vooruit zetten. Ook
openstelling op zondag is voor ons
niet onbespreekbaar. Ik verbaas mij
erover dat er in dit verband op
geloofsovertuiging wordt gewezen.
Er wordt op gewezen dat de zondag
een zeer bijzondere dag is, terwijl dat
voor lang niet iedereen geldt. De
kernvraag voor is: moet je via
centrale regulering iedereen je eigen
gedragswijze en overtuiging
opleggen.

De heer Van Dijke (RPF): Het
grappige is dat wij in deze discussie
voortdurend eerst andere, bijko–
mende argumenten hebben
genoemd. Het is heel vervelend dat
collega Remkes daar min of meer
aan voorbijgaat. De zondagsrust is
vanuit geloofsmotieven behoorlijk in
stelling gebracht, maar daarnaast
hebben wij op talloze andere
argumenten gewezen, die een breed
draagvlak in de samenleving hebben.
Daarvoor hebben wij de aandacht
van de minister gevraagd. Naar onze
overtuiging is de minister daar
echter veel te weinig op ingegaan.

De heer Remkes (WD): Daarom
vind ik het ook goed dat de minister
blijft studeren. De criteria die hierbij
een rol spelen, zijn in het debat aan
de orde geweest en die moeten
blijven gelden. Ook de positie van de
kleine zelfstandige is hierbij in het
geding. Als het echter over de
zondag gaat, begint het debat een
wat dogmatisch karakter te krijgen.
Daarom heb ik er een opmerking
over gemaakt.

De heer Van Dijke (RPF): Hetzelfde
verwijt zou u kunnen treffen. U zegt
namelijk dat de liberalisering van de
samenleving moet voortschrijden,
los van de gevoelens die ten aanzien
daarvan in de samenleving leven.
Dat heeft natuurlijk evenzeer - als u
met die termen wilt smijten - een
dogmatisch karakter.

De heer Remkes (WD): De kern van
het verschil tussen uw benadering en
mijn benadering is de volgende. U
zegt: ik wil via centrale regelgeving
anderen mijn eigen normen en
gedragsregels opleggen. Ik zeg: laat
iedereen dat maar uit eigen
overtuiging beleven.

De heer Van Dijke (RPF): U begrijpt
toch wel dat het niet nemen van die
generieke maatregel de doelgroep
die het betreft allerminst een vrije
keuze laat. Zij zullen zich gedrongen
door de omstandigheden welhaast
gedwongen voelen om tot winkel–
openstelling over te gaan.

De heer Remkes (WD): Als ik op
een zondige zondag... Ik bedoel
natuurlijk op een zonnige zondag.
Geen freudiaanse versprekingen. Als
ik op een zonnige zondag in
Volendam kom, moet ik tot de
conclusie komen dat in zo'n
gemeenschap die regels ook onder
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het huidige bestel geen centrale
aandacht hebben. Kom ik op een
zondag in de gemeente Sluis - en wij
kenrien de overtuiging aldaar - dan
kom ik ook niet tot de conclusie dat
daar op alle zondagen de rust van
het kerkhof heerst.

De heer Van Dijke (RPF): U zult met
mij van mening zijn dat wanneer de
ene plaats tot openstelling van de
winkels komt, er een heel zware druk
op een naburige gemeente komt te
liggen om eveneens over te gaan tot
openstelling op zondag. Daarom
willen wij ter bescherming van de
individuen tot een generieke
maatregel komen.

De heer Remkes (WD): Dat is mij
duidelijk.

De heer Leers (CDA): Als u de
woorden "zondige zondag" al een
freudiaanse verspreking vindt, is mij
wel duidelijk vanuit welk beeld u de
winkelsluiting benadert. U cioet
overigens onrecht aan de discussie
die hier gevoerd is. Die discussie
hield meer in dan alleen de zakelijke
componenten en het godsdienstige.
Ook werd rekening gehouden met de
sociaal-maatschappelijke componen–
ten. Ik verzoek u, met uw eigen
staatssecretaris van VWS te spreken
over de beoefening van collectieve
sporten op zaterdag. Op alle
nevenaspecten die daarbij aan de
orde zijn, is de vinger gelegd en er is
gevraagd naar een afgewogen
oordeel. Van de kant van de
CDA-fractie is gesteid dat sociaal–
rnaatschappelijke en religieuze
motieven een rol moeten kunnen
spelen, naast de zakelijke commercie.
U doet onrecht aan deze benadering.

De heer Remkes (WD): Ik heb
begrepen dat die brede afweging er
komt. Dat is toegezegd door de
minister en daar kan ik mij zeer in
vinden.

De heer Leers (CDA): U merkte op
dat u het wel heel dogmatisch vond
dat wij die zondag uit religieuze
overwegingen op tafel legden.
Daarom herinner ik u aan de wat
bredere benadering van mijn fractie.

De heer Remkes (WD): Natuurlijk
moet die bredere benadering er
komen. Ik heb dit aspect uit de
discussie willen pikken, omdat er op
dit punt een duidelijk politiek verschil
van opvatting is, waar ideologisch

ook verschillend over gedacht wordt.
Dat mag hier best uitgesproken
worden. Daar is niets verkeerds aan.
Die argumenten moeten hier
gewisseld kunnen worden. Dat zal
ongetwijfeld in de toekomst in het
debat hierover een rol spelen.

De heer Van der Vlies (SGP): Oe
heer Remkes heeft natuurlijk recht op
zijn opvatting. Je kunt het met die
van anderen eens zijn of niet eens
zijn. Dat is duidelijk. Toch verbaas ik
mij erover dat de heer Remkes zijn
verbazing uitspreekt over het feit dat
er in dit huis leden rondlopen die
hun overtuiging op willen leggen aan
degenen die een andere overtuiging
hebben, alsof dat niet een karakter–
trek is van het politieke debat in de
parlementaire democratie. Hoe heeft
Thorbecke - uw voorvader toch qua
gedachtengoed - zich niet sterk
gemaakt om zijn issues te stellen
tegenover die van iemand als Groen
van Prinsterer? Ook het omgekeerde
is gebeurd. Juist als resultaat van die
fundamentele discussie is er een
Winkelsluitingswet gekomen. Als u
over die lijn consequent zou
doorgaan, dan weet ik er nog wel
een paar. Ik denk dat wij elkaar dan
heel snel zullen treffen op thema's
als racisme, discnminatie. Bij
dergelijke thema's vinden wij wel
degelijk dat wij in onderlinge
samenspraak en als resultaat van
een politiek debat lijnen moeten
trekken die normerend zijn voor
anderen, ook voor degenen die daar
niet met de eigen overtuiging in
ademen kunnen. Dat recht kennen
wij de overheid toe en dat recht zou
ik willen behouden.

De heer Remkes (WD): Voorzitter!
Er moet sprake zijn van een
misverstand. Ik wil de heer Van der
Vlies natuurlijk niet het recht
ontnemen, hierover zijn eigen
opvattingen te hebben.

De heer Van der Vlies (SGP): Het
gaat mij om het politieke debat.
Daarin staat de ene overtuiging
tegenover de andere. Er wordt
uiteindelijk bij stemming en bij
meerderheid een conclusie getrok–
ken. Dat is onze parlementaire
democratie.

De heer Remkes (WD): Daarom
moet je elkaar ook op argumenten
bestrijden of proberen, het op basis
van argumenten eens te worden. Ik
signaleer dat er in dit opzicht tussen

het wat meer libertaire deel en het
christelijke deel van de samenleving
op logische, verklaarbare gronden
een verschil in "aanvliegroute"
bestaat. Dat is politiek zeer te duiden.
Daar is niets vreemds of slechts mee
aan de hand. Ik probeer echter, dat
verschil bloot te leggen.

Oe heer Van Walsem (066):
Voorzitter! Los van de zakelijke
argumenten voor een vrijere
winkelopeningstijd, ook op zondag,
hebben de confessionele partijen
blijkbaar niet goed in de gaten dat de
leef– en werkpatronen in onze
samenleving danig veranderd zijn,
zeker vergeleken met dertig jaar
geleden en zelfs met tien jaar
geleden. Wij wensen onze ogen daar
niet voor te sluiten en zij blijkbaar
wel. Dat is jammer.

De heer Van Dijke (RPF): Het
aardige is nu juist dat bijvoorbeeld
niet alleen de FNV, maar ook een
fors deel van de achterban van de
PvdA onze argumenten die niet gaan
over de zondagsheiliging als
zodanig, steekhoudend vinden. Het
verbaast mij dan dat er aan die
argumenten met een groot gemak
voorbij wordt gegaan.

De heer Van Walsem (066): Ik heb
al eerder opgemerkt, namelijk voor
de EO-radio, dat het verbond tussen
de vakvereniging FNV en de kerken
inzake de vrije zondag, op mij als
zeer opmerkelijk is overgekomen.

De heer Van Dijke (RPF): Het is
geen monsterverbond.

De heer Van Walsem (066): Dat zei
ik niet.

De heer Van Dijke (RPF): Het gaat
erom, de argumenten die ertegen
zijn in een rustige sfeer naast elkaar
te leggen. Het verbaast mij dat de
voorstanders van de openstelling op
zondag die argumenten niet willen
wisselen.

De heer Van Walsem (066): Wij
denken dat voor de flexibilisering
van de samenleving, van de
arbeidsmarkt, een omslag in het
denken nodig is. Een zekere starheid
kan ik degenen die daartegen zijn
helaas niet ontzeggen.

De heer Van Dijke (RPF): Wat is dat
nu toch om dat starheid te noemen!
Wij wisselen argumenten. Er is geen
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sprake van starheid. U neemt een
star standpunt in zonder dat u
daarbij argumenten levert. Wij
vragen naar uw argumenten en u
levert die niet! U noemt alleen ons
standpunt dogmatisch en star. Dat
verbaast mij.

De heer Poppe (SP): Ik wil ook
aangeven dat de argumenten van de
heer Remkes niet zo deugen. Het
libertaire gedachtengoed is wel
aardig, maar bij het verdwijnen van
de bescherming van het personeel -
daarvan is bij de aanpassing van
deze wet toch voor een deel sprake -
hebben de meisjes van 17, 18, 19, 20
jaar, die achter de kassa zitten, echt
niet de keus om 's avonds wel of niet
te werken.

De heer Remkes (VVD): De minister
heeft vanmorgen terecht aangegeven
dat dit onderwerp van CAO-overleg
dient te zijn. Het zal ongetwijfeld ook
een nader toetsingspunt zijn dat bij
de uiteindelijke afweging betrokken
zal moeten worden. Er moet echter
niet gedaan worden alsof wij hier
over een volstrekt nieuw fenomeen
praten. Dat is niet aan de orde. Er
wordt op talloze piaatsen in deze
samenleving op zondag gewerkt.

De heer Rabbae (GroenLinks): De
heer Remkes is van liberalen huize.
Wij moeten zeker zuinig omgaan met
het liberale gedachtengoed. De
minister is bereid, te kijken naar een
modaliteit waarbij men plaatselijk
zijn voorkeur kan uitspreken. Kan de
heer Remkes zich daarin vinden?
Wellicht kan daarmee een oplossing
worden gevonden om tegemoet te
komen aan de verschillende
meningen, zowel binnen als buiten
dit huis.

De heer Remkes (WD): Voorzitter! Ik
erken dat er plaatselijk verschillen
zijn in de behoefte van de consu–
ment, het koopgedrag en de ervaring
van het element zondagsrust. Er zijn
ook plaatselijke nuanceringen. Laat je
een en ander over aan een gemeen–
teraad of via een referendum of een
enquête aan de bevolking, dan krijg
je wellicht andere resultaten. Daar
staat tegenover dat die oplossings–
richting moet worden getoetst aan
het antwoord op de vraag wat de
concurrentieverhoudingen zijn. Dat
speelt daarin ook een rol. Verdraagt
het zich met Brusselse regelgeving
op dit punt? Ik hoop dat de minister
ook dat soort elementen bij de

discussie zal betrekken. Ons oordeel
zal afhankelijk zijn van de nadere
rapportage. Ik zeg op dit punt echter
niet bij voorbaat nee.

Voorzitter! De staatssecretaris
heeft iets gezegd over de
administratieve-lastendruk. Zij wil
gaande het proces tot normstelling
overgaan. Ik dring erop aan, dat zo
vroeg mogelijk te doen. Dan is er
immers een heel duidelijk ijkpunt
waaraan kan worden getoetst. Het
lijkt mij een nuttig bestuurlijk
element waarvan in het proces
gebruik kan worden gemaakt. Gelet
op hetgeen beide bewindslieden
vanmorgen en vanmiddag over de
administratieve-lastendruk hebben
gezegd, zie ik in de motie van de
heer Leers niet direct een meer–
waarde. Misschien kunnen wij
daarover straks nog even praten.

Ik maak nog een enkele opmerking
over de inbreng van het CDA in dit
debat. Dinsdagavond en woensdag–
avond heb ik hier na afloop van het
debat nog eens over nagedacht. Ik
ben eigenlijk buitengewoon verbaasd
over de inhoud van de voorstellen. In
eerste instantie heb ik geprobeerd,
aan te geven dat het voorstel in
financieel opzicht niet deugt. De
minister heeft dat vanmorgen
onderstreept. Er wordt dus op een
wat oneigenlijke manier mooi weer
gespeeld. Ik was echter ook verbaasd
over de invalshoek die de heer Leers
en zijn fractie hebben gekozen,
namelijk dat alle bezuinigings–
voorstellen moeten worden
teruggedraaid.

Ik kijk nog even in de geschiede–
nis. Vorig jaar riep een fractiegenoot
van de heer Leers nog luidkeels dat
het buitengewoon nuttig is om zeer
kritisch te kijken naar een subsidie–
instrumentarium. Gisteren heb ik bij
interruptie een opmerking gemaakt
over de afgelopen jaren en geëva–
lueerd hoe het in die periode is
gegaan met de uitgaven aan
research en development in dit land.
Dat is in dit debat ook aan de orde
geweest. Het CDA maakte toen
permanent deel uit van het bestuur.
Als ik dat soort uitlatingen, dat soort
beelden probeer te confronteren met
de politieke opstelling van het CDA
in dit debat, dan is de toonzetting
niet passend.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! Al
een paar keer is het beeld opgeroe–
pen, dat het CDA 80 jaar het concern
heeft gerund en dat het een
technologiebeleid zou hebben

gevoerd waarvan niets is terechtge–
komen. Ik merk op dat wij dat nooit
alleen hebben gedaan. Het COA heeft
altijd in coalitieverband met de WD
en de PvdA beleid gevoerd. Dat
wordt nu opeens weggegooid alsof
het niets meer waard is. De heer
Remkes keert het nu opeens de rug
toe.

De heer Remkes had het ook over
de opstelling van het CDA inzake
subsidies. Heeft hij opgemerkt dat
wij onderscheid maken tussen
consumptieve en produktieve
subsidies? Het CDA is tegen een
aantal investeringssubsidies. Wij
hebben minder moeite met
consumptieve subsidies. Het gaat
ons er vooral om investerings–
subsidies die versterking van de
industriële structuur beogen, te
behouden. Daar gaat het hier om.

De heer Remkes (WD): Ik begrijp
best wat de heer Leers zegt. Het CDA
heeft dit land gelukkig nooit alleen
bestuurd. De PvdA en de VVD
dragen daarvoor mede–
verantwoordelijkheid. Dat staat vast.
Daarom wijs ik niet alleen op de
subsidies, maar breng ik ook in
herinnering dat de heer Terpstra
vorig jaar in het debat over dit
onderwerp een heel andere
toonzetting koos dan de heer Leers
nu doet. Ik geef nog enkele
voorbeelden. Het CDA stelt voor om
de ombuiging op warmte–
krachtkoppeling niet te laten
doorgaan, terwijl iedereen in het
land inmiddels min of meer erkent
dat zij een nuttig instrument is
geweest, dat wegens succes niet
hoeft te worden geprolongeerd.

De heer Leers (CDA): U zegt:
iedereen in het land. Waar komt dat
pak brieven dan vandaan van al die
mensen die protesteren tegen de
afschaffing van de WKK-subsidies?

De heer Remkes (WD): Ik ga ervan
uit dat dit parlement meer is dan
uitsluitend een doorgeefluik van
protestbrieven. U weet net zo goed
als ik dat je in dit land maar een
streep door een beperkte begrotings–
post hoeft te halen om een reeks van
brieven over je heen te krijgen.

De heer Leers (CDA): Daar had uw
fractie vorig jaar wel een andere
mening over.

De heer Remkes (WO): Het tweede
voorbeeld dat ik wil noemen, is de

Tweede Kamer Economische Zaken
27 oktober 1994
TK 15 15-770



Remkes

windenergie. Ik kreeg gisteren nog
een brief uit de samenleving waarin
gewoon wordt gezegd dat de
projecten ook gerealiseerd kunnen
worden zonder subsidieregeling, als
er maar sprake is van een redelijke
terugleververgoeding. Daar heb ik
zojuist dan ook op aangedrongen.

Het derde voorbeeld zijn de
adviesdiensten van het MKB. Als je
in die wereld je oor te luisteren legt,
dan hoor je dat het goed is dat het
bed wordt opgeschud. De onderne–
mers kunnen zelf best wat meer
verantwoordelijkheid dragen.

Het vierde voorbeeld is de
bezuiniging op de IPR, die de heer
Leers terug wil draaien. Nu weet ik
toevallig uit een vorig verleden dat
de post van de centrale IPR al
geruime tijd lijdt aan het verschijnsel
onderuitputting. Met de onder–
uitputting van de afgelopen jaren
kon zelfs de EFRO-co-financiering
voor de toekomst gerealiseerd
worden. Je snijdt dus niet in vlees,
als je daarop bezuinigt. Toch neemt
de heer Leers ook dat punt op in zijn
lijstje amendementen.

Met andere woorden, de heer
Leers had het de WD-fractie veel
moeilijker gemaakt, als hij was
gekomen met een selectie van
onderwerpen die werkelijk hout had
gesneden. Ik geef deze oppositie–
fractie dan ook in overweging dat het
floret in sommige situaties een beter
en doeltreffender wapen is dan de
houwdegen.

De heer Leers (CDA): De heer
Remkes zegt dat er sprake was van
onderuitputting bij de IPR. Is dat niet
een extra reden om zo'n instrument
te handhaven? Als je zelfs met IPR
nog niet voldoende bedrijfsleven en
investeringen krijgt in de regio, zou
je juist naar een intensivering toe
moeten.

Ik voel er niets voor om bij een
ombuigingspakket dat ons is
aangereikt en waarover wij geen
discussie hebben kunnen hebben,
onderdelen te gaan uitvlooien en dan
met kleine amendementen te komen.
Wij hebben gezegd dat wij niet
selectief gaan winkelen, gelet op de
grote betekenis van technologie– en
energiesubsidies en een aantal
andere zaken, zoals consumentenbe–
leid en bedrijfsomgevingsbeleid. Dit
pakket staat ons niet aan. Laten wij
het een jaar opschuiven en met
elkaar praten, dan zullen wij wel zien
waar wij straks uitkomen. Daar heb
ik de minister verschillende keren toe

uitgenodigd, maar daar is hij niet op
ingegaan.

De heer Remkes (WD): Ik heb de
redenen daarvoor inmiddels
genoemd.

Nog even een opmerking over de
IPR als instrument voor regionaal
beleid. Dat kun je niet intensiveren,
omdat de mate waarin het wordt
ingezet, is gebonden aan Brusselse
goedkeuring en regelgeving.

De heer Leers (CDA): Dat is onzin.

De heer Remkes (WD): Dan
adviseer ik u om uw fractiegenote,
de oud-staatssecretaris, daarover om
opheldering te vragen.

De heer Leers (CDA): Dat is onzin,
want je kunt zelf bepaien waar je het
instrument inzet, uiteraard in overleg
met Brussel. Binnen het geheel van
afspraken over hoe je dat toepast,
kun je best intensiveringen aanbren–
gen. Dat weet u net zo goed als ik.

De heer Remkes (WD): Dat moet
worden goedgekeurd door Brussel,
aan de hand van heel strakke criteria.
Als het gaat om dit soort maatrege–
len voor regionale stimulering, voer
ik in de toekomst veel liever een
discussie met de minister en de
staatssecretaris over de vraag of wij
hieraan niet een extra impuls kunnen
geven langs de lijn van de wet–
Vermeend/Vreugdenhil. Die zaak zit
in de pijplijn en ik hoop dat wij
hierover spoedig van gedachten
kunnen wisselen.

Ten slotte wens ik de beide
bewindslieden de komende tijd
ontzettend veel succes met het vele
werk dat er nog te doen is.

D

De heer Van Walsem (066):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
bewindslieden voor hun heldere en
consistente beantwoording. De
minister wil ik toch nog een vraag
stellen over de coördinatie van het
technologiebeleid, ter wille van de
duidelijkheid en sturing van dat
beleid. Ik heb daarnaar in eerste
termijn gevraagd. Het antwoord van
de minister bevredigde mij niet
helemaal. De minister gaf in zijn
antwoord een beschrijving van de
samenwerking binnen het kabinet.
Die beschrijving riep bij mij de
associatie op van egeltjes die met
elkaar vrijen. Ik zou graag horen dat

de minister erkent dat de coördinatie
van het technologiebeleid bij zijn
ministerie berust. Dat kan best in
goede samenwerking met anderen
gaan.

Ik wil ook nog iets zeggen over de
subsidieregeling BTOC en de
verschuiving naar de PBTS, waarover
het gaat in het amendement van de
WD en de PvdA. Ik vond het
antwoord van de minister positief. Ik
kan mij voorstellen dat wij bij de
herijking begin volgend jaar deze
regeling op haar merites bekijken.
Verschuiving van de PBTS naar de
BTOC kan dan onze instemming
krijgen.

Ik wil nog eens hardop zeggen dat
voor ons deregulering inhoudt dat
elke regel nog eens objectief wordt
bekeken en dat er geen uitzonderin–
gen gemaakt worden. Bepaalde
regelingen mogen niet bij voorbaat
uitgezonderd worden. Ik was even
bang toen de heer Vreeman
uitzonderingen wilde voorstellen. Ik
vond dat getuigen van een zekere
starheid.

De heer Leers zei dat de winkel–
openingstijden voor het laatst
gewijzigd zijn in 1990 en dat er toen
ook een jaar of tien over is gespro–
ken. De openingstijden zijn toen met
een halfuurtje uitgebreid. Dat zal dan
wel CDA-dynamiek zijn. Voor ons is
er meer nodig. Wij willen niet de
argumenten uit het veld voor en
tegen verruiming van de
winkelsluitingstijden herhalen. Die
argumenten zijn inmiddels wel
bekend. Wij zullen zelf tot een besluit
moeten komen.

Wij zijn blij dat de minister
akkoord gaat met nadere bestudering
van het verschil in effectiviteit van de
middelen voor de eerste en de
tweede geldstroom. Wij zullen
daarover nog wel met elkaar spreken
begin november bij het technologie–
debat.

Ik bedank de staatssecretaris voor
haar toezegging, de geschillencom–
missies in 1995 uit te zonderen van
de bezuinigingsmaatregelen. Voorts
dank ik evenals de heer Vos de
minister en de staatssecretaris voor
hun aandacht voor het verband
tussen economie en ecologie.

D

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Mijnheer de voorzitter! Ik dank
de staatssecretaris en de minister
voor hun antwoorden. Zij waren
uitvoering, duidelijk en boeiend. Ik
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heb er met veel plezier naar
geluisterd, vanochtend en een deel
van de middag. Ik wil nog enkele
punten aanstippen.

Ik begin met de teruglevertarieven,
met name voor de stroom opgewekt
met behulp van duurzame bronnen.
Het belang daarvan is ook in tweede
termijn al een paar keer aan de orde
geweest. Ik ben blij met de toezeg–
ging van de minister dat hij zich
daarmee zal bezighouden. Ik wacht
met belangstelling de hopelijk
gunstige resultaten af.

De minister deed een tweede
belangrijke, min of meer impliciete
toezegging toen hij zei dat hij in de
nabije toekomst als wij te maken
krijgen met allerlei veranderingen op
het punt van de elektriciteits–
voorziening, soms tegenover en
soms naast de elektriciteitssector een
krachtige houding aan wil nemen. Ik
ga ervan uit dat zo nodig in
samenspraak met de Kamer de
politiek een maximale invloed op
deze zaak kan uitoefenen. Ik vind dat
een buitengewoon belangrijk punt.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik
begrijp dat u de houding van de
minister van "soms tegenover, soms
ernaast" als een toezegging
beschouwt. Kunt u daar iets
inhoudelijks over zeggen? Wat
verwacht u precies van de minister?

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Ik heb in mijn eerste termijn
aan de orde gesteld dat ik graag in
het overleg dat er binnenkort met de
Kamer komt, en waarop al veel
vooruitgelopen is, ook het begin van
de stelselherziening op het punt van
de elektriciteitsvoorziening aan de
orde wil hebben. De minister heeft
dat toegezegd. Ik zie dit duidelijk als
een aanwijzing dat hij ook het belang
inziet van bemoeienis van de politiek
met wat zich daarbij allemaal gaat
afspelen. Ook wanneer dit aan de
orde komt bij de evaluatie van de
Elektriciteitswet heb ik begrepen dat
het duidelijk de aandacht van de
minister heeft. Dat is voor mij op dit
moment voldoende om met een tot
nu toe gerust hart de discussie in te
gaan. Als mocht blijken dat de
manier waarop wij ons hier in dit
huis met die zaak kunnen bezighou–
den niet voldoende is, kunnen wij
daar altijd nog op inspelen.

De heer Rabbae (GroenLinks): Ik
begrijp dat u nu nog niet zover wilt
gaan om tegen de minister te zeggen

dat D66 verwacht dat de minister
juist in dat verband een prioriteit
schenkt aan de milieuvriendelijke
energie?

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Dat maakt daar natuurlijk een
onderdeel van uit! Het is wel meer
dan alleen de manier waarop de
energie wordt opgewekt. Dit is een
heel ingewikkeld pakket met
ecologische, energiepolitieke en
financiële complicaties. In dat totale
pakket is die milieuvriendelijke
opwekking voor D66 in hoge mate
belangrijk.

Ik maak een paar opmerkingen
over het amendement. Het is
plezierig dat uit het antwoord van de
minister blijkt dat hij een eind kan
meegaan met de inhoud van het
amendement, vooral op het punt van
wat minder bezuiniging op onder–
zoek voor duurzame energie en
energiebesparing. Mijn verzoek is om
daar nader naar te kijken en te
bezien hoe hij ons maximaal
tegemoet kan komen. Ik wacht ook
wat dat betreft de tweede termijn
van de minister af.

Tot slot, wederom vooruitlopend
op de discussie van 9 november,
komt ik te spreken over de modifica–
tie van de kerncentrale Borssele.
Naar mijn idee is dat zeker geen
overbodige discussie. Ik wil daartoe
nog een klein stukje aan de al
genoemde historie toevoegen. In de
brief die minister Andriessen heeft
geschreven aan de SEP waarin hij
zijn goedkeuring gaf aan de
elektriciteitsplannen - wij hebben de
brief in afschrift gekregen - wordt
uitdrukkelijk het debat genoemd dat
nog met de Kamer gevoerd gaat
worden. Daaruit heb ik geconclu–
deerd dat hij daarmee impliciet een
voorbehoud maakt voor bepaalde
onderdelen.

Tegen de heer Rabbae wil ik
zeggen dat D66 zich op dit vlak zeker
niet stilgehouden heeft. Wij zijn er
voortdurend van uitgegaan dat wij
daar een goed, inhoudelijk debat
over gaan voeren. Dat vinden wij
beter dan hier en daar, te pas en
soms te onpas, kreten over te
debiteren.

De heer Rabbae (GroenLinks): Dat
doe ik liever ook niet. Ik wil u wel
vragen hoe u zelf aankijkt tegen het
feit dat - als u zelf of een voorganger
van u bij het overleg aanwezig was -
wij nu te horen krijgen van de
minister dat, in tegenstelling tot de

uitspraak van de heer Kok van juni
jongstleden, er sprake is van een
schadeclaim als de Kamer, zoals u
dat graag zou willen, de beleidsop–
vattingen zou wijzigen. Hoe kijkt u
daar tegenaan?

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Ik denk ten eerste niet dat er
wat dat betreft tegenstellingen zijn in
wat door de minister op het ene
moment en op het andere moment is
beweerd. Ten tweede heb ik al
ettelijke malen gezegd dat ik de
inhoudelijke discussie over de
totaliteit graag over veertien dagen
wil voeren. Ik laat mij toch echt niet
verleiden om daar nu weer in het
korte bestek van mijn tweede termijn
kreten over te slaken. Ik wacht
gewoon af om straks in een goed
debat met de minister en de andere
partijen namens mijn fractie
daarover het woord te voeren. Wat ik
op dit moment achter dit spreekge–
stoeite vind, is helemaal niet aan de
orde.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Nogmaals, ik heb u niet gevraagd
om kreten te slaken. Ik heb u
gevraagd om een reactie te geven op
het feit dat er een duidelijke
strijdigheid is tussen wat Kok
destijds heeft gezegd en wat nu uit
de beantwoording van deze minister
op ons is afgekomen. Mij lijkt dat
zo'n reactie geen kretologie hoeft te
zijn. Ik kan mij best voorstellen dat u
wat dit betreft kennelijk de geschied–
schrijving wil stopzetten.

Mevrouw Jorritsma-van Oosten
(D66): Nee, ik ga volgende week
gewoon door.

Afsluitend zeg ik het volgende. Dit
was mijn eerste begrotingsdebat. Als
de volgende, met name ook in het
samenspel met de bewindslieden, op
dezelfde manier gaan, vind ik
begrotingsbehandelingen een
buitengewoon plezierige aangelegen–
heid.

D

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Ik zeg beide bewindslieden hartelijk
dank voor de uiterst deskundige
beantwoording van de door de
Kamer gestelde vragen. Ook ik
complimenteer hen daarmee.

De minister stelt dat de economie
een dragende grond voor het sociale
leven zou zijn. De heer Vreeman had
een andere benadering: het sociale
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leven zou de dragende grond voor
de economie zijn. Nu was het mij
erom te doen, deze twee te
integreren. Een menselijk sociaal
klimaat is immers juist een voor–
waarde voor een stabiele economie,
dus ik zou nogmaals een lans willen
breken voor de integratie van deze
twee.

Is er bij de aangegeven omvang
van de voeding van het FES sprake
van een mistaxatie? Graag nog enig
commentaar daarop, ook in relatie
tot de common area.

Het spijt mij dat de minister niet is
ingegaan op mijn opmerkingen over
"Toyotisering". Het is immers een
maatschappelijk verschijnsel dat diep
ingrijpende gevolgen voor het
sociale leven heeft, met name in het
kader van arbeidsvoorwaarden,
bedrijfsrendementen enz.

Voorzitter! U zult begrijpen dat ik
ook nog even iets wil zeggen over de
Winkelsluitingswet. Het kabinet wil
de maatschappelijke discussie
hierover volgen. Alle groeperingen
zijn mij even lief, aldus de minister.
Is het kabinet echter niet meer dan
een doorgeefluik? De heer Remkes
zei in een ander verband dat het
kabinet wel meer moet zijn dan een
doorgeefluik. Heeft het kabinet zelf
geen overtuiging, geen mening in
dezen? Wat is het toetsingskader
waarmee het kabinet dit vraagstuk
wil aanpakken?

Voorzitter! Ik wil een motie
indienen ter vervanging van de
motie op stuk nr. 9, aangehouden bij
de algemene beschouwingen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
- ten gevolge van de voorziene
beperkingen op de energiesubsidies
de gehanteerde doelstellingen van
de vervolgnota energiebesparing
(VNEB) niet zonder meer haalbaar
zijn;
- dat de uitvoering van de VNEB in
belangrijke mate steunt op de inzet
van de energiedistributiesector,
gemeenten, woningbouwcorporaties,
agrarische sectoren enz.;

verzoekt de regering de voorgeno–
men fundamentele heroverweging
van de inzet van het instrumentarium
van het energiebesparingsbeleid in

nauw overleg met de belangrijkste
betrokkenen, zoals genoemd in de
VNE6, te laten plaatsvinden en
daarbij als uitgangspunt te hanteren
de realisering van de doelstellingen
van de VNEB,

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Zij krijgt nr. 23 (23900-XIII).

De motie-Van Dijke over de
gehanteerde doelstelling voor
energie-efficiency (23900, nr. 9), bij
de algemene beschouwingen van de
agenda afgevoerd, is hierbij
ingetrokken.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik zeg de
bewindslieden graag dank voor hun
antwoorden. Hun deskundigheid op
deze beleidsterreinen is wel
gebleken; zij mogen dit als een
compliment beschouwen.

De minister heeft zijn opstelling
eigenlijk als volgt gekenmerkt: snelle
keuzes, ik neem mijn verlies en ik ga
daarna in de aanval; de noodzaak
van extra geld zal vervolgens snel
blijken en daar kan ik dan best bij de
heer Zalm mee aankomen. Wel, dat
hoop ik maar voor hem, maar er is
natuurlijk geen zekerheid. De
ervaring die ik zo langzamerhand wel
mag voorgeven te hebben, leert dat
het nogal eens een slagje anders
gaat dan men wenst. Overigens
wens ik de minister veel sterkte
daarbij.

Er is overleg toegezegd over de
meerjarenafspraken over energiebe–
sparing, zowel met de glastuinbouw–
sector als met de zuivelindustrie. Zou
de minister daarover vóór 1 januari
a.s. rapport kunnen uitbrengen,
opdat wij weten waar wij aan toe
zijn?

Ook heeft de minister nog overleg
over de Winkelsluitingswet met alle
branches en betrokkenen toegezegd.
Ook daarvoor dank. Over de
Winkelsluitingswet komen wij nog
nader te spreken. Wij konden nu niet
tot elkaar komen op het punt van de
zondag; laten wij hopen dat dit
alsnog zal gebeuren. Ik sluit mij aan
bij de vraag die collega Van Dijke
zojuist stelde.

D

De heer Poppe (SP): Mijnheer de
voorzitter! Mij is een antwoord van
de minister ontgaan op mijn vraag
over de kansspelautomaten. De
vraag was of de minister de
opvatting van de SP deelt, die ook de
visie is van staatssecretaris Schmitz,
over de beperking met de optie
2-0-0. Dus voor laagdrempelige
gelegenheden geen kansspel–
automaten. Mijn vraag was of de
minister niet vindt dat dit zijn
neerslag zou moeten vinden in de
Wet op de kansspelen.

De opmerkingen van de minister
over de Winkelsluitingswet waren
voor mij helder en duidelijk. Hij heeft
gezegd dat het noodzakelijk is, dat
flexibele winkelopening een
voorwaarde is voor een flexibele
arbeidsmarkt. Dat is nu precies de
kern van ons bezwaar. Dat voert ons
naar een 24-uurseconomie. De hele
samenleving gaat hollen, dag en
nacht en zeven dagen in de week.
Als socialist kan ik u zeggen: daartoe
zijn wij niet op aarde.

D

Minister Wijers: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank alle geachte
afgevaardigden voor hun opmerkin–
gen in tweede termijn. Op sommige
punten verschillen de heer Poppe en
ik van mening. Ik denk dat het weinig
zin heeft om nu een herhaling van
zetten te plegen. Het antwoord op de
vraag over de kansspelen krijgt hij
van de staatssecretaris.

De heer Van der Vlies heeft
gevraagd of het mogelijk is om voor
1 januari 1995 een antwoord te
geven over het overleg over de
glastuinbouw en andere sectoren. Ik
heb in mijn eerste reactie gezegd dat
ik binnen een halfjaar een totaal–
overzicht zou willen geven van de
mate waarin wij erin geslaagd zijn
om de compenserende maatregelen
te realiseren in overleg met de
sector. Als hij daar genoegen mee
kan nemen, zal ik dat graag doen.

De heer Van Dijke heeft terecht
een kanttekening gezet bij mijn
misschien wat ongenuanceerde
standpunt, dat weer een reactie was
op hetgeen ik bij hem ongenuan–
ceerd vond, ten aanzien van de
relatie tussen de economische en
sociale dimensie. Ik ben het eens
met hem en de heer Vreeman dat dit
twee zaken zijn die elkaar versterken.
Gegeven de interventie van beiden
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was ik geneigd wat tegengas te
geven, maar ik ben het per saldo met
beide sprekers eens dat het eeri niet
zonder het ander kan en dat je die
zaken in relatie moet zien.

Over de voeding van het FES heb
ik een antwoord gegeven. Er is geen
enkele reden om over die problema–
tiek van de common area een andere
opvatting te hebben. Er zijn geen
nieuwe feiten. In die zin zijn de feiten
zoals zij eerder zijn gecommuniceerd,
nog steeds de meest realistische
weergave van de realiteit. Wat dat
betreft is er geen reden om
pessimistisch te zijn op basis van
recente publikaties.

De heer Van Walsem (D66): Kunt u
ook een termijn aangeven waarop
wij daarover duidelijkheid hebben?

Minister Wijers: Die termijn hebben
wij niet in eigen hand. Het is onder
internationale arbitrage. Uit een
vorig leven weet ik dat internationale
arbitrage buitengewoon lang kan
duren. Er zijn ook een aantal
stappen. Van stap tot stap moet je
kijken of je wilt doorgaan met de
arbitrage of dat partijen gegeven een
bepaalde uitspraak van de arbitrage–
rechter de neiging hebben om eens
om de tafel te gaan zitten. Ik ben het
ermee eens dat het niet eeuwig kan
duren. Zodra er iets meer duidelijk–
heid over is, zal ik daarvan melding
maken.

Ik kom bij de opmerking over de
Winkelsluitingswet wat de eigen
opvattingen betreft. Natuurlijk is dit
kabinet meer dan een doorgeefluik
van wat er in de samenleving speelt.
Het feit alleen al dat deze discussie
op gang is gekomen, is daarvan al
een illustratie. Ik heb alleen gevraagd
om ons tijd te geven om te komen
met een afgewogen voorstel, waarbij
een aantal van de facetten die door
de afgevaardigden zijn genoemd,
worden meegewogen. Het is geen
kwestie van een lange studie, want
er is al heel veel over bekend. Op het
moment dat wij eruit zijn, komen wij
daarover met een voorstel. Ik
verwacht dat wij in het kabinet een
eerste discussie daarover zullen
hebben rond Kerstmis. Ik schuif de
zaak dus niet op de lange baan, maar
ik denk dat het nu geleidelijkaan tijd
wordt voor wat meer feiten op tafel
en voor wat wegingen, en dan
komen wij met een voorstel. Anders
komen we tot een herhaling van
zetten en zou de op zichzelf
buitengewoon belangrijke, rijke

discussie over dit onderwerp kunnen
gaan verzanden. Ik zou in die zin
willen pleiten voor een soort
moratorium in de discussie, tot over
twee maanden, want anders gaan wij
elkaar er dood over praten.

Dan kom ik bij de motie van de
heer Van Dijke (stuk nr. 23), een
motie die mij nu wat plotseling
bereikt, hoewel zij al langer bestaat.
Er doet zich hierbij een interpretatie–
vraag voor, die bepalend is voor mijn
reactie op deze motie. Als de motie
niet bedoeld is om de bezuinigingen
op zichzelf ter discussie te stellen,
maar bedoeld is als een gezamenlijk
optrekken met de marktpartijen bij
de invulling en de verdere concreti–
sering van het geheel, in een
gezamenlijk streven om de doelstel–
ling te halen, dan heb ik er geen
moeite mee.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Dat is niet zonder reden in deze
motie niet genoemd. Het gaat
duidelijk om een inspanning richting
de sectoren, zonder dat daarbij de
bezuinigingsdoelstelling van het
kabinet onder vuur wordt genomen.

Minister Wijers: De interpretatie
zoals ik deze net gaf, is dus de juiste.
Dan heb ik er geen enkele moeite
mee en ondersteun ik haar graag.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Als de minister zegt dat hij de motie
overneemt, zou dit aanleiding
kunnen zijn om haar in te trekken.

De voorzitter: Overnemen kan niet.
De minister heeft als zijn oordeel
gegeven, dat hij geen enkele moeite
met de motie heeft en deze
ondersteunt, hoe je dit ook verder
mag interpreteren. Dan is het verder
aan het lid van de Kamer om de
motie in te trekken, waarbij ik
aanteken dat het een ongeschreven
regel is - een regel die men niet
alt i jd maar wel vaak poogt na te
leven - dat moties waarvan na de
indiening en tijdens de behandeling
mocht blijken dat zij dienen ter
ondersteuning van het beleid,
worden ingetrokken.

De heer Van Dijke (RPF): Bij dezen,
voorzitter.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Van Dijke (23900-XIII, nr. 23) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

Wat u gedaan heeft, strekt tot
voorbeeld voor de collega's, als ik dit
ten overvloede mag opmerken.

Minister Wijars: Mevrouw Jorritsma
heeft gesproken over het
amendement-Jorritsma-van
Oosten/Crone en gevraagd hoe ik
daar, gehoord de discussie in de
Kamer, mee zou willen omgaan. Ik
heb heel duidelijk de signalen uit de
Kamer gehoord. Ik heb ook de
nuances gehoord die er van de kant
van de WD zijn gekomen en ik denk
dat er de mogelijkheid moet zijn om
mee te denken met de Kamer.
Gehoord hebbende de suggesties
van beide kanten, denken wij dat wij
eruit zouden moeten komen. Ik zou
willen voorstellen dat wij binnen een
week met een nota van wijziging
komen, waarin ik met de opvattingen
rekening houd, zoals verwoord door
de geachte afgevaardigden Jor–
ritsma, Crone en Remkes in dat
kader.

Het tweede punt betreft de
discussie over het modificatie–
programma voor Borssele. Ik ben het
zeer eens met mevrouw Jorritsma
dat wij er goed aan zouden doen om
hier nu niet, kort door de bocht, te
proberen allerlei punten te scoren.
Het is een belangrijk punt dat hier
aan de orde komt. Tussen nu en 9
november gebeurt er volgens mij
niets. De geplande discussie die wij
zullen hebben, kan dan goed
plaatsvinden. Ik zou derhalve willen
voorstellen dat wij die discussie op
dat moment voeren, goed voorbereid
van alle kanten. Ik heb niet zoveel
behoefte om daar nu uitgebreid op
in te gaan.

De heer Van Walsem heeft mij
waarschijnlijk terecht gecorrigeerd
op het punt van los taalgebruik ten
aanzien van de coördinatiefunctie
inzake het technologiebeleid.
Natuurlijk hebben wij een
coördinatiefunctie ten aanzien van
het technologiebeleid. Ik heb daar
alleen zo op gereageerd omdat ik
ermee wilde illustreren, dat wij
streven naar een samenwerkings–
klimaat tussen de departementen en
binnen het kabinet, waarbij het
belangrijk is dat wij samenwerken en
waarbij de vrucht van het samenwer–
ken belangrijker is dan de vraag wie
de coördinatiefunctie heeft.
Tegelijkertijd realiseer ik mij dat die
coördinatiefunctie helder moet zijn.
Daar is overigens helemaal geen
discussie over, want deze ligt bij de
minister van Economische Zaken.
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De heer Remkes heeft het gehad
over de effectiviteit van het totale
technologie-instrumentarium over
1995. Hij vroeg of hij het goed
begrepen had dat de minister van
plan is om in het kader van de
discussie over het clusterbeleid en
überhaupt de ontwikkeling van het
technologisch structuurbeleid nog
eens goed te kijken naar de
effectiviteit van en de samenhang
tussen de verschillende instrumenten
voor het technologiebeleid. Dat is
inderdaad zo. Ik denk dat wij de
veranderingen in dat instrumenta–
rium met name in dat kader moeten
bekijken. Ik heb ook gezegd dat ik
een deel van de bezuinigingen in dat
kader heb ingevuld, een beetje
vooruitlopend op die discussie. De
heer Remkes heeft gezegd dat hij er
in dat licht aan hecht om het idee
om de BTOC-regeling helemaal op te
heffen, in 1995 nog eens goed te
heroverwegen. Wij moeten bekijken
of wij dat niet moeten doen, of wij
dat geleideiijk moeten doen of dat
wij het gedeeltelijk moeten doen. In
het licht van de discussies die ik
verder in de Kamer heb gehoord, wil
ik zijn suggestie graag overnemen.
Wat dat betreft, stel ik een zelfde
procedure voor als die welke ik net
ten aanzien van het amendement–
Jorritsma-van Oosten/Crone heb
voorgesteld.

Ik kom op de discussie over de
energieheffing. Als wij willen
proberen om met de constructie die
wij hebben gekozen - ik heb gezegd
dat die niet in alle opzichten de
schoonheidsprijs verdient -
bijvoorbeeld windenergie niet in een
tijdelijk bedrijfseconomisch vacuüm
te laten lopen, hebben wij twee
dingen nodig. Dan hebben wij èn
een terugleververgoeding nodig èn
een maatregel, zoals ik die heb
voorgesteld in het kader van de
energieheffing. Ter illustratie zeg ik
nog even het volgende. Als je kijkt
naar windenergie en de investerin–
gen daarin, dan zie je dat de kostprijs
per kWh in betrekkelijk korte tijd van
60 cent in de buurt van 17 cent per
kWh is gekomen. Je ziet dus, zoals
wij dat in het jargon noemen, een
heel snelle daling over de leercurve.
De concurrerende kostprijs van
energie-opwekking ligt echter lager
dan die 17 cent waar ik het nu over
heb. Dat betekent dat wij maatrege–
len nodig hebben, overigens niet
structureel, maar tijdelijk, om de
windenergieproducenten in staat te
stellen om die leercurve verder af te

gaan, volume te maken en op een
gegeven moment een concurrerend
produkt te hebben. Wij ontkomen
niet aan die maatregelen. Ik wil de
komende tijd graag met de energie–
wereld over dit vraagstuk praten. Ik
zeg dat ook toe. Wij kunnen dan
bekijken of er mogelijkheden zijn. Ik
wil echter geen onzekerheid creëren
voor de industrie. De industrie moet
er in ieder geval van verzekerd zijn
dat er ook na 1995 een commitment
van deze minister is om op enigerlei
wijze de garantie te geven dat het
attractief blijft om in windenergie te
investeren. Voorlopig geldt daarbij
dit plan als uitgangspunt.

Wat de andere opmerkingen van
de heer Remkes over de energie–
heffing betreft, meen ik dat wij niet
van mening verschillen. Wij moeten
goed naar de effecten kijken: eerst
Europa, internationaal. Staan wij
voor een Alleingang, dan zullen wij
heel goed moeten kijken naar de
effecten voor het zakelijke verkeer.
Die discussie is dus nog niet klaar.
Als het zover is, zullen wij daar in dit
huis nog wel discussies over hebben.
Er is geen enkele reden om daarover
te twijfelen.

Wij hebben inderdaad niet
geantwoord op de vraag over het
Industriefonds. Excuus daarvoor! Het
Industriefonds is vers. Het is een
nieuw instrument dat gemaakt is in
de context van een economie die
nog in een lichte depressie zat. Het
kost altijd wat tijd, voordat een
instrument bekend wordt bij zijn
potentiële markt. Tot nu toe is er
inderdaad relatief weinig gebruik van
gemaakt. Er zitten echter nog de
nodige aanvragen in de pijplijn. Ik
vind dat wij er voorzichtig mee
moeten zijn om instrumenten heel
kort na hun introductie weer ter
discussie te stellen. Er is een
evaluatie voor de mdustnefaciliteit
toegezegd voor volgend jaar. Ik vind
dat wij dit instrument waar heel veel
energie in gestopt is door mijn
voorganger en dat een unieke
combinatie is van overheidsgeld en
particulier geld, de kans moeten
geven. Als we gaan evalueren,
moeten we dat op zakelijke gronden
doen. Ik heb eerder gezegd, met
geen enkel instrument een emotio–
nele binding te hebben; als iets niet
meer effectief en achterhaald is,
moeten we ermee stoppen. Over de
industriefaciliteit wil ik er toch voor
pleiten om het een kans te geven en
ook degenen die met de marketing
van het instrument bezig zijn, de

ruimte te geven om daarin de nodige
inzet te leveren. Als blijkt dat dit
instrument net iets te laat is
geïntroduceerd of dat er geen
behoefte aan bestaat, omdat de
markt daarop concurrerend heeft
ingespeeld, moeten we daaruit de
consequenties trekken. Maar zover
ben ik nog niet.

De heer Vos (PvdA): Naar buiten toe
wordt wel eens de indruk gewekt dat
wij enigszins passief zijn als het gaat
om het promoten van het Industrie–
fonds. Als dat niet zo is, is het
misschien goed dat u daaraan nog
eens twee zinnen wijdt. Als u op dit
moment mogelijkheden ziet om het
wat meer actief te promoten, zou dat
de deelname aan de activiteiten van
het Industriefonds door ondernemin–
gen misschien kunnen stimuleren.

Minister Wijers: Het signaal is dat de
NIB en mijn ministerie daar druk en
vrij intensief mee bezig zijn. Zo gaat
dat nu eenmaal: je hebt een nieuw
instrument, dat je op een gegeven
moment bekend moet maken,
waarbij je er meer vaart achter moet
zetten.

De heer Rabbae heeft een motie
ingediend over zonne– en windener–
gie, een motie die ik de Kamer
ontraad. Ik heb namelijk maatregelen
voorgesteld die de subsidie
compenseren, en we moeten niet
alles dubbel gaan doen. Ik vraag
hem, geloof te hechten aan het
compenserende beleid.

De heer Rabbae heeft nog een
opmerking gemaakt over de
milieutoets. Als we het hebben over
deregulering en een buitenlandtoets
in het kader van versimpeling van
regelgeving en het bekijken daarvan
op haar effecten op het economisch
leven, moeten we daar natuurlijk niet
allerlei andere toetsen bij gaan
halen, want dan ken ik er nog wel
een paar. We moeten het goed
hebben over de effecten op het
milieu van de dingen die we doen,
wat een intrinsiek element van ons
handelen moet zijn - daar heb ik het
in eerste termijn ook over gehad -
maar bij deregulermg moeten we
ontzettend uitkijken dat we daaraan
niet allerlei toeters en bellen gaan
hangen, waardoor de deregulerings–
operatie zelf wordt overgereguleerd.
Ik heb daar niet zoveel behoefte aan.

Ten slotte heeft de heer Rabbae
vier amendementen ingediend. In het
licht van de discussie die we nu
hebben gevoerd, wil ik zeggen dat
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we aan die amendementen geen
behoefte hebben.

De heer Vreeman ben ik al
enigszins tegemoet gekomen in zijn
opmerking over de relatie tussen de
sociale en de economische dimen–
sies. Maar hij heeft een aantal
belangrijke specifieke punten aan de
orde gesteld, waarop ik graag wil
ingaan. Hij heeft goed gesnapt dat
mijn gebrek aan affiniteit met de
winkelsluitingswet in Duitsland, die
daar overigens intussen ook al aan
de orde is, niets te maken heeft met
een andere affiniteit, namelijk met
het duale systeem in Duitsland. Dat
is inderdaad een schoolvoorbeeld
van structureel commitment van het
bedrijfsleven aan opleiding en
scholing in het bedrijfsleven. Ik wil
de heer Vreeman graag toezeggen
dat we daar verder naar zullen kijken.
Ik heb daar overigens een eigenaar–
dig gevoel van déja vu over, want
toen ik in 1984 met het project
technologiebeleid bezig was, hadden
we precies diezelfde discussie over
het werkgelegenheidsplan. Ik vraag
mij eerlijk gezegd af, wat er in de
tussentijd gebeurd is. Maar
nogmaals, ik wil het bovenstaande
graag doen, want ik vond het toen
ook een goed idee, dat we gewoon
weer zullen oppakken.

De heer Vreeman sprak verder
over een opvallend fenomeen in de
grote steden. Ik zie Rotterdam voor
mij: de grote nieuwe kantoorgebou–
wen en vlak in de buurt het Oude
Westen, met zijn concentratie aan
werkloosheid enzovoorts. Ik ben het
met de heer Vreeman eens dat wij
daar heel serieus mee bezig moeten
zijn. Ik wijs wat dat betreft op een
aantal interessante dingen. Het
bedrijfsleven begrijpt in toenemende
mate dat de discussie over werkgele–
genheid niet alleen hier moet
worden gevoerd. Het is geen
probleem alleen voor Den Haag. Het
is een veel breder probleem. Een
aantal initiatieven is ook al genomen,
alleen nog niet in de mate die wij
zouden willen. Zo is een onderne–
ming als Nationale Nederlanden
bezig met het, naast de normale
activiteiten, opzetten van
werkgelegenheidsprojecten op het
gebied van onder meer beveiliging.
Dat element moeten wij inderdaad
stimuleren. Het moet ook worden
getoond, in die zin dat wordt gezegd:
"Dat is interessant. Denk er eens wat
verder over na." De suggestie van de
heer Vreeman in die zin volg ik graag
op.

Hetzelfde geldt voor het derde
punt dat hij noemde. Daarbij ging
het om de relatie tussen starters,
spin-off en grote ondernemingen, al
dan niet in het kader van saneringen
in ondernemingen. Het déja-vu-effect
treedt dan opnieuw op, want ik ben
daar ook mee bezig geweest in het
kader van het project technologie–
beleid en het werkgelegenheids–
project in 1984. Met een aantal
ondernemingen was sprake van
interessante contacten, maar om de
een of andere reden vallen die
dingen dan weer stil. De heer
Vreeman weet waarschijnlijk waarom
- ik heb dat niet zo erg gevolgd -
maar ik vond het toen heel erg
belangrijk om op die zaken te wijzen.
Dat vind ik nu nog. In het kader van
het sociaal overleg moeten wij daar
ook over praten.

De heer Vreeman (PvdA): In het
arbeidsvoorwaardenoverleg wordt,
vanwege het feit dat er een zekere
grens bestaat aan het door middel
van herverdeling of andere projecten
creeren van werkgelegenheid in de
eigen onderneming, steeds meer
gesproken over het gebruiken van
een deel van de loonruimte voor het
creëren van werk buiten de eigen
onderneming. Die kwestie speelt
bijvoorbeeld bij Nationale Nederlan–
den, de FBTO, Gist/Brocades en Dow
Chemical. Dat is een geavanceerde
trend. Naast herverdeling, dat een
vakbondsinzet kan zijn, is dit in mijn
ogen de enige mogelijkheid om voor
de mensen een zichtbare relatie aan
te brengen tussen het terughoudend
zijn in de loonpolitiek en het
werkgelegenheidseffect. Dat zou,
naast allerlei andere instrumenten
van macro-economische aard, ook
een centrale doelstelling moeten zijn
in de onderhandelingen tussen
werkgevers, werknemers en de
overheid. Ik vind het belangrijk als
dat type manier van denken ook
wordt geïntroduceerd in het centraal
overleg.

Minister Wijers Ik wil dit graag
inbrengen bij de voorbereiding van
de inzet van het kabinet in dat
overleg. Een klein technisch
probleem daarbij is overigens dat dit
overleg eigenlijk al is afgerond. Ik zal
echter mijn best doen om deze
kwestie op de agenda te krijgen.

De heer Vos riep ons op om de
verkokering tussen de ministeries
waar het gaat om het technologie–
beleid en het industriebeleid te

doorbreken. Ik zal daar mijn uiterste
best voor doen. Ik realiseer mij dat
dit essentieel is voor het slagen van
dat waarmee wij bezig zijn, namelijk
het tot stand brengen van contact
tussen de technisch–
wetenschappelijke infrastructuur, de
universiteiten en het bedrijfsleven,
en een feitelijke integratie van
ecologie en economie. Maar er zijn
meer gebieden. Het gaat daarbij om
processen die je van bovenaf rnoet
beginnen, bij het kabinet. Ik ben mij
daarvan bewust. Ik zie dat als een
inspanningsverplichting. Ik ben
vooralsnog ook niet negatief over het
verwachtingspatroon.

Dan de TOK-uitstraling. Ik zal
graag inhoud geven aan het voorstel
van de heer Vos om met concrete
voorbeelden te komen, zodat
zichtbaar wordt hoe goed het werkt,
wat de effecten ervan zijn en wat die
gulden dus heeft opgeleverd.

De heer Vos (PvdA): En ook wat het
soms aan activiteiten bij elkaar heeft
gebracht. Een technisch–
ontwikkelingsgebied in één
onderneming kan positieve effecten
hebben op ondernemingen in de
periferie van die activiteit. Dat
noemde ik een soort van rudimen–
taire cluster die dan zou kunnen
ontstaan. Dan heb je ook iets dat is
geboren in de activiteit zelf. Daar zou
je heel produktief kunnen stimuleren.

Minister Wijers: Als dit onderzoek
vorm krijgt, zullen wij de Kamer
daarvan op de hoogte brengen. Dan
weet men wat wij precies van plan
zijn.

De heer Vos is in het kader van de
beleidsontwikkeling teruggekomen
op de relatie tussen ecologie en
economie. Voorzitter! Het denken
daarover is al begonnen. Een en
ander zal zijn weerslag vinden in de
nota inzake het technologisch
structuurbeleid, waaraan nu gewerkt
wordt. Er wordt ook gedacht over
een nota over het energiebeleid. De
dimensies, die de heer Vos heeft
beschreven, maken daar een
integraal onderdeel van uit.

Wat de scheepsbouw betreft,
zullen wij de druk in Brussel
opbouwen, mede in het kader van de
OECD. Wij zullen eerst moeten
proberen om de Fransen in het kader
van de Europese Unie te krijgen. Als
wij erin geslaagd zijn één front te
vormen, zullen wij trachten, in het
kader van de OESO de Amerikanen
binnen de boot te houden. Dat is

Tweede Kamer Economische Zaken
27 oktober 1994
TK 15 15-776
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ongeveer onze inspannings–
verplichting.

De heer Vos (PvdA): Volgens de
OESO-regels is de generieke
steunverlening niet meer toegestaan
per 1 januari 1996. In de Bondsrepu–
bliek worden er nu projecten vooruit
gehaald naar 1995. Op deze wijze
kan men een soort reserve kweken in
de orderverwerving. Daarom heb ik
ervoor gepleit, de onderscheiden
steunplafonds terug te brengen tot
een zo laag mogelijk niveau op weg
naar de vrije markt. Dit geeft ons de
mogelijkheid om er met vrij beperkte
middelen toch voor te zorgen dat de
orderverwerving in Nederland niet
stil valt.

Minister Wijers: U kunt op onze inzet
rekenen.

Voorzitter! Ik denk dat de heer
Leers en ik het niet snel eens zullen
worden over het karakter en de inzet
van de bezuinigingen. Wij denken er
fundamenteel anders over. Het heeft
niet veel zin de argumenten nog een
keer te herhalen. Ik hoop dat wij in
de nabije toekomst dichter bij elkaar
komen.

De heer Leers heeft twijfels geuit
over de lastenverlichting voor het
bedrijfsleven in het algemeen en
voor het MKB in het bijzonder. Ik heb
de Miljoenennota en de MEV er nog
eens op nageslagen. Volgens de
MEV is er op het gebied van de
microlasten in 1994 al sprake van
een totale verlichting van 0,6 mld. en
in 1995 is dat 4,5 mld. Bij elkaar is
dat een lastenverlichting van 5 mld.
Dat noem ik geen peuleschil.
Daarnaast is er voor het MKB tot een
pakket maatregelen besloten,
waarmee een fiscale structuur–
versterking wordt beoogd. Dit is het
zogenaamde februari-pakket van het
vorige kabinet. Een en ander levert
175 mln. en 75 mln. op. De heer
Leers kan wel zeggen dat dit
maatregelen van het vorige kabinet
zijn, maar dit zal de middenstander
een zorg zijn. Hij krijgt zijn lasten–
verlichting en daar gaat het om. Wij
hebben die maatregelen niet
teruggedraaid.

Daar komt nog bij dat er sprake is
van een forse verlichting van de
lasten op arbeid. Ik wijs op de
ziekenfondsfranchise per 1 januari
1995, die vooral effect heeft op de
arbeidskosten. De werkgelegenheid
is voor 60% geconcentreerd in het
MKB. Per saldo is er sprake van een

zeer forse lastenverlichting voor het
MKB.

De heer Leers (CDA): Ik ben het op
zichzelf eens met de redenering van
de minister. Ik heb er echter op
gewezen dat dit kabinet bezuinigin–
gen wil doorvoeren. De minister
heeft opgemerkt dat daar tegenover
staat dat dit kabinet ook veel aan
lastenverlichting doet. Terecht merkt
hij op dat het vorige kabinet voor
lastenverlichting heeft gezorgd. Dit
kabinet heeft voor 1995 de lasten–
verlichting beperkt tot het
werkgeversdeel van de Ziekenfonds–
wet. De overige maatregelen - het
bedrag van 500 mln. - zijn naar de
verre toekomst geschoven. Daar heb
ik op gereageerd. Ik wil eerst nog
eens zien of dit kabinet erin slaagt,
die lastenverlichting te realiseren. Ik
zie tot nu toe alleen de maatregelen
van het vorige kabinet.

Minister Wijers: Wij moeten twee
dingen van elkaar scheiden. Ten
eerste gaat het om de vraag of er
een lastenverlichting voor het
midden– en kleinbedrijf komt. Wij zijn
het erover eens dat die lasten–
verlichting er komt. Ten tweede gaat
het om de vraag wie dat per saldo
bedacht heeft. Als u zegt dat ik
gedeeltelijk met uw veren pronk, wil
ik dat wel toegeven. Dat interesseert
mij eerlijk gezegd niet, want voor mij
is het een feit dat ik nu medeverant–
woordelijk ben voor een beleid
waarin die inzet is gecontinueerd.
Wat ik nog veel belangrijker vind, is
dat die middenstander ziet dat zijn
lasten omlaag gaan, want daar
hadden wij het steeds over. Daar
komt nog bij dat u het over een verre
toekomst had. Dat pakket van 500
mln. gaat echter per 1 januari 1996 in
en dat liegt er ook niet om. Laten wij
nu eens in Den Haag wat meer
vanuit de perceptie van de burger en
van de ondernemer praten. Voor de
ondernemer is er dus sprake van een
consistente ontwikkeling, verder
aangezet in deze kabinetsperiode,
van een zeer substantiële, historisch
heel grote lastenverlichting voor het
midden– en kleinbedrijf. Deze wordt
ook nog verder vergroot. Vervolgens
gaan wij toe naar deregulering en
zullen wij proberen, de gehele
infrastructuur toegankelijker te
maken voor het midden– en
kleinbedrijf. Dat is de boodschap.

De heer Leers (CDA): Wij zijn het
met elkaar eens dat het niet uitmaakt

wie het uiteindelijk levert, als het
maar ten behoeve van het midden–
en kleinbednjf en ten behoeve van
de bedrijfssector komt. Mijn punt is
alleen dat naast de komst van die
lastenverlichting u opeens een aantal
subsidies, ondersteunings–
instrumenten schrapt. Dat heb ik
willen aantonen. U zegt vervolgens
dat u dat doet omdat er extra
lastenverlichting komt. Daarvan heb
ik gezegd dat het zeer relatief is. Die
500 mln. worden pas in 1996 besteed
en de ZFW geldt alleen maar voor de
mensen die van de Ziekenfondswet
gebruik maken, niet voor het gehele
loongebouw. Dat is maar beperkt.
Daarom hebben wij gepleit voor het
generiek toepassen van de overheve–
lingstoeslag. Dat zou een aanzienlijk
groter effect hebben gehad. Dat kunt
u niet ontkennen.

Minister Wijers: Wij hebben het over
de begroting voor 1995. In 1995
treedt per saldo bij een microlasten–
ontwikkeling een daling op van min
4,5 mld. Dan kunt u toch niet
bescheiden noemen?

De heer Leers (CDA): Ik zeg niet dat
het bescheiden is. Ik plaats het naast
uw opmerking dat de terugdringing
van de subsidies beargumenteerd
wordt tegen de achtergrond dat er
een extra lastenverlichting komt.
Daar heb ik de vinger bij gelegd. Die
extra lastenverlichting komt er niet.
Er zit een lastenverlichting in de
pijplijn als gevolg van het vorige
kabinet, maar die extra lasten–
verlichting zie ik niet.

De heer Van Walsem (D66): Het is
structureel, maar het blijft opvallend.
Ik doel op de lastenverlichting die de
heer Leers als gevolg ziet van het
vorige kabinet. Het opvallende en
structurele is dat de dekking voor dat
bezuinigingspakket door dit kabinet
gevonden is. Daar gaat het toch om?

Minister Wijers: Laten wij het erop
houden dat de één zegt dat het glas
bijna tot de rand vol is en dat de
ander zegt dat het glas net niet
helemaal vol is.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb niet
de behoefte om opnieuw in te gaan
op de discussie over de Winkelslui–
tingswet. Ik wil slechts één opmer–
king maken. Daar moet ik keurig mijn
bron bij noemen. Het is een
interessant gegeven en het is altijd
leuk als er nieuwe feiten op tafel
komen. Daarvoor moet ik de heer
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Wijers

Broos van Erp citeren. Hij heeft een
column geschreven over de reden
van het ontstaan van de Winkelslui–
tingswet. Bij een aantal geachte
afgevaardigde bestaat de perceptie
dat deze wet destijds ontstaan is ter
bescherming van de kleine zelfstan–
dige winkelier. Het interessante is dat
die wet destijds ontstaan is om het
grootwinkelbedrijf, de bedrijven met
werknemers, te beschermen tegen
de zelfstandige onderneming. Ik raad
de aanwezigen lezing van dit verhaal
aan. Wellicht kan het gekopieerd
worden.

De heer Vos (PvdA): Misschien kan
het aan de Handelingen toegevoegd
worden.

De voorzitter: Dat voert mij te ver.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Dit is heel grappig, maar zoals men
weet is deze wet niet zo heel lang
geleden tegen het licht gehouden en
geactualiseerd. Deze wet is nu, in
tegenstelling tot een eerdere
insteiling, ten goede gekomen van
onder anderen de kleine middenstan–
der.

Minister Wijers: Maar dus niet in de
jaren dertig!

De heer Leers (CDA): Voorzitter!
Aanstaande zaterdag zal in een krant
een interview verschijnen met
collega Lansink. Misschien kan dat er
ook bij worden betrokken!

Minister Wijers: Ik laat het graag aan
de voorzitter over of hij dat ook aan
de Handelingen wil toevoegen!

Gegeven de gevoerde discussie,
zal het duidelijk zijn dat ik de
aanneming van het amendement van
de heer Leers ontraad. De staatsse–
cretaris zal ingaan op de ingediende
moties.

De heer Leers heeft vijf "O's"
gedefinieerd ten aanzien van het aan
de orde zijnde beleidspakket. Als hij
al die O's achter elkaar uitspreekt,
zegt hij "oooooh"! Ik verwacht dat
het effect van ons beleid uiteindelijk
ook bij de heer Leers dat effect zal
oproepen, namelijk dat wij hetgeen
waarvoor wij staan, gerealiseerd
hebben.

D

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Voorzitter! Ik begin met de
beantwoording van de vraag van de

heer Poppe over de kansspelen. De
gehele gang van zaken met
betrekking tot de speelautomaten
wordt door de commissie-Nijpels
onderzocht. Het resultaat wordt op
korte termijn verwacht en zal in het
kabinet besproken worden. Ik wil
daarop niet vooruitlopen. De optie
2-0-0 betreffende laagdrempelige
instellingen en instellingen zoals
snackbars staat op gemeentelijk
niveau - het niveau waarop in feite
bepaald wordt hoe de verdeling
plaatsvindt - zwaar ter discussie.

Ik bedank een ieder die vertrou–
wen in he kabinet heeft uitgesproken
en mij ook een beetje zelfvertrouwen
heeft geschonken. Over de
administratieve-lastenverlichting is
een aantal interessante opmerkingen
gemaakt. De VVD-fractie heeft
gevraagd, niet te lang te wachten
met het bepalen van een norm. Ik
ben het daarmee enerzijds eens. Je
moet dat niet halverwege doen, dat
zou te gemakkelijk zijn. Anderzijds
vraag ik aandacht voor de waarde
van de norm. Ik ben niet alleen
uitvoerig ingegaan op de kwantita–
tieve, maar ook op de kwalitatieve
kant. Het kan best zo zijn dat ten
aanzien van een aantal heel nuttige
regelingen een andere procedure
wordt gevolgd, hetgeen wel tot een
besparing leidt. Er zou dus een norm
gesteld kunnen worden ten aanzien
van de besparing.

De heer Leers heeft een motie
ingediend waarin wordt beoogd, oud
tegen nieuw beleid weg te schr.~>
pen. Het probleem doet zich dan
voor dat appels met peren vergele–
ken moeten worden. Er hoeft niet
geschrapt te worden. Er kan wel een
eenvoudige procedure worden
gehanteerd. Ik wil de motie dan ook
niet volgen. Er vindt geen inhoude–
lijke toets plaats. Bovendien, dat is
weer een nieuwe regel.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! In
de motie is het woordje "evenredig"
opgenomen, hetgeen betekent dat in
evenredigheid oud beleid voor nieuw
moet gelden. Ik wil de discussie over
bestaande regelgeving verbreden tot
toekomstige regelgeving. De
staatssecretaris heeft ook gezegd dat
het anders dweilen met de kraan
open wordt. Om die reden stel ik
voor, alleen nieuwe regelgeving in te
voeren als er op zijn minst een
evenredig aantal regels verdwijnt.
Dat mag ook gewaardeerd worden in
de zwaarte van de regels.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Met deze uitleg is de motie
niet nodig. Ik heb met nadruk gezegd
dat niet alleen naar bestaande
regelgeving wordt gekeken, naar het
schrappen daarvan en naar de
kwaliteit en de procedures van de
regelgeving, maar ook naar nieuwe
regelgeving. De heer Leers bedoelt
met "evenredig" dat er een balans
gevonden moet worden tussen de
nieuw op te stellen regelgeving en
de af te stoten regelgeving. Ik heb
daar problemen mee. Wij zijn dan
bezig met iets wat op zichzelf geen
doel heeft. Het gaat daarbij meer om
een kwantitatieve beoordeling, terwijl
het mij meer om de inhoud en de
kwaliteit gaat.

De heer Leers (CDA): Met die
toelichting en dat laatste ben ik blij.
Het gaat er mij om dat de regelingen
per saldo afnemen en niet toenemen.
Als de staatssecretaris zegt dat die
intentie door de bewindslieden wordt
gedeeld en dat er niet aan de ene
kant wordt opgebouwd, terwijl er
aan de andere kant met moeite
wordt afgebouwd, trek ik de motie
in. Dat wil ik echter eerst van haar
horen.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Als de heer Leers "evenre–
digheid" in die zin uitlegt dat er tot
in lengte der jaren moet worden
gewogen, zeg ik hierop nee. Beperkt
hij deze evenredigheid tot dit project,
dan kan ik er wel mee instemmen.

De heer Leers (CDA): Niks kan tot in
lengte der jaren. In het kader van dit
project kan het wel. Als de staatsse–
cretaris dat zo oppakt, trekt ik mijn
motie bij dezen in.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Leers (23900-XIII, nr. 20) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Voorzitter! De IPR, de
onderuitputting en de Europese
regelgeving zijn ook aan de orde
gekomen. Hierbij merk ik op, dat ook
fiscale regelingen die betrekking
hebben op ondersteuning, getoetst
moeten worden aan de regelgeving
van de Europese Unie. Dat geldt
voor heel veel regelingen. Ik zie de
heer Leers knikken. Daarvan was hij
zich dus bewust.
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Van Dok-van Weele

Dan ga ik in op de motie van de
heer Leers over het instrument voor
Midden– en Oost-Europa. Hij vraagt
de Kamer om een uitspraak over een
verdeling van middelen. In de eerste
plaats meld ik dat die middelen op
dit moment nog niet beschikbaar
zijn. In weerwil van zijn voorstel om
het niet te doen, moeten wij immers
eerst bezuinigen om te kunnen
intensiveren. In de tweede plaats
spreken wij hier over 1995. Op dit
moment is het volume van het beleid
nog volledig intact. Met andere
woorden: zij is ook niet in het kader
van de begroting voor 1995 aan de
orde. Ik stel daarom voor, deze motie
te beschouwen als een ondersteu–
ning. Ik heb ook bedankt voor de
steun die de heer Leers mij in de
eerste termijn heeft gegeven. De
motie vind ik echter ais formeel stuk
voorbarig. Daarmee loopt de heer
Leers hopeloos op de zaak vooruit.
Als het de bedoeling is dat de motie
letterlijk wordt opgevat, kan ik haar
niet overnemen. Ik vond het een
aardig steuntje in de rug.

De heer Leers (CDA): De staatssecre–
taris merkte op, dat het volume van
cluster 6 intact is. Bij mijn weten
heeft defensie een claim van 103
mln. structureel gelegd, juist op de
intensivering in cluster 6 ten
behoeve van internationale
vredesactiviteiten. Hoe rijmt de
staatssecretaris dat met haar
uitspraak?

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Ook die claim zal worden
behandeld als de intensivering aan
de orde is. Bovendien spreken wij
over een cluster van, naar ik meen,
400 mln. Er zullen wel meer claims
komen via media of wat dan ook,
maar dit is voor de Kamer pas aan
de orde als de beleidsintensiveringen
mogelijk zijn, namelijk als de
middelen voorhanden zijn.

De heer Leers (CDA): Het is dus
alleszins gerechtvaardigd, die claim
neer te leggen en de Kamer te
verzoeken om een uitspraak
daarover.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Nee. Dat heb ik zoëven
gemotiveerd.

In het amendement van de heer
Rabbae wordt ervoor gepleit, op
consumentenbeleid minder te
bezuinigen en dat te dekken via een
verzwaring van de taakstelling voor

het toeristisch beleid. In de eerste
termijn heb ik aangegeven dat ik de
bezuiniging op consumentenbeleid
alleszins gerechtvaardigd vind gezien
de hele ontwikkeling die daar gaande
is, al heb ik er enkele kanttekeningen
bij gemaakt. Ik vind het geen goed
idee om te proberen deze bezuini–
ging te compenseren door een
korting op het toeristisch beleid. De
situatie in Nederland is uniek maar
kwetsbaar. In omliggende landen is
de organisatie meer ambtelijk,
waarbij het Rijk in feite volledig de
kosten draagt. In Nederland hebben
wij een fantastisch, particulier
initiatief, dat wordt gedragen door
het Rijk en het bedrijfsleven te
zamen. Om die reden is de bezuini–
ging al pijnlijk. Het bedrijfsleven
heeft zoveel baat bij het toeristische
beleid, dat het naar ik hoop zijn
ondersteuning volledig op peil
houdt. Ik vind het buitengewoon
riskant om nog verder te gaan
vanwege die koppeling met het
particulier initiatief. Voorts kent het
toeristisch beleid een enorme
spin-off van werkgelegenheid.

De heer Rabbae (Groenünks): Dat
begrijp ik, maar ik dacht dat de inzet
van dit kabinet was om zoveel
mogelijk naar het bedrijfsleven toe te
schuiven. Waarom doet u dat hier
niet? De consument, die in een
zwakkere positie zit als burger,
omdat er zoveel nieuws op hem af
komt, kan dan gesteund worden in
de markt. Dat is de achtergrond van
dit amendement.

Staatssecretaris Van Dok-van
Weele: Als het erom gaat, meer aan
de markt over te laten: wij hebben
hier een situatie waarin de markt in
zeer grote mate ondersteunend werkt
voor het toeristisch beleid, terwijl dat
in andere landen nog niet het geval
is. Dat is dus al aan de orde.

Als het gaat om de uitermate
kwetsbare positie van de consument,
moet ik dat toch enigszins weerleg–
gen. In de afgelopen jaren is veel
wetgeving tot stand gekomen ter
bescherming van de consument.
Daarmee is al heel veel bereikt.
Verder heb ik toegezegd dat ik in
overleg met de consumenten–
organisaties zal bekijken hoe de
meest kwetsbare elementen zoveel
mogelijk ontzien kunnen worden,
met behoud van de taakstelling die
er nu ligt.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
aanstaande dinsdag over de
begroting van Economische Zaken te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De wetsvoorstellen 23841 en 23849
worden, na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

De vergadering wordt van 18.25 uur
tot 20.00 uur geschorst.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Aanvankelijk was
besloten, aanstaande dinsdag te
stemmen over de begroting van
Economische Zaken voor het jaar
1995. Mij is gebleken dat er nog een
nota van wijziging komt, maar niet
voor het weekeinde. Daarom stel ik
thans voor, dinsdag over een week te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

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

wijziging van het Wetboek van
Strafvordering (herziening
bepalingen inzake gevallen
waarin en gronden waarop
voorlopige hechtenis kan
worden toegepast) (23178).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! leder wordt voor
onschuldig gehouden zolang zijn
schuld niet in rechte is komen vast te
staan. Die regel dienen wij altijd in
gedachten te houden als wij
discussiëren over voorlopige
hechtenis. Een voorlopig gehechte is
rechtens een verdachte, geen
misdadiger. Voorlopige hechtenis is
geen straf, maar een orde– of
dwangmaatregel.

De verontwaardiging over een
misdrijf kan groot zijn, de aanwijzin–
gen in de richting van de verdachte
kunnen sterk zijn, zij zijn echter
onvoldoende argumenten voor
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toepassing van voorlopige hechtenis.
Toch is in een rechtsstaat voorlopige
hechtenis onmisbaar, maar dan wel
in goed omschreven gevallen en op
nauwkeurig aangegeven gronden.
Die vinden wij in de artikelen 67 en
67a van het Wetboek van Strafvorde–
ring. De opsomming is limitatief,
maar uiteraard voor discussie
vatbaar.

Tot 1973 kenden wij ruimere
gronden. Nadien is geconcludeerd
dat hier en daar de beperking wat
ver is gegaan. Ik sta dan ook open
voor een discussie over mogelijke
verruiming van de gronden, maar
dan altijd met in het achterhoofd het
uitgangspunt, dat voorlopige
hechtenis een maatregel is die een
bijzondere rechtvaardiging vereist,
willen wij voorkomen dat een
verdachte voordat hij veroordeeld is
feitelijk al een straf ondergaat.

Wij zijn in Nederland gelukkig ver
verwijderd van het Italiaanse
systeem dat tot gevolg heeft dat
meer dan de helft van de
gevangenisbevolking nog wacht op
berechting. Die kant moeten wij niet
uit. Die kant wil de regering ook niet
uit. Zij stelt een beperkte uitbreiding
van de gronden voor voorlopige
hechtenis voor, omdat daaraan in de
praktijk behoefte is gebleken.

Het blijkt dat bepaalde verdachten
die zich bij herhaling schuldig lijken
te maken aan bepaalde vermogens–
delicten niet voorlopig in hechtenis
genomen kunnen worden, waardoor
zij snel, wellicht dezelfde dag nog,
opnieuw dergelijke feiten kunnen
begaan. Dit kan voor slachtoffers en
hun omgeving beangstigend en
onbevredigend zijn en het kan
maatschappelijke onrust veroorza–
ken. Dit vormt voor de regering een
gewichtige reden van maatschappe–
lijke veiligheid om voor te stellen,
alsnog voorlopige hechtenis mogelijk
te maken.

Voorzitter! Ik zeg niet dat dit
voorstel in zichzelf fout is, al
begeven wij ons wel op glad ijs als
wij mensen opsluiten zonder
rechterlijk vonnis, omdat wij anders
moeten vrezen voor reacties vanuit
de samenleving. Mits met duidelijke
waarborgen omkleed, kan het goed
zijn zulke recidivisten een poosje op
te sluiten.

Mijn bezwaren tegen het
wetsvoorstel zijn dan ook van andere
aard. Als de rechter van oordeel is
dat voorlopige hechtenis mogelijk en
nodig is, behoort zo'n rechterlijk
bevel uitgevoerd te worden. De

overheid is dan verplicht te zorgen
voor de nodige celruimte. Heen–
zending wegens ruimtegebrek
ondermijnt de geloofwaardigheid
van de overheid en leidt pas echt tot
onvrede en maatschappelijke onrust.

Vorige week hebben wij uitvoerig
met de minister over dit punt
gediscussieerd. Er is nog steeds
sprake van een groot gebrek aan
celruimte. Het aantal heenzendingen
stijgt nog steeds en dreigt dit jaar de
5000 te bereiken. Daarnaast wordt in
duizenden gevallen per jaar geen
voorlopige hechtenis meer gevor–
derd, omdat zij toch niet kan worden
geëffectueerd. Prioriteitenstelling bij
de toepassing van voorlopige
hechtenis is nauwelijks nog mogelijk,
omdat vrijwel alle in aanmerking
komende verdachten behoren tot de
meest urgente categorieën.

De minister hoopt op verbetering
als in 1995 en 1996 de extra
celcapaciteit waaraan nu wordt
gewerkt, beschikbaar is, al moeten
natuurlijk zich niet te veel personen
aanmelden, om net als de minister
die celruimte persoonlijk in bezit te
gaan nemen, maar dat is een ander
punt. De ramingen wijzen nu al uit
dat zelfs deze extra capaciteit niet
voldoende zal zijn om heenzendin–
gen te voorkomen. Daarom werkt de
minister aan alternatieven voor
vrijheidsstraffen, om zodoende extra
celcapaciteit vrij te krijgen voor
voorlopige hechtenis. Dat is echter
wel hoop op verbetering op lange
termijn.

De minister verklaarde vorige
week desgevraagd dan ook de
uitdaging aan te nemen om in deze
kabinetsperiode een eind te maken
aan de heenzendingen, maar niets te
kunnen garanderen. Ik heb hier
principieel grote moeite mee, maar
moet erkennen dat de minister
binnen de politieke ruimte welke zij
in het kabinet heeft gekregen en
waarvoor zij de verantwoordelijkheid
heeft aanvaard niet veel verder kan
gaan.

Als de zaken er zo voorstaan, vind
ik het echter onverantwoord de
problemen verder te vergroten door,
althans op papier, de mogelijkheden
om voorlopige hechtenis te bevelen
te verruimen. In feite leidt dat dan tot
nog meer heenzendingen en nog
meer gefrustreerde officieren van
justitie die in arren moede maar
afzien van het vorderen van
inbewaringstelling.

Naar schatting gaat het bij dit
wetsvoorstel om 40 extra cellen. Die

extra cellen zijn er niet en voorlopig
zullen wij er meer dan 40 te kort
blijven komen. Bovendien wordt de
werklast van de rechterlijke macht
opnieuw verzwaard, terwijl de druk
op de rechterlijke macht al erg groot
is. Twee eenheden bij het openbaar
ministerie en twee eenheden bij de
rechterlijke macht zijn geen grote
aantallen, maar in een tekortsituatie
tellen zij wel mee.

Het ontbreekt in dit wetsvoorstel
aan een integrale benadering. Er is
sprake van een knelpunt, maar een
simpele wetswijziging is onvol–
doende om het op te lossen. Hooguit
kan het knelpunt hierdoor verschui–
ven. Het is zoals de Raad van State
het uitdrukte in zijn advies: het doel
van het wetsvoorstel moet worden
afgewogen tegen het extra beslag op
de capaciteit dat van het voorstel het
gevolg zal zijn. Die afweging moet
mijns inziens de conclusie krijgen dat
het extra beslag op dit moment
zwaarder moet wegen omdat het een
extra wissel trekt op de geloofwaar–
digheid van de overheid. Die staat
juist op dit punt al onder druk.

Ook in een ander opzicht staat het
wetsvoorstel op gespannen voet met
een onderdeel van het regeringsbe–
leid. De minister heeft in haar nog
korte ambtsperiode duidelijk
gemaakt dat vrijheidsstraffen
ultimum remedium zijn en daarom
moeten worden teruggedrongen. In
de schriftelijke stukken wordt er
echter op gewezen dat de rechter, als
geen voorlopige hechtenis is
toegepast, meer ruimte heeft om af
te zien van een vrijheidsstraf. Met
andere woorden, toepassing van
voorlopige hechtenis leidt in de
praktijk tot meer vrijheidsstraffen en
dat wil de minister niet. Zij moet zich
dan toch wel drie keer bedenken
voordat zij een wetsvoorstel
verdedigt dat dit effect heeft!

Mijn conclusie zal duidelijk zijn: dit
wetsvoorstel dient zó en nü niet
aanvaard te worden. Het is niet het
juiste antwoord op het juiste
moment. De beste bescherming van
de samenleving levert de minister
door ervoor te zorgen dat er tijdens
deze kabinetsperiode een eind komt
aan de heenzendingen. Elke
uitbreiding welke voordien wordt
gegeven aan de mogelijkheid van
voorlopige hechtenis verschuift de
problemen en biedt de samenleving
niet de bescherming welke het
voorstel beoogt.

Omdat het wetsvoorstel, naast dit
hoofdpunt, ook enkele andere
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voorstellen bevat welke neerkomen
op praktische verbeteringen, geef ik
er de voorkeur aan het wetsvoorstel
niet geheel af te wijzen, maar het te
amenderen door de uitbreiding van
de gronden voor voorlopige
hechtenis eruit te verwijderen. Dat is
dan ook de strekking van het
amendement dat ik heb ingediend.

D

De heer Dittrich (D66): Mijnheer de
voorzitter! Zoals uit de schriftelijke
voorbereiding blijkt, kan D66 zich in
grote lijnen vinden met het
wetsvoorstel. Ik zal zo dadelijk wat
langer stilstaan bij de voor– en
nadelen van de voorgestelde
wijziging om een extra grond voor
voorlopige hechtenis in de wet op te
nemen. Ik meld nu alvast dat D66
zich kan vinden in de meer techni–
sche aanpassing van artikel 67,
tweede lid, sub 2, van het Wetboek
van Strafvordering, waar wordt
geregeld dat bevel tot voorlopige
hechtenis kan worden gegeven
indien geen vaste woon– of
verblijfplaats van de verdachte kan
worden vastgesteld.

Deze aanpassing is in lijn met de
jurisprudentie. D66 gaat er echter
wel van uit dat de politie zich
voldoende zal inspannen om het
juiste adres van de verdachte te
achterhalen. Mocht dit niet gebeuren,
dan voorzie ik namelijk uitgebreide
jurisprudentie op dit punt. De
argumenten van de regering om tot
aanpassing over te gaan, vindt D66
overigens wel overtuigend.

Hetzelfde geldt voor het voorstel,
in het Wetboek van Strafvordering
een nieuw artikel 67b in te voeren,
met daaraan gekoppeld een wijziging
van artikel 71 van deze wet. De
officier van justitie krijgt hierbij de
mogelijkheid, te vorderen dat het feit
in het bevel tot voorlopige hechtenis
wordt aangevuld of gewijzigd. Het is
een praktische regeling, die ook ten
voordele van de verdachte uitwerkt.
Ze voorkomt immers verschillende
bevelen tot voorlopige hechtenis
achter elkaar. In het vervolg van mijn
betoog zal ik mij met name richten
op de voor– en nadelen van het
uitbreiden van de grond voor
voorlopige hechtenis.

In het voorstel wordt het mogelijk,
toepassing van voorlopige hechtenis
op grond van vrees voor herhaling
uit te breiden tot bepaalde, veel
voorkomende vermogensdelicten. In
de huidige wettelijke regeling is het

bijvoorbeeld niet mogelijk, een
winkeldief in voorlopige hechtenis te
nemen, ook al is het bijvoorbeeld
vanwege zijn verslaving praktisch
zeker dat de verdachte in kwestie op
zeer korte termijn opnieuw in de fout
zal gaan. De huidige wettelijke
regeling schiet in de ogen van velen
te kort. Denk maar eens aan
winkeliers die keer op keer dezelfde
verdachte aan hun spullen zien
zitten, of aan de politie, die het
gevoel heeft dat het dweilen met de
kraan open is, als zij een proces–
verbaal opmaakt en de verdachte
vervolgens weer de straat op moet
sturen. Maar het geldt ook voor
sommige verdachten in deze
categorie die dolgraag van hun
verslaving af zouden komen, maar
die daar niet zonder steuntje in de
rug toe in staat zijn.

Toch past voorzichtigheid bij de
door de minister aangereikte grond
voor voorlopige hechtenis. Het
uitgangspunt van het wettelijke
systeem is dat de voorlopige
hechtenis tot een minimum beperkt
dient te worden. Het is immers
vrijheidsbeneming zonder schuldig–
verklaring door een rechterlijk
vonnis. Het is een van de zwaarste
dwangmiddelen die de overheid op
haar onderdanen kan toepassen.
Deze vrijheidsbeneming zonder
rechterlijke schuldigverklaring moet
afgewogen worden tegen een van de
belangrijkste doelstellingen van
voorlopige hechtenis: de beveiliging
van de samenleving. Welnu, in dat
spanningsveld zijn er argumenten
voor en tegen aan te geven. De
belangrijkste laat ik even de revue
passeren en ik geef daarbij steeds
aan, waarom D66 een bepaalde
keuze maakt.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Kan de heer Dittrich
aangeven in hoeverre hierbij sprake
is van een echte bedreiging van de
samenleving? Al die winkeldiefstallen
zijn natuurlijk wel vervelend, lastig,
irriterend voor een ieder, zeker
allereerst voor de betrokken
winkeliers, maar kun je zeggen dat er
daarmee sprake is van een zware
bedreiging van de samenleving in de
zin van het Wetboek van Strafvorde–
ring?

De heer Dittrich (D66): Een
gewichtige reden op het gebied van
maatschappelijke veiligheid, ik ben
het inderdaad met de regering eens

dat daar sprake van is. Ik zal het
straks ook wat uitwerken.

Het eerste bezwaar dat veel te
horen is, is dat veel kleinere delicten
onder de werking van de wettelijke
regeiing worden gebracht. De
Nederlandse orde van advocaten
heeft zelfs het woord "bagatel–
criminaliteit" gebruikt. Ik vind dit niet
helemaal op z'n plaats, omdat de
gevolgen van de veel voorkomende
vermogenscriminaliteit enorm zijn.
Zo hebben burgers daardoor een
groot gevoel van onveiligheid en
staat ook de rechtshandhaving onder
druk, wat weer de fundamenten van
de rechtsstaat kan aantasten. De
angst dat er te gemakkelijk, te
üchtvaardig naar het machtsmiddel
van voorlopige hechtenis wordt
gegrepen, wordt door de wet zelf
beperkt. Er moet immers sprake zijn
van een onherroepelijke veroordeling
ter zake van een soortgelijk misdrijf
in de afgelopen vijf jaar, terwijl het
ook noodzakelijk is dat er ernstig
rekening mee moet worden
gehouden dat de verdachte opnieuw
een soortgelijk misdrijf zal begaan.
Volgens onze fractie weegt dit
bezwaar dan ook niet zwaar genoeg
om ons tegen het voorstel te laten
zijn.

Ik heb in dit verband nog wel een
vraag aan de minister. Er staat
expliciet dat de veroordeling in de
afgelopen vijf jaar onherroepelijk
moet zijn. Is zij niet bang dat
sommige verdachten om onder de
nieuwe grond voor voorlopige
hechtenis uit te komen van hun
veroordeling in hoger beroep zullen
gaan, en daarna in cassatie? Al met
al kan dit jaren in beslag nemen. Ai
die tijd is de veroordeling niet
onherroepelijk en kan er bij een
volgende aanhouding geen rekening
mee worden gehouden. Wat ik aan
de minister vraag, is dus of deze
regeling geen appels uitlokt met nog
meer overbelasting van het justitiële
apparaat vandien.

Een tweede bezwaar dat door de
Orde van advocaten en door het
Nederlands juristencomité voor de
rechten van de mens is ingebracht,
komt erop neer dat door de
uitbreiding van de gronden voor
voorlopige hechtenis er een
principiële verandering van het
wettelijk systeem wordt geïntrodu–
ceerd. Het gevolg van voorlopige
hechtenis in zaken van veel
voorkomende vermogensdelicten is
dat de rechter op de uiteindelijke
zitting vaak geen lagere straf zal
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opleggen dan de duur van het
voorarrest. Met aftrek van voorarrest
zullen veel verdachten hun straf dan
al hebben uitgezeten. Ik denk dat er
inderdaad wel iets in dat bezwaar zit.
Toch onderschrijft D66 het standpunt
van de regering dat veel voorko–
mende criminaliteit, zoals diefstal,
heling, verduistering en oplichting,
een zo groot maatschappelijk
probleem is geworden dat uitbrei–
ding met deze grond de voorkeur
verdient. D66 verwacht overigens
niet dat de Nederlandse rechters heel
lichtvaardig tot het bevelen van
voorlopige hechtenis zullen
overgaan, want lid 3 van artikel 67a
van het Wetboek van Strafvordering
schrijft immers voor, dat een bevel
achterwege moet blijven als de
rechter er ernstig rekening mee moet
houden dat verdachte een kortere
straf zal krijgen dan de periode dat
hij voorlopig gehecht zal zijn. De
rechters en de officieren van justitie
kennen de notoire probleemgevallen
in hun arrondissement en kunnen
dan ook met deze wettelijke regeling
een selectief gebruik maken. Dat
voorkomt dus veel ellende in de
steden.

Een derde bezwaar dat onder
andere door de Orde van advocaten
is gehanteerd, is dat de rechter veel
minder snel een alternatieve straf zal
opleggen als de verdachte een tijd in
voorlopige hechtenis heeft doorge–
bracht. Ik denk dat dit argument niet
echt doorslaggevend is. Die
voorlopige hechtenis moet namelijk
worden afgetrokken van de
gevangenisstraf als deze langer
duurt, of als een dienstverlening
wordt opgelegd, kan de voorlopige
hechtenis er via een verdeelsleutel
van afgetrokken worden. Dat gebeurt
in de praktijk al vaak. Bovendien zal
de categorie verdachten die met de
nieuwe wettelijke regeling wordt
bereikt, veel eerder voor schorsing
van de voorlopige hechtenis in
aanmerking komen. Zij zullen dus
niet gauw maandenlang in voorar–
rest doorbrengen. Met name voor
verslaafde verdachten is dit een
uitkomst.

Veel verslaafde verdachten willen
afkicken, maar hebben daar zelf
alleen niet de kracht toe. Met een
schorsing van de voorlopige
hechtenis, waarbij als bijzondere
voorwaarden gesteld zouden kunnen
worden dat men naar een afkick–
kliniek gaat om zich te laten
opnemen, dat men daar een
afkickprogramma volgt en dat men

zich houdt aan de aanwijzingen van
de leiding van de kliniek in het kader
van dat afkickprogramma, hebben
veel verdachten de voor hen zo
noodzakelijke stok achter de deur. Zij
weten dat als zij zich aan de
behandeling in de kliniek onttrekken,
zij het huis van bewaring in moeten.
Dat stimuleert om het afkick–
programma te vervolgen. In de
praktijk blijkt dat het vaak te moeilijk
is op vrijwillige basis. Bij een
geslaagde poging is het de rechter
veel makkelijker om later op de
zitting geen gevangenisstraf meer op
te leggen. Deze situatie is dan ook te
verkiezen boven die waarin de
verdachte niet in voorlopige
hechtenis wordt genomen, maar wel
blijft doormodderen.

Per saldo zal deze vorm van
vroegtijdig ingrijpen op de lange
duur kunnen leiden tot minder
gevangenisstraf en wellicht tot meer
celruimte, die dan benut kan worden
voor degenen voor wie een
gevangenisstraf echt noodzakelijk is.
Het is natuur iijk wel belangrijk dat er
tussen het openbaar ministerie, de
reclassering, met name de vroeg–
hulp, en het kabinet van de
rechter-commissaris goed overleg en
contact is met de plaatselijke centra
voor alcohol en drugs en met de
klinieken die intramurale afkick–
programma's verzorgen. Het moet
natuurlijk wel voorkomen worden dat
de verslaafde verdachte bijvoorbeeld
wekenlang op een wachtlijst zou
staan, voordat hij opgenomen kan
worden en dan al die tijd in
voorarrest zit. Dat zou tegen de
bedoeling van de wet zijn, zoals mijn
fractie dat ziet. Ik vraag de minister
of zij mij kan toezeggen, dat die
afstemming in de praktijk ook gaat
plaatsvinden en dat wachtlijsten voor
de afkickklinieken geen roet in het
eten zullen gooien.

Op grond van wat ik zojuist heb
gezegd, is D66 voorstander van het
voorstel van de regering, maar ik
eindig wel met enkele vragen.

Wat is de reden van de mogelijk–
heid, in artikel II, om de verschillende
onderdelen van het wetsvoorstel
gefaseerd in te voeren? Wat is daar
de gedachte achter? In de memorie
van toelichting en in andere
kamerstukken heb ik daar niets over
aangetroffen.

Ten slotte heb ik vragen aan de
minister over de gevolgen die het
aanvaarden van dit wetsvoorstel in
de praktijk zal kunnen hebben. Het is
bekend dat gemiddeld meer dan 400

verdachten per maand in Nederland
worden heengezonden, omdat er
geen cel voor hen vrij is. Veelal zijn
dit verdachten uit de zogenaamde
C-categorie. De verdachten op wie de
zojuist besproken wettelijke regeling
kan zijn gericht, behoren tot die
C-categorie. Weliswaar heeft de
minister in de stukken uitgerekend
dat er grofweg zo'n 40 cellen bij
komen, maar komt het er niet op
neer dat deze verdachten nu formeel
in voorlopige hechtenis mogen, maar
niet voor plaatsing in aanmerking
zullen komen vanwege het gebrek
aan celruimte? Zullen zij niet als
eersten in aanmerking komen om
weer heengezonden te worden
wegens gebrek aan beschikbare
celcapaciteit? Zal er wel voldoende
plaats voor hen zijn in een huis van
bewaring, als de verslaafde
verdachten hun schorsings–
voorwaarden overtreden door zich
bijvoorbeeld niet te houden aan het
afkickprogramma? Immers, wil die
regeling niet mislukken, dan zal er
voldoende celcapaciteit beschikbaar
moeten zijn op de achterhand. Ik
verneem daar graag een antwoord
van de minister op.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
De heer Dittrich had het erover dat
dit waarschijnlijk een indeling in de
C categorie zou worden. Ik schat dat
ook in als regel. Hij zei dat alleen de
C-categorie kennelijk tot de
heengezondenen behoorde...

De heer Dittrich (D66): Veelal.

De heer Schutte (GPV): Volgens
mijn informatie geldt het ook voor
het overgrote deel, zeker in een
aantal arrondissementen, van de
B-categorie.

De heer Dittrich (D66): Helaas wel,
ja.

De heer Schutte (GPV): Er zit
derhalve een forse marge in. Wat is
nu de betekenis van deze laatste
vraag van de heer Dittrich? Als de
conclusie zou moeten zijn dat de wet
wel tot stand kan komen, als wij haar
hier aanvaarden, maar dat dit
onderdeel, vanwege de reden die hij
nu signaleert, waarschijnlijk in de
praktijk geen effect zal hebben, wil
hij dan toch de wet aanvaarden, of
niet?

De heer Dittrich (D66): Ja, toch wel,
maar ik vraag aan de minister hoe
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het in de praktijk zal uitpakken. Ik kan
mij voorstellen dat er op heel
projectmatige basis met deze
wettelijke regeling wordt omgegaan,
dus met name alleen voor die
notoire verslaafde winkeldieven die
er in elk arrondissement zijn en die
elke officier van justitie, elke rechter
en elk winkelcentrum kent. Ik kan mij
voorstellen dat met name daar de
regeling op van toepassing is en dat
zij dus niet op grotere schaal wordt
toegepast. Maar het hangt enigszins
af van het antwoord van de minister;
in tweede termijn wil ik daar graag
verder over praten.

De heer Schutte (GPV): Dan wacht
ik daar graag op.

De heer Rabbae (GroenLmks): U
stelt een aantal vragen aan de
minister, mijnheer Dittrich, waarbij
het gaat om de uitwerking, om een
aantal vermoedelijke effecten die
voldoende zijn, naar ik aanneem, om
dit wetsvoorstel tegen het licht te
houden.

De heer Dittrich (D66): Daarom heb
ik die vragen ook gesteld.

De heer Rabbae (GroenLinks): Dat is
goed, maar voordat de minister daar
überhaupt een antwoord op geeft,
zegt u al dat u de minister in dezen
ondersteunt, wat betreft dit
wetsvoorstel. Lijkt u het niet
onlogisch om, voordat er überhaupt
antwoorden komen op uw vraag,
alvast te zeggen: akkoord, het doet er
niet toe wat er uit de mond van de
minister komt aan antwoorden, mijn
fractie steunt het sowieso?

De heer Dittrich (D66): Nee, ik vind
dat niet onlogisch, want het is
natuurlijk zo dat dit instrument heel
selectief kan worden toegepast.
Naarmate er meer celruimte
beschikbaar is, zou het op grotere
schaal kunnen worden toegepast. We
weten allemaal dat celcapaciteit een
groot probleem is, dus dan betekent
het uiteindelijk in de praktijk - ik
hoor het ook graag van de minister -
dat het alleen in heel specifieke
gevallen zal worden toegepast. U
hebt uit de schriftelijke voorbereiding
van dit wetsvoorstel al kunnen
opmaken dat mijn fractie in grote
lijnen met het wetsvoorstel akkoord
kan gaan. Wat dat betreft is het ook
een logische lijn die ik hier naar
voren breng.

De heer Rabbae (GroenLinks): Die
vragen zijn dus eigenlijk van zeer
secundaire aard?

De heer Dittrich (D66): Nee,
helemaal niet, maar ik ben heel
benieuwd naar het antwoord van de
minister en wil dan graag in tweede
termijn met u daarop doorgaan,
mocht daar aanleiding toe zijn.

D

De heer Van Oven (PvdA): Voorzit–
ter! Het gaat om een beperking van
de gronden waarop en de gevalien
waarin voorlopige hechtenis kan
worden toegepast, zoals geregeld in
de artikelen 67 en 67a van het
Wetboek van Strafvordering. In 1973
heeft een wetswijziging plaatsgevon–
den. Sedertdien heeft zich een aantal
problemen voorgedaan in de praktijk.
Er heeft een evaluatie plaatsgevon–
den. En nu vindt een aanpassing van
het systeem plaats. De PvdA gaat
mee in het voorstel dat door de
regering is gedaan. Het gaat
gedeeltelijk om enkele min of meer
technische aanpassingen. Dat geldt
in de eerste plaats voor artikel I,
onderdeel A. Het betreft daar een
soort praktische omschrijving van de
vaststelling van de woonplaats van
de verdachte en aanpassing aan de
jurisprudentiële praktijk. In de
tweede plaats geldt dat voor artikel I,
onderdeel B, onder 1. Daar gaat het
om de omschrijving van de
maximum gevangenisstraf gekop–
peld aan de inbreuk op de rechtsorde
in de zin van artikel 67a, lid 2. Dat is
een praktische verbetering. Dat geldt
ook voor de onderdeel C van artikel
I, de uitbreiding van het bevel tot
voorlopige hechtenis met een ander
feit door de officier van justitie
tijdens de rit en de wijziging
daarvan. Dit lijkt mij een zegen voor
de rechtspraktijk, in die zin dat
daardoor een heleboel problemen in
de praktijk worden voorkomen. Dat
het beroepsrecht daar in artikel I,
onderdeel D, aan wordt gekoppeld,
lijkt mij een logisch uitvloeisel
daarvan.

Voorzitter! Meer principieel is
datgene wat in het tweede onderdeel
van artikel I, onderdeel B, wordt
voorgesteld, namelijk aanvulling van
de gronden voor voorlopige
hechtenis, in die zin dat in geval van
veelvoorkomende vermogens–
criminaliteit het recidivestelsel wordt
ingevoerd. De PvdA-fractie is het
daarmee eens. In de eerste plaats

biedt een objectief vaststelbare
recidive een betere rechtsgrond voor
bewaring dan altijd onzekere
toekomstverwachtingen van
betrokkene. In de tweede plaats kan
geconstateerd worden dat er sprake
is van ergerlijke en veel overlast
veroorzakende criminaliteit met
betrekking waartoe juist een
onmiddellijk ingrijpen geïndiceerd is,
ook - ik onderstreep dat - om eigen
richting te voorkomen. Hoe vaak
komt het helaas al niet voor dat bij
het betrappen van een winkeldief
door een winkelier eigen richting
wordt begaan en betrokkene een pak
rammel krijgt, juist omdat de
winkelier wil voorkomen dat hij nog
eens wordt lastig gevallen door
dezelfde persoon? Mij is vaak ter ore
gekomen dat, als de politie daarbij
betrokken wordt, men zegt: wij kijken
wel een andere kant op. Ik keur dat
niet goed, maar het is de praktijk van
alledag. Bovendien komt het nogal
eens voor - daar wordt ook in de
memorie van toelichting op geduid -
dat door het openbaar ministerie en
ook de zittende magistratuur min of
meer oneigenlijke motiveringen
worden gehanteerd voor het bevel
tot voorlopige hechtenis om
dergelijke lieden toch in voorlopige
hechtenis te kunnen houden. Het is
met name een problematiek in de
grote steden. Ik ga ervan uit dat het
wetsvoorstel er juist op is gericht om
de nood van de grote steden op dit
punt te verlichten.

De heer Schutte (GPV): Op zichzelf
is dit een logisch verhaal, dat zich
toespitst op de grote steden, maar
dat zijn natuurlijk ook de arrondisse–
menten waar zich de grootste
problemen voordoen. Als u dit echt
wilt gaan gebruiken als een
hanteerbaar instrument voor dat
omvangrijke probleem in de grote
steden, dat past in een lik-op-stuk–
benadering, zult u als consequentie
moeten aanvaarden dat om deze
reden heel wat keren een voorlopige
hechtenis gevorderd zal worden, juist
in de arrondissementen waar nu al
geen enkele ruimte is. Hoe legt u die
relatie?

De heer Van Oven (PvdA): Ik ben dat
met u eens. Ik denk dat ik kan
vaststellen - ik wil die vraag ook aan
de minister stellen - dat de A–, B– en
C-categorieën niet meer altijd in die
dwingende volgorde opgaan. De
nood in de grote steden is zo groot
geworden, dat men projectsgewijs
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nog wel eens de voorkeur wil geven
aan het vasthouden van de gevallen
uit de C-categorie, dus de mensen
die van dag tot dag lastig zijn in het
centrum van de stad, boven de
B-gevallen. Men is als arrondisse–
ment ook bereid, in overleg met het
ministerie van Justitie, om daar
projectsgewijs cellen voor vrij te
maken. Deze wettelijke mogelijkheid
zou daar goed in passen.

De heer Schutte (GPV): U sugge–
reert nu dat de afweging kan gaan
tussen B– of C-categorie. Sinds het
midden van de jaren tachtig is het al
zo - daar is ook onderzoek naar
verricht - dat die afweging in de
praktijk nauwelijks meer aan de orde
is, en dat het er hooguit om gaat of
je binnen de A-categorie nog enig
onderscheid in normering kunt
aanbrengen. Zegt u nu dat in het
kader van een projectmatige
benadering in een aantal gevallen
geen voorlopige hechtenis van de
A-categorie meer moet worden
toegepast, om ruimte te maken ten
behoeve van de C-categorie?

De heer Van Oven (PvdA): U zult mij
nooit horen zeggen dat er geen
voorlopige hechtenis ten aanzien van
A-gevallen zou moeten plaatsvinden.
Ik wil alleen suggereren dat het in de
grote steden voorkomt dat men
projectmatig voor een aantal
C-gevallen cellen vrijmaakt. Ik kan
me dat, gezien de problematiek van
de grote steden, inderdaad voorstel–
len.

De heer Schutte (GPV): Jawel, maar
wil het bij dit delict, dus bij
winkeldiefstal, enige substantie
inhouden, dan zal dat toch op
behoorlijk grote schaal moeten
gebeuren? Als het hier en daar eens
in de zoveel maanden gebeurt in een
wijkcentrum, heeft dat natuurlijk niet
het effect wat u beoogt, namelijk het
enigszins geruststellen en weerhou–
den van het plegen van eigen
richting van de middenstand.

De heer Van Oven (PvdA): Ten
eerste kan het een afschrikwekkend
effect hebben en ten tweede is het
kwantitatieve effect wellicht minder
groot dan u zult denken. Maar ik kom
daar nog op terug.

Bovendien vrees ik dat de praktijk
van alledag ten aanzien van dit soort
gevallen, die erop neerkomt dat
nogal eens aan de betrokkenen die
worden heengezonden een dagvaar–

ding in persoon wordt meegegeven,
juist in geval van berechting bij
verstek van verslaafde winkeldieven
een illusoir karakter te zien geeft, in
die zin dat het leidt tot een bijzonder
moeizame executie na zoveel tijd, dat
daarvan niet zo heel erg veel
terechtkomt. Het is bekend dat een
groot aantal arrondissementen
geweldige voorraden heeft van te
executeren straffen, en juist op dit
gebied komt daar wel eens minder
van terecht.

Een praktisch probleem hangt als
een zware schaduw boven de
discussie die wij vanavond voeren,
namelijk het cellentekort. Nu staat in
de memorie van toelichting dat het
deels gaat om een verschuiving van
het probleem, omdat de straf
uiteindelijk toch zal moeten worden
uitgezeten. Voor zover dat juist is,
juicht mijn fractie deze maatregel
toe, omdat wij liever een snelle straf
dan een trage reactie hebben. Deels
is het onjuist, omdat de rechter in
een laat stadium geen of een andere
straf zou hebben opgelegd, of
omdat, zoals ik net al zei, de executie
illusoir is geworden. Mijn fractie
neemt dat bij de afweging die in het
kader van dit wetsvoorstel moet
worden gemaakt, voor lief. Het
cellentekort is een apart probleem,
waarover nog een aparte discussie
zal worden gehouden. Tijdens de
begrotingsbehandeling is dat ook al
aan de orde geweest. De PvdA–
fractie heeft zich daarbij nadrukkelijk
voorbehouden om naar aanleiding
van de cijfers over het vierde
kwartaal van dit jaar, daarop begin
volgend jaar terug te komen. In ieder
geval gaat het niet aan het openbaar
ministerie alleen vanwege dat
probleem de gelegenheid te
ontnemen om een juiste afweging te
maken tussen de voor voorlopige
hechtenis in aanmerking komende
personen.

Ik heb nog twee opmerkingen. Om
te beginnen, pleit ik ervoor niet te
stoppen met het denken over de
voorlopige hechtenis na deze
wetswijziging. Het resultaat van de
aanpassing in het systeem van
voorlopige hechtenis is na deze
wetswijziging enigszins onevenwich–
tig, omdat het effect ervan zal zijn
dat met name de kleine straatrovers
zullen kunnen worden vastgehouden.
Zolang geen gevaar voor collusie
bestaat, noch sprake is van recidive,
blijven bijvoorbeeld fraudeurs en
andere vrij zware verdachten buiten
schot bij de voorlopige hechtenis.

Als het om bepaalde vormen van vrij
ernstige geweldsmisdrijven gaat -
denk aan het vrij zeldzame geval van
de eenzame bankrover zonder
recidive, de man die alleen opereert,
in welk geval ook geen collusie–
gevaar aanwezig is - of als het gaat
om fraudeurs in geval van
miljoenenfraude, waarbij de
rechtsorde ernstig is geschokt, dan is
er geen mogelijkheid om de
betrokkene in voorlopige hechtenis
te nemen. Mijn fractie betwijfelt of
dat juist is. Wij vragen ons af of niet
toch, in navolging van het advies van
de vergadering van Resac–
voorzitters, het stelsel zou moeten
worden veranderd of uitgebreid, in
die zin dat inbreuk op de rechtsorde
niet langer wordt gekoppeld aan de
verdenking van een misdrijf, waarop
ten minste twaalf jaar gevangenis
staat, maar bijvoorbeeld zes jaar, de
maximumstraf die op valsheid in
geschrifte is gesteld, eventueel
gekoppeld aan een bepaald
schadebedrag. Je zou dan aan 1 mln.
of 2 mln. kunnen denken.

De tweede opmerking valt strikt
genomen buiten het kader van de
voorlopige hechtenis, maar heeft er
toch direct mee te maken. In artikel
370, lid 2, Wetboek van Strafvorde–
ring is bepaald dat een verdachte die
direct voor de officier van justitie is
geieid, kan worden gedagvaard voor
de eerstvolgende zitting van de
politierechter, tijdens de inverzeke–
ringstelling en zonder dat daar een
rechter-commissaris aan te pas heeft
kunnen komen. Dat is het zoge–
naamde supersnelrecht, dat in de
praktijk bijzonder weinig wordt
toegepast, vooral vanwege prakti–
sche problemen. De eerstvolgende
zitting van de politierechter is
meestal ruimschoots volgeboekt. De
politierechter heeft er vaak niet veel
zin in om er nog zaken bij te krijgen.
Bovendien heeft het Europese Hof in
Straatsburg grenzen gesteld aan de
termijn die de verdediging behoeft
om de zaak voor te bereiden, dus het
mag ook niet al te kort duren. Mijn
fractie vraagt zich af of het niet
mogelijk is om die termijn iets te
verlengen, in die zin dat de officier
van justitie bijvoorbeeld de ruimte
krijgt om dergelijke zaken binnen een
termijn van drie of vier dagen aan te
brengen, waardoor dit systeem meer
toepassing kan krijgen. Dat bespaart
de gang naar de rechter-commissaris
en levert in een heel vroegtijdig
stadium executabele vonnissen op.
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Van Qven

Graag een reactie van de minister op
deze suggesties.

D

De heer Korthals (WD): Voorzitter!
Dit wetsvoorstel roept bij ons allen
ongeveer dezelfde vragen op. Ik zal
daarom kort zijn. Eerst het karakter
van de voorlopige hechtenis.

Het is een zeer ingrijpend middel,
een middel waar het strafprocesrecht
in het algemeen weinig raad mee
weet. Het is een beetje een vreemde
eend in de bijt en wordt vaak de
steen des aanstoots genoemd in het
strafprocesrecht. Waarom? Omdat de
regeling van de voorlopige hechtenis
in feite op gespannen voet staat met
algemene rechtsbeginselen, zoais de
bescherming van de rechten van de
mensen, vastgelegd in artikel 6 van
het EVRM. Waarom zeg ik dat?
Omdat er, zoals ook de heer Schutte
naar voren heeft gebracht, sprake is
van iemand die wel wordt vastge–
houden, maar nog niet is veroor–
deeld. Er is sprake van een ver–
dachte. Zo iemand wordt in een huis
van bewaring geplaatst. Als het
wetsvoorstel wordt aangenomen,
moet hij zelfs in een politiecel
verblijven en wordt hij onderworpen
aan het regime aldaar. Voorzitter! Dit
is nogal ingrijpend. Niettemin vereist
de beveiliging van de samenleving
soms dat er voorlopige hechtenis
wordt toegepast. Voor 1973 kenden
wij het systeem dat voor misdrijven
in beginsel altijd voorlopige
hechtenis gold. Na 1973 is de situatie
in feite omgedraaid: in beginsel niet,
alleen op gronden zoals vastgesteld
in artikel 67 en nader uitgewerkt in
artikel 67a.

Wat is nu het doel van dit
wetsvoorstel? Er is in die zin sprake
van een technische aanpassing dat
een beetje wordt aangesloten bij de
jurisprudentie met betrekking tot de
vaste woon– en verblijfplaats.
Kernpunt is echter dat de samenle–
ving nogal wat last ondervindt van
steeds dezelfde mensen, die kleine
misdrijven begaan. Zij worden
weliswaar opgepakt, maar ook weer
onmiddellijk naar huis gestuurd,
waarna ze opnieuw beginnen. Dit is
een bron van ergernis, niet alleen
voor de winkelier, maar ook voor de
politie en voor de officier van justitie.
Er ontstaat op dit moment een harde
kern van dit soort verdachten.

Op zichzelf is het niet zo verwon–
derlijk dat de regering voorstellen
doet om hieraan een halt toe te

roepen. De vraag is evenwel of de
voorlopige hechtenis wel het
geëigende middel is. In dit wetsvoor–
stel wordt de voorlopige hechtenis in
feite gebruikt als een soort straf. De
verdachte wordt in voorlopige
hechtenis genomen en vervolgens
wordt schorsende werking verleend,
meestal onder de voorwaarde dat de
betrokkene zich zal laten behandelen
in een kliniek. Het is niet de
bedoeling dat op deze wijze straffen
worden opgelegd. In ons rechtsstel–
sel wordt de schuld door de rechter
vastgesteld en dat is ook degene die
de straf oplegt. Er is sprake van een
zekere spanning op dit punt.

Voorzitter! Er zijn nogal wat
problemen, zoals de celcapaciteit.lk
kan mij niet voorstellen dat in de
toekomst de groep waarvoor dit
wetsvoorstel is bedoeld, wel in een
cel wordt geplaatst. Dat zou
betekenen dat wij de A-categorie
verdachten wegzenden. Zulien er
aparte cellen voor de harde kern
komen? Dat lijkt mij niet onlogisch,
maar dit betekent dat de verdachten
uit de C-categorie wel worden
vastgehouden en bijvoorbeeld die uit
de A– en B-categorie niet. Dan is er
toch wezenlijk iets mis? Voorzitter! Ik
heb de indruk dat met dit wetsvoor–
stel meer wordt beloofd dan waar
gemaakt kan worden. In feite zijn wij
dan bezig met "window dressing".
Vooral het ministerie van Justitie
moet voorzichtig zijn met het
indienen van dit soort wetsvoorstel–
len.

Het probleem als zodanig wordt
door de VVD-fractie ook erkend. De
uitbreiding van de gronden voor
voorlopige hechtenis kan inderdaad
een oplossing zijn. Dit heeft echter
nauwelijks of geen zin als niet tevens
de garantie gegeven kan worden dat
er ook daadwerkelijk gevolg aan
gegeven wordt door de desbetref–
fende mensen in de cel te zetten. Dat
is de cruciale vraag die de minister
vanavond moet beantwoorden.

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Ook mijn fractie heeft oog
voor de maatschappelijke context
waarin dit wetsvoorstel naar voren
wordt gebracht. Het is natuurlijk de
vraag of dit wetsvoorstel het
afdoende middel zal blijken te zijn
om dit maatschappelijke probleem,
een soort guenlla tegen de winke–
liers, op te lossen. Ik zeg heel eerlijk
dat ik mij gelukkig prijs dat ik met

deze minister te maken heb,
tenminste als zij de door haar
ingezette koers handhaaft. Ik
verwacht van haar dat zij niet
meteen de vlucht zal nemen in meer
wetten om maatschappelijke
verschijnselen te lijf te gaan. Ik
herinner mij dat zij tijdens de
behandeling van de begroting van
Justitie gezegd heeft dat er niet voor
elk maatschappelijk probleem een
wet gemaakt moet worden. Ook heb
ik het zeer gewaardeerd dat zij in de
gepresenteerde stukken in het kader
van de begroting van Justitie aangaf
dat zij op zoek is naar een evenwicht
tussen rechten en plichten, maar ook
tussen grondrechten en rechts–
handhaving. Het is altijd moeilijk om
dat evenwicht te handhaven. Wij
leven in een dynamische maatschap–
pij en het is de kunst om in een
rechtsstaat, onderworpen aan lastige
verschijnselen als winkeldiefstallen,
drugsverslaving etcetera, de
juridische poot stijf te houden om te
laten zien dat de rechtsstaat enig
incasseringsvermogen heeft. De
sluwheid die in de samenleving kan
heersen moet niet meteen beant–
woord worden met wetgeving.
Hiermee wil ik overigens niets
afdoen aan de ernst van de kwestie.

Voorzitter! In het kader van het
vinden van een balans tussen de
belangen van de samenleving en de
rechten van de verdachten en van de
burgers is het goed, dit wetsvoorstel
tegen het licht te houden. Het in
voorlopige hechtenis nemen is een
van de zwaarste dwangmiddelen in
onze rechtsstaat in de vorm van
vrijheidsberoving. Conform de
uitgangspunten van de wetgever van
1838 moeten wij daar zeer zorgvuldig
mee omgaan. Het is natuurlijk de
vraag of in dit verband de belangen
van de desbetreffende personen
tegenover de belangen van de
samenleving in voldoende mate zijn
afgewogen. Het middel van de
voorlopige hechtenis wordt
gehanteerd om vluchten te voorko–
men, om het gerechtelijk vooronder–
zoek mogelijk te maken en om de
samenleving te behoeden voor
gevaar. Het is de vraag of het vrij
rondlopen van winkeldieven even
zwaar moet wegen als het vrij
rondlopen van verkrachters of
andere misdadigers die op een
gegeven moment heengezonden
kunnen worden vanwege gebrek aan
celcapaciteit of als gevolg van
vormfouten. Dat is echter een ander
verhaal. Ik heb de indruk, in
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Rabbae

navolging van wat het juristencomité
voor de mensenrechten heeft
gezegd, dat met dit wetsvoorstel de
voorlopige hechtenis een voorlopige
straf wordt. Wat heeft dat voor
consequenties voor de celcapaciteit?
Komen wij onszelf niet tegen als
blijkt dat dit in de praktijk niet
uitgevoerd kan worden? De Tweede
Kamer heeft vaak - soms terecht,
soms onterecht - kritiek gekregen
van de Eerste Kamer. De Tweede
Kamer kan aangesproken worden op
wetgeving die eigenlijk niet te
handhaven is en dus in de praktijk
niet kan werken. Ik sluit mij op dat
punt aan bij de woorden van collega
Korthals.

Voorzitter! Wij hebben te maken
met een maatschappelijk verschijn–
sel. Dat is vervelend. Niet alleen in
de grote steden, maar ook in andere
steden heeft men problemen. De
vraag is of deze opgelost moeten
worden via de juridische of de
maatschappelijke weg. Ik kies liever
voor het laatste, maar ik geef toe dat
dit veel moeilijker is. Zeker als in de
samenleving wordt geroepen om
maatregelen, is het moeilijk om iets
nieuws tot stand te brengen. Als wij
echter kiezen voor de juridische weg,
pleit ik voor een zuivere weg. Ik wil
dan een soort snelrecht, waarvoor
collega Van Oven ook heeft gepleit.
In dat geval zijn wij correct en zuiver
bezig. Dat heeft wel consequenties
voor de celcapaciteit. Wij moeten de
gevolgen daarvan bekijken. Op basis
daarvan moet beoordeeld worden of
invoering mogelijk is. Wij moeten in
de praktijk niet verrast worden door
negatieve gevolgen.

Mijn fractie pleit dus voor de
alternatieve weg van het snelrecht in
plaats van deze toch gekunstelde
constructie. Er wordt daarmee wel
gereageerd op een maatschappelijk
probleem, maar in haar juridische
kern oogt zij niet zo goed. Mijn
fractie wacht het antwoord van de
minister af, alvorens zij een definitief
standpunt inneemt ten aanzien van
het wetsvoorstel.

D

Minister Sorgdrager: Voorzitter! Ik
bespeur bij degenen die gesproken
hebben in grote lijnen instemming
met het voorgestelde, behoudens
een aantal punten die eigenlijk door
alle sprekers zijn aangeduid. Het
hoofdpunt is het principe van de
voorlopige hechtenis enerzijds en de
praktische uitwerking van hetgeen

wij zouden wiflen op het gebied van
beschikbare celcapaciteit anderzijds.
De doelstelling van de voorlopige
hechtenis is niet de straf. De
doelstelling daarvan is beveiliging
van de samenleving. Mensen die in
voorlopige hechtenis zitten, zijn nog
niet door de rechter veroordeeld en
dus nog niet schuldig bevonden. Zij
blijven op dat moment slechts
verdachten. Daarom zijn in het
Wetboek van Strafvordering heel
specifieke gronden opgenomen
volgens welke voorlopige hechtenis
mogelijk is. Het gaat om gewichtige
redenen van maatschappelijke
veiligheid. Niet de verontwaardiging
over een delict dat heeft plaatsge–
vonden is aan de orde, maar wel
beveiliging op een aantal objectieve
gronden. Hoewel in zekere zin het
element verontwaardiging natuurlijk
wel doorklinkt in de grond "de
geschokte rechtsorde", maar dat
geldt alleen voor delicten waarop
een gevangenisstraf is gesteld van
twaalf jaar of meer. Dit betekent voor
delicten die op dit moment aan de
orde zijn de volgende gronden: het
onderzoek, dat in het algemeen vrij
snel voltooid zal zijn, de vaste woon–
of verblijfplaats en ten slotte de
recidive, een punt dat het meest de
aandacht heeft.

Bij de toepassing van voorlopige
hechtenis maakt men in de wettelijke
bepalingen een afweging. Enerzijds
is er de vraag of je in feite niet bezig
bent met het straffen, terwijl je toch
te maken hebt met mensen die nog
niet veroordeeld zijn. Anderzijds zijn
er elementen van maatschappelijke
veiligheid. Ik ben het volledig met de
heer Rabbae eens dat het element
"lastig" niet de enige grond mag zijn
om iemand in voorlopige hechtenis
te nemen. Komen kleine delicten
zoals winkeldiefstallen en aanver–
wante overtredingen echter massaal
voor, dan is het element "lastig"
toch te weinig voor iets wat zoveel
frustratie oproept bij onder anderen
winkeliers en andere slachtoffers.
Dan kan toch gesproken worden van
maatschappelijke veiligheid. Dat
geldt ook voor eigen richting,
etcetera. Daarover zijn wij onlangs
nog het een en ander in de pers
tegengekomen. Dat soort dingen
moeten wij toch trachten te
voorkomen.

Een voorlopige hechtenis voor dit
soort op zichzelf relatief kleine
delicten moet natuurlijk niet te lang
duren. De geachte afgevaardigden
spreken hierbij over toepassing van

snelheid in dezen en daar ben ik het
volledig mee eens. Hierop kom ik
nog terug. In de praktijk zal het
echter altijd een voorlopige
hechtenis zijn die wordt toegepast bij
het opzetten van bepaalde projecten.
Ik meen dat een rechter anders de
voorlopige hechtenis uiteindelijk niet
zal toestaan. Er moeten immers niet
alleen in de wet goede gronden voor
de voorlopige hechtenis worden
neergelegd, bij de toetsing en de
toepassing van de voorlopige
hechtenis moet de rechter ook
toetsen of voorlopige hechtenis in dit
geval, voor deze verdachte en gezien
de omstandigheden en de gepleegde
feiten gerechtvaardigd is.

Het spanningsveld, dat de heer
Korthals ook aangeeft, is er
uiteraard. Dat ziet iedereen die zich
met deze materie bezighoudt. Er is
toch spanning tussen het niet
veroordeeld zijn en het toch
vastgezet worden. Bestaan daarvoor
goede gronden? Het element van
straf zit er theoretisch niet eens in,
maar feitelijk natuurlijk wel. In de
lik-op-stuk-benadering en directe
berechting zit natuurlijk ook een
element van straf. De straf is alleen
niet de grond voor de voorlopige
hechtenis. Zo blijf je voortdurend
afwegen al naar gelang de maat–
schappelijke situatie.

Het is gebleken dat in de praktijk
behoefte bestaat aan de uitbreiding
van de gronden voor voorlopige
hechtenis, juist voor deze delicten.
Vooral in de grote steden heeft men
immers te maken met een aantal
groepen verslaafden dat zich
herhaaldelijk schuldig maakt aan de
niet gekwalificeerde diefstallen. Dat
is in feite de hoofdmoot: de
winkeldiefstallen, diefstal van fietsen.
Op een of andere manier wil je dan
toch ingrijpen, maar je staat in feite
machteloos omdat je niks kan doen.

Dit vindt men allemaal prachtig en
de gedachte daarachter spreek wel
aan, maar hoe doe je dat nu in de
praktijk? Zijn daar dan wel cellen
voor? Nu moet mij iets van het hart.
Het is jammer dat er heel specifiek
wordt gesproken over de categorieën
A, B, C, A-plus, etcetera. Ik begrijp
wel dat de situatie daartoe aanlei–
ding geeft. Of iemand in de categorie
B valt of in de categorie C, wordt niet
zozeer bepaald door het alleen maar
plegen van een winkeldiefstal of
door het plegen van een gekwalifi–
ceerde diefstal. Het gaat daarbij ook
om het seriematige. Hierbij spelen
meer omstandigheden een rol. Dan
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maak ik het nu maar helemaal
technisch en procedureel. Kan een
project bijvoorbeeld worden
aangeduid als een project stelselma–
tige daders of als een specifiek
verslavingsproject, etc, dan bestaat
in deze gedetailleerde omschrijving
ook nog een categorie-B-plus–
verdachten. Voor wat het heenzend–
beleid betreft, kunnen deze verdach–
ten gelijkgesteld worden met
verdachten uit de categorie A.

Eerlijk gezegd, vind ik dat deze
discussie niet helemaal recht doet
aan de problematiek waarmee wij te
maken hebben. Dat neemt niet weg,
dat het feit dat er op zo'n grote
schaal heenzendingen plaatsvinden,
buitengewoon frustrerend werkt voor
de maatschappij, de politie en
justitie. Dat heb ik tijdens de
behandeling van de begroting
gezegd en dat wil ik nu nog een keer
zeggen. Ik zal proberen, er alles aan
te doen om dat element in elk geval
zoveel mogelijk te reduceren.

De heer Korthals (WD): Dit laat toch
onverlet dat de mensen waarover wij
nu spreken, vrijwel allemaal telkens
in de categorie C komen te zitten?

Minister Sorgdrager: Dat hangt
ervan af. Wanneer je projecten hebt,
wordt er volgens bepaalde methoden
gewerkt, gericht op een bepaalde
groep daders. Daarbij kunnen
afspraken worden gemaakt met
andere instanties. Ik zeg de heer
Dittrich toe dat, wanneer dit soort
projecten worden aangevat, zij in een
bepaald kader worden geplaatst,
zodat zij ook een vervolg kunnen
hebben. Dit alles maakt dat men niet
meer spreekt van categorie C, maar
van categorie B-plus, wanneer men
zo'n project doet.

De heer Korthals (VVD): Is dat
officieel opgenomen in de handlei–
ding voor de prioriteitenstelling?

Minister Sorgdrager: Bij de laatste
vaststelling van de categorieën, een
jaar of twee geleden, is categorie
B-plus ingevoerd als aparte
categorie.

Dan kom ik op het probleem van
de cellen, dat uiteraard door elke
spreker aan de orde is gesteld. Bij de
begrotingsbehandeling heb ik verteld
dat wij bezig zijn, de capaciteit aan
cellen enorm te vergroten, maar ik
weet ook dat bij de huidige
prognoses en bij ongewijzigd beleid
de tekorten in 1998 waarschijnlijk

niet tot nul zijn gereduceerd. Daarom
proberen wij zoveel mogelijk te
kijken naar alternatieven voor de
celstraf.

De heer Schutte zegt dat wij dus
toch weer bezig zijn mensen in een
cel op te sluiten, zij het in voorlopige
hechtenis. Dat klopt. Maar ik denk
dat de categorie mensen die nu niet
in voorlopige hechtenis kan, maar op
een zitting gaat komen, over het
algemeen juist een vrijheidsstraf zal
krijgen, omdat men niet gelooft in de
toepassing van alternatieve sancties,
wanneer er met deze mensen niet
ook iets anders gebeurt dan alleen
de straf. In het kader van hulpverle–
ning zal er ook iets moeten
gebeuren.

In deze groep komt bij verstek
veroordelen vaak voor, maar een
taakstraf opleggen gebeurt in de
praktijk niet. Het is toch meer een
vervanging van het lopende vonnis
naar het stadium van de voorlopige
hechtenis.

De heer Schutte (GPV): Neemt de
minister hiermee afstand van wat in
de memorie van toelichting en in de
memorie van antwoord is gezegd,
namelijk dat er een categorie zal zijn
die als gevolg van deze wetswijzi–
ging een vrijheidsstraf zal krijgen, die
zij anders niet gehad zou hebben?

Minister Sorgdrager: Voorzitter! Dat
is een misverstand. Ik ben voorstan–
der van het zoeken naar zoveel
mogelijk alternatieven voor de
vrijheidsstraf. Maar ik realiseer mij
ook dat er mensen zijn bij wie dat
zoeken waarschijnlijk niets anders zal
opleveren dan dat je uiteindelijk
moet terugvallen op de vrijheidsstraf.
Wanneer wij het hebben over deze
categorie van verslaafde mensen,
waar ik dan van uitga, denk ik dat
men deze mensen door de dwang–
situatie van een heel kort durende
voorlopige hechtenis eerder in een
hulpverlenend kader kan krijgen dan
wanneer men niet de mogelijkheid
heeft van voorlopige hechtenis.

De heer Schutte (GPV): Dat zal ik
niet bestrijden. Het gaat mij erom dat
in de stukken bij herhaling door de
toenmalige minister is gezegd dat
een van de effecten zal zijn, niet
beoogd, maar zich wel voordoend,
dat de rechter minder mogelijkheden
heeft om af te zien van de vrijheids–
straf, als de voorlopige hechtenis is
toegepast. Hij zal dus een vrijheids–
straf opleggen, waarschijnlijk

conform de tijd die in voorlopige
hechtenis is doorgebracht. Dat staat
naast uw constatering dat alternatie–
ven voor de vrijheidsstraf bij
verslaafden niet zo zinnig zijn.

Minister Sorgdrager Ja, dat klopt
en dat gaat meer op naarmate de
voorlopige hechtenis langer duurt. Ik
vind dat wij ernaar moeten streven
om de voorlopige hechtenis in dit
soort gevallen zo kort mogelijk te
laten zijn. De snelrechtprocedure die
door de heer Van Oven wordt
bepleit, zal dus ook moeten passen
in een project dat voor deze
verdachten wordt gedaan.

De heer Schutte (GPV): Maar nu
hebt u het over de specifieke
toepassing van de mogelijkheden die
dit wetsvoorstel beoogt te bieden.
Het wetsvoorstel gaat verder dan
deze mogelijkheid. Kan ik hieruit
afleiden dat het wetsvoorstel in de
praktijk alleen in specifieke gevallen
wordt toegepast?

Minister Sorgdrager: Ja, ik vrees
dat dit ook geïndiceerd zal worden
door het feit dat er toch een
cellentekort is. Je kunt dit selectief
toepassen.

Zoals ik al zei, zal het gaan om
acties, projecten en afgesproken
kaders waarbij Justitie in staat moet
zijn om deze mensen snel voor de
rechter te brengen, anders moet men
er ook niet aan beginnen.

Er is een vraag gesteld over de
samenwerkende instanties. Mijn
hoop is daarbij gericht op het
grote-stedenbeleid en het integraal
veiligheidsbeleid, waarbij gestreefd
wordt naar een aanpak van
verslaving. Er zijn speciaal middelen
uitgetrokken voor verslavingszorg,
zodat er ook een kader is nadat de
voorlopige hechtenis is ondergaan.
Als voorwaarde bij een schorsing
kunnen deze mensen wellicht vrij
makkelijk worden overgeplaatst in
een verslavingskliniek.

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Mag ik hierop even
ingaan? Bij een bezoek aan de
Bijlmerbajes in Amsterdam heb ik
begrepen dat de doorstroming van
gevangenis naar verslavingskliniek
wel loopt. Het probleem komt
daarna. Er is geen werk, geen
huisvesting, geen begeleiding. Men
is dan weer terug bij af. Dit
wetsvoorstel lost niets op. Is de
minister van plan, de hele keten tot
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en met de plaatsmg van de
betrokkene te verzorgen, bijvoor–
beeid in overleg met haar collega's
van Binnenlandse Zaken die belast
zijn met de grote–
stedenproblematiek? Helaas speelt
dit probleem niet alleen in de grote
steden. Als zij dat niet van plan is, is
er een leemte in de aanpak van deze
groep.

Minister Sorgdrager: Voorzitter! De
heer Rabbae heeft groot gelijk met
dit te stellen. Wanneer je deze
wetswijziging op zichzelf bekijkt, dan
kun je het probleem nooit oplossen.
Wij weten dat inderdaad voor een
tamelijk groot percentage mensen
die al dan niet in een gedrongen
situatie afkicken, het probleem komt
als zij de behandeling hebben
afgesloten. Het gaat om integraal
veiligheidsbeleid, grote-stedenbeleid
en verslavingszorg. Ik hoop dat al
deze pijlers van beleid bij de grote
steden één geheel zullen vormen,
zodat er programma's ontwikkeld
kunnen worden die van het begin tot
het einde op elkaar aansluiten. Dat is
het streven. Ik probeer dat uit te
dragen zodat in het driehoeksoverleg
in de steden - daar moet het beleid
gemaakt worden - steeds aandacht
wordt besteed aan deze integrale
aanpak. Je moet geen gelden krijgen
uit verschillende kokers, waarbij in
die koker goede mogelijkheden
worden geboden. Als een en ander
niet op elkaar aansluit, zijn wij nog
nergens. Ik realiseer mij dat. Dit
wetsvoorstel is een schakeltje in de
keten die je zou kunnen realiseren.

De heer Van Oven heeft een vrij
technische suggestie gedaan, die te
maken heeft met het snelrecht en
artikel 370 van het Wetboek van
Strafvordering. In lid 1 van dat artikel
staat dat de dagvaardingstermijn
voor de politierechter drie dagen is.
Lid 2 is een uitzondering daarop. In
geval van inverzekeringstelling door
de officier van justitie kan men
namelijk een kortere dagvaarding–
stermijn hanteren. Dat betekent niet
dat het moet. De mogelijkheid van
eventuele dagvaarding na de
eerstvolgende zitting van de
politierechter is er wel. Als lid 2 van
artikel 370 van toepassing is en dus
de officier van justitie degene is die
in verzekering heeft gesteld, kun je
de termijn tot die drie dagen
hanteren. Wanneer het na drie dagen
wordt, zal toch inbewaringstelling
moeten plaatsvinden omdat dan de
periode van inverzekeringstelling is

verstreken. Ik denk dat de wet op
zichzelf voldoende mogelijkheden
biedt om diverse vormen van
snelrecht te laten plaatsvinden.

De heer Van Oven (PvdA): Kan de
minister uitleggen waarom deze
mogelijkheid in de praktijk weinig
wordt toegepast?

Minister Sorgdrager: Dat komt
omdat de officier van justitie zelden
degene is die de inverzekeringstel–
ling voor zijn rekening neemt.

De heer Van Oven (PvdA): Als het
om projecten gaat, kan dat toch
geregeld worden?

Minister Sorgdrager: Dat klopt. Bij
voetbalvandalisme gebeurt dat al.
Dat is een van de toepassingen in de
praktijk van dit artikel.

De heer Van Oven (PvdA): Als wij
bijvoorbeeld de voorstellen van de
heer Steenhuis volgen en een officier
van justitie als piketofficier verbon–
den hebben aan het politiebureau,
zou daarvan wellicht veelvuldiger
gebruik gemaakt kunnen worden.

Minister Sorgdrager: Dat is zo.

De heer Van Oven (PvdA): Is de
minister bereid, dat te bevorderen?

Minister Sorgdrager Ik ben bereid
alles te bevorderen dat leidt tot
snelheid en efficiënt en consequent
optreden. Dit is een van die zaken.
Het wordt nog niet zo vreselijk lang
gebruikt bij voetbalrellen. Het werkt
wel goed. Dat is zo.

De heer Dittrich heeft gevraagd of
ik kan garanderen dat de politie
voldoende inspanningen doet om het
juiste adres te achterhalen van
degene die zonder vast woon– of
verblijfplaats is en in voorlopige
hechtenis is gesteld. Als wij dat niet
doen, zal daar volgens hem een
uitgebreide jurisprudentie het gevolg
van zijn. Dat ben ik met de heer
Dittrich eens. Ik denk ook dat die
uitgebreide jurisprudentie ogenblik–
kelijk tot gevolg zal hebben dat de
politie alle naspeuringen doet die
nodig zijn. Ik verwijs naar de
jurisprudentie rond de nietige
dagvaarding, waardoor men er
steeds meer op "gefocust" wordt dat
het goede adres wordt achterhaald.

De onherroepelijkheid van het
vonnis is het uitgangspunt. Het gaat
om een recidive binnen vijf jaar na

een onherroepelijk vonnis. De
praktijk leert dat degenen die wij met
deze wijziging op het oog hebben
niet de mensen zijn die zo calcule–
rend te werk gaan dat zij denken een
hoger beroep te moeten instellen
omdat zij een volgende keer niet aan
de recidivevereiste zullen voldoen. Ik
denk niet dat dit in de praktijk een
probleem geeft. Bovendien kan men
het maar één keer doen. Daarna
volgt de preventieve hechtenis en
kan het altijd toegepast worden.

Ten slotte kom ik toe aan de
opmerkingen van de heer Van Oven.
Hij wijst op vrij ernstige gewelds–
misdrijven waarbij de rechtsorde
ernstig geschokt is. In die gevallen
geldt de twaalfjaarsgrond. Dat klopt.
Zelfs die twaalfjaarsgrond is maar
betrekkelijk gezien de jurisprudentie
van het Europese Hof. Na enige tijd
voorlopige hechtenis is de rechts–
orde niet meer zo geschokt en kan
dat dus geen grond meer zijn voor
voorlopige hechtenis. Dat is typisch
het spanningsveld. Voorlopige
hechtenis is er voor de beveiliging
van de maatschappij. Het is op zich
een heel ernstig delict als iemand
één keer flink gefraudeerd heeft.
Voor toepassing van voorlopige
hechtenis zijn in de wet gronden en
redenen opgenomen. Als iemand
gefraudeerd heeft - voor valsheid in
geschrifte staat zes jaar - zal op een
gegeven moment invrijheidstelling
moeten volgen. Dat klopt. Dat zit in
het systeem. Dat biedt de garantie
dat mensen niet onterecht in
voorlopige hechtenis blijven zitten. Ik
heb in het begin al aangeduid dat
het spanningsveld er voortdurend is:
is het een straf, is het maatschappe–
lijke verontwaardiging of is het
beveiliging en dus de waarborg dat
iemand een voorlopige hechtenis
niet bij wijze van straf uitzit, maar
juist omdat hij even uit de samenle–
ving moet worden weggehaald
omdat hij daarvoor een gevaar
oplevert.

Ik denk hiermee alle vragen
beantwoord te hebben. Zo niet, dan
zal ik trachten daar in tweede termijn
nader op terug te komen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
haar antwoord. Ik wil de coalitie
enigszins geruststellen voor het
geval zij zouden denken dat er
helemaal geen oppositie meer in het
huis aanwezig is. Als ik zo de zaal
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rondkijk, wil ik graag mijn aandeel
blijven leveren.

De minister heeft de dilemma's
goed geschetst. Daar zijn wij het
allemaal mee eens, ook als het gaat
om het instrument van de voorlopige
hechtenis, de beperkte mogelijkhe–
den daarvan en toch de noodzaak
om daarop een beroep te kunnen
doen. Daar is geen verschil van
mening over. Waar het mij om gaat,
is de vraag of het nü het moment is
om deze weg in te gaan. Ik heb dat
ook geprobeerd duidelijk te maken in
mijn eerste termijn. Wij hebben op
dit moment dagelijks te maken met
het cellentekort. Dagelijks gebeuren
er dingen die in een rechtsstaat niet
behoren te gebeuren, namelijk het
heenzenden van mensen die van
zeer ernstige feiten worden verdacht
en die voluit vallen binnen de criteria
die nu reeds in het Wetboek van
Strafvordering staan als criteria voor
voorlopige hechtenis. Dat is een
maatschappelijke werkelijkheid waar
de overheid net als de Staten–
Generaal al jarenlang weet van heeft
en waarbij wij tot nog toe vrijwel
machteloos waren om een echte
oplossing te bieden. De minister
heeft ook gezegd dat het cellentekort
aan het eind van deze kabinets–
periode volgens de huidige prognose
nog steeds niet zal zijn opgeheven. Ik
vind dit een nuchtere benadering; wij
hebben wel eens meegemaakt dat er
gezegd werd dat het tekort over een
paar jaar echt weggewerkt zou zijn.
Deze minister zegt dit niet en dit lijkt
mij heel realistisch. Ook aan het eind
van deze kabinetsperiode zal het
probleem dus niet echt zijn opgelost,
maar hopelijk zal het wel minder
groot zijn. Natuurlijk moeten er dan
ook andere wegen worden ingesla–
gen, en die zullen tijd vergen.

Nu legt de minister de nadruk op
het element van de projectmatige
aanpak. Zij zegt dat het middel niet
op grote schaal zal worden toege–
past. Dit lijkt mij een heel realistisch
uitgangspunt, maar dan moeten wij
ook niet het beeld oproepen dat alle
winkeliers die steeds maar met
winkeldiefstallen te maken hebben,
zich geen zorgen meer behoeven te
maken als wij maar eenmaal deze
wetswijziging hebben doorgevoerd.
Er zal op basis van deze wet maar
heel weinig aan dat probleem
kunnen worden gedaan. Er zal
hooguit hier en daar een project
kunnen worden opgezet waarvan dit
een onderdeel vormt en waarbij dan
sprake is van een voorbeeldwerking.

Ik onderschat de waarde hiervan
niet, maar laten wij niet de indruk
wekken dat het probleem als zodanig
hiermee zou worden opgelost.

Om dat beperkte doel mogelijk te
maken wordt er nu een instrument
aangereikt dat ver strekt. Wij gaan nu
immers geen voorlopige hechtenis
mogelijk maken met het oog op
specifieke getallen, want de wettekst
is zeer algemeen. Er wordt een
aantal delicten genoemd die helaas
tot de dagelijkse praktijk behoren:
diefstal etcetera. Als er ooit de
situatie ontstaat dat er weer ruimte
komt, dan zal er op basis van deze
wettekst ook meer mogelijk zijn dan
alleen die projectmatige aanpak. Dan
kan recidive bij een eenvoudige
diefstal al voldoende zijn om
voorlopige hechtenis te vorderen. Dit
moeten wij moeten wel beseffen, als
wij een afweging maken. Mijn
afweging is: denk goed na over deze
mogelijkheid, werk eraan, maar als
wij deze weg inslaan, moeten wij ons
allereerst afvragen of deze wet
geëffectueerd kan worden, dus moet
er een einde komen aan het
cellentekort. Wij moeten dan ook
alles nalaten wat het cellentekort
weer tot een groter probleem zou
kunnen maken, al zou het maar in
beperkte mate zijrr Tegen deze
achtergrond denk ik dat deze wet op
dit moment niet het goede antwoord
is en dat mijn amendement de
voorkeur verdient.

Ten slotte zou ik nog graag een
antwoord van de minister vernemen
op de vraag van de heer Dittrich over
de inwerkingtreding van de wet. Ik
zou mij kunnen voorstellen dat de
minister, omdat zij de mogelijkheid
heeft om de wet gespreid in werking
te laten treden, met het laten ingaan
van dit onderdeel wacht tot er in
ieder geval forse vorderingen zijn
gemaakt met het bestrijden van het
cellentekort. Dat zou tot een andere
vormgeving van mijn amendement
kunnen leiden, maar ik weet niet of
dit ook de bedoeling van de minister
is en of het technisch wel mogelijk is
om een gedeelte van onderdeel B,
het deel dat ik bij amendement wil
verwijderen, later in werking te laten
treden.

D

Minister Sorgdrager: Voorzitter! Wat
dit laatste betreft, het is de bedoeling
om de wet integraal in werking te
laten treden. De mogelijkheid van
gefaseerde inwerkingtreding is

opgenomen in verband met
eventuele onvoorziene omstandighe–
den. Wat de heer Schutte voorstelt,
is technisch wel mogelijk, rnaar ik
zou het een beetje jammer vinden,
omdat wij nu beginnen met het
intensiveren van een grote–
stedenbeleid en een integraal
veiligheidsbeleid, aangezien dit voor
de grotere steden echt een wezenlijk
probleem is. Ik begrijp heel goed
waarom de heer Schutte zich
afvraagt waarom wij in deze tijd met
zeer veel heenzendingen iets zouden
invoeren wat in feite de druk op de
cellencapaciteit nog vergroot. Maar
daar staat tegenover dat ik hoop dat
die druk volgend jaar toch enigszins
zal zijn weggenomen. Ook de 200
eenvoudige cellen die in de motie
van de heer Wallage bij de algemene
beschouwingen aan de orde zijn
gekomen, zouden juist heel geschikt
zijn voor dit soort projecten.
Pratende over eenvoudige cellen,
praat je over cellen waarvan het niet
de bedoeling is dat mensen daarin
langdurig verblijven. Daar kun je
inderdaad projectmatig gebruik van
maken.

Ik ben ook in gesprek met een
aantal steden om te kijken of de
gelden die op grond van het
grote-stedenbeleid en het integraal
veiligheidsbeleid aan de gemeenten
worden gevoteerd, gebruikt kunnen
worden om dit soort celcapaciteit te
exploiteren. Dat ligt eigenlijk in het
verlengde van hetgeen in Amster–
dam al gebeurt. Daar wordt de
exploitatie van een aantal cellen voor
een deel door de gemeente
Amsterdam gefinancierd, waardoor
de gemeente ook "recht" heeft op
juist het gebruik van die cellen.
Wanneer men projecten entameert,
kan men ook zorgen dat er cel–
capaciteit is, juist voor die gemeen–
ten en voor die projecten. Ik hoop
dus dat de gemeenten ook zover
willen gaan dat zij op wat grotere
schaal deze financiering voor hun
rekening nemen.

De heer Korthals (VVD): Ik vind dit
toch een gevaarlijke ontwikkeling.
Het hebben van celcapaciteit is toch
duidelijk een overheidstaak. Nu
wordt dit een beetje gedecentrali–
seerd. Het enige voordeel kan zijn
dat mijn boot nu wat meer in zicht
komt en dat Amsterdam die boot kan
laten binnenvaren. Als wij dit
doortrekken, zouden ook particulie–
ren, grote bedrijven of winkelcentra
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cellen beheren. Wat is dan het
standpunt van de minister?

Minister Sorgdrager: Ik kan mij
voorstellen dat die vraag wordt
gesteld. Ik zou er toch tegenstander
van zijn als particulieren - onderne–
mingen of anderszins - dit doen. Ik
zie echter niet zo'n groot verschil
tussen cellen die worden beheerd
door de rijksoverheid en cellen die
worden beheerd door de gemeente–
lijke overheid. De gemeentelijke
overheid is even goed verantwoorde–
lijk voor de veiligheid in de stad als
de rijksoverheid dat is voor de
veiligheid in het land. Die vergelij–
king met particuliere organisaties zou
ik niet willen doortrekken.

De heer Dittrich (D66): De particulie–
ren nog daar gelaten, je krijgt
natuurlijk een verschil tussen
gemeenten die armlastig zijn en een
artikel-12-status hebben, die wellicht
dergelijke cellen niet kunnen
exploiteren, en gemeenten die dat
wel kunnen, terwijl de problemen in
die steden even klemmend kunnen
zijn. Dat zou er toch een discrepantie
kunnen ontstaan. De ene stad die het
geld wel heeft, heeft celruimte achter
de hand, en de andere stad niet. Dat
lijkt mij toch ook geen gewenste
ontwikkeling.

Minister Sorgdrager: Het is
natuurlijk bij elk experiment dat je
aangaat en bij elk creatief idee dat
wordt bedacht, zo dat er een zekere
mate van rechtsongelijkheid ontstaat.
Maar moeten wij dat nu zo erg
vinden? Als wij alles over het gehele
land gelijk willen trekken, kun je
nooit eens ergens mee experimente–
ren en een stap verder komen. Het
kan best een doorslaggevend succes
worden. Dat stimuleert dan andere
gemeenten om ook iets dergelijks te
overwegen. Ik zou het heel jammer
vinden om te zeggen dat wij het
maar niet doen, omdat het niet
overal op dezelfde manier kan.

De heer Dittrich (D66): Toch voel ik
nog steeds een soort discrepantie
tussen steden met financiële
middelen en steden die dat niet
hebben. Dan kan het een doorslagge–
vend succes worden in een stad die
de middelen heeft om die celruimte
te exploiteren, maar daarmee zijn de
burgers die in een stad leven en die
dat geld niet hebben, niet gebaat.
Dat vind ik dan toch geen juiste gang
van zaken.

Minister Sorgdrager: Op een
gegeven moment moeten wij dan
misschien bekijken of het niet
algemener toegepast kan worden,
maar wij moeten toch ergens mee
beginnen.

De heer Dittrich (D66): Daar ben ik
het natuurlijk weer wel mee eens.

De heer Van Oven (FVdA): Mijn
fractie heeft geen overwegende
bezwaren tegen dit soort experimen–
ten, omdat een gevoel van ernstige
onrust in een bepaalde gemeente
zich dan als het ware vertaalt in een
extra bijdrage tot de mogelijkheden
tot bestrijding van die onrust. Ik ga
er wel van uit dat het voorlopig
beperkt blijft tot aanvullende
maatregelen en dat het niet zover zal
gaan dat de verdeling van cel–
capaciteit bij de gemeenten komt te
liggen en dat het Rijk daar geen
zeggenschap meer in zou hebben.

Minister Sorgdrager: Nee, voorzit–
ter, dat is absoluut niet de bedoeling.
Het hebben van celruimte en het
exploiteren van celruimte is in de
eerste plaats een taak van de
centrale overheid. Het kan gemeen–
ten betreffen met een heel specifieke
problematiek, waarbij men te maken
heeft met overlast in het kader van
de omstandigheden die ik bedoel:
het gaat dan niet om bankrovers,
enz.; het gaat om de overlast op
straat. Als die gemeenten uit het
geld dat zij krijgen voor het
grote-stedenbeleid en voor integraal
veiligheidsbeleid, projecten in deze
zin willen gaan entameren, dan zou
ik daar een groot voorstander van
zijn.

Voorzitter! Ik denk dat ik hiermede
aan het einde ben gekomen van de
beantwoording van de vragen die
mij zijn gesteld.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
aanstaande dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 21.25 uur

D

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

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

Buitenlandse Zaken, over vijf
ontwerp-verdragen die op de lijst
van in voorbereiding zijnde
verdragen van 15 juni 1994 staan
(23530, nr. 9);

twee, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, te weten:
een, over het beleid inzake de
vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie (21427, nr. 105);
een, ten geleide van de negende
voortgangsrapportage over de stand
van voorbereiding van de invoering
van de nieuwe reisdocumenten
(22151, nr. 23);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over de kwestie van de naheffing van
door Italië verschuldigde superhef–
fing wegens overschrijding van het
toegewezen melkquotum (21501-16,
nr. 109);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over een
versnelling van het tijdpad van de
werkzaamheden van de commissie
Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet
(21477, nr. 41).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

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

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap–
pen, over afronding van de wet– en
regelgeving inzake lump sum vóór 1
augustus 1995;

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van de derde interim-nota
CAO-afspraken voor het contractjaar
1994;

een, van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van reacties op de
adviezen die de Landelijke Advies– en
Overlegstructuur minderhedenbeleid,
het Inspraakorgaan Welzijn Moluk–
kers en het Landelijk Inspraakorgaan
Zuid-Europeanen hebben uitgebracht
over de beleidsnotitie "Investeren in
integreren".

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken.
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beleidsterreinen in samenhang met
elkaar aan te sturen. Dat vraagt in
gemeenten ook bestuurlijke
vernieuwing, een herbezinning op de
aanpak. Dat is de winst die wordt
geboekt.
In de voorlichting die mijn departe–
ment heeft gegeven over het fonds
sociale vernieuwing is benadrukt dat
sociale vernieuwing geen nieuwe
koker mag worden. Ook in de
komende tijd blijft dit in de contacten
die BiZa heeft met de gemeenten,
een punt van aandacht.

Noot 2 (zie blz. 719)

BUVOEGSEL

Schriftelijke antwoorden van de
minister van Economische
Zaken, mede namens de
staatssecretaris van Economi -
sche Zaken, op vragen gesteld in
de eerste termijn van de
behandeling van de begroting
van Economische Zaken voor
1995 (23 900-XIII)

Vraag van het lid Leers (CDA): Hoe
denkt de minister over de problemen
rond de perifere detailhandel?

Het is mij niet geheel duidelijk waar
in deze vraag op gedoeld wordt.
Vorig jaar is na langdurig overleg
met de Kamer, een nieuwe lijn voor
het beleid ten aanzien van de
perifere detailhandel vastgesteld.
Weloverwogen is gekozen voor een
verruiming van het beleid. Ik ben mij
er van bewust dat dit tot commotie
heeft geleid in de markt. We moeten
daar niet vreemd van opkijken. De
belangen zijn groot
We zijn nu een jaar verder. Er wordt
veel gepraat en er worden plannen
gemaakt, maar het is nog te vroeg
om al een beeld te krijgen van
gevolgen van het nieuwe beleid. Het
is daarom ook prematuur om nu al
te spreken over «de problemen rond
de perifere detailhandel».

Vraag van het lid Rabbae (Groen–
Links): Bij de privatisering van
PTT-Post, PTT Telecom, de NS,
overige OV-bedrijven en nutsbedrij–
ven ontstaan nogal monopoloïde
bedrijven. Moet er geen onafhanke–
lijke toezichtinstantie in het leven
worden geroepen om deze bedrijven
te controleren?

Het beleid is er primair op gericht de
relevante markten qua regulering

goed in te richten. Dat betekent veel
vrijheid voor nieuwe bedrijven om
tot de markt toe te treden. Hierdoor
kunnen meerdere bedrijven op
dezelfde markt gaan opereren. Voor
eventuele onderlinge afspraken
volstaat het toezicht vanuit het
mededingingsbeleid. Dit zal scherp
zijn.
Toch is een machtspositie bij
voorbaat niet uit te sluiten. Markt–
toetreding is immers niet afdwing–
baar. Maar misbruik van machtsposi–
tie is wel te corrigeren. In de eerste
plaats door de markt zelf. De rol van
consumentenorganisaties moet
hierbij niet onderschat worden. In de
tweede plaats leidt machtsmisbruik
tot inefficiënties of monopolie–
winsten. Dit vergroot de kans op
markttoetreding. In de derde plaats is
er als stok achter de deur de Wet
economische mededinging.
Machtsmisbruik kan met deze wet
worden tegengegaan door het geven
van aanwijzingen. Dit middel wordt
bovendien aangescherpt in de
nieuwe wet. Een aparte toezicht–
autoriteit, zoals de heer Rabbae
voorstelt, is daarom niet noodzake–
lijk.

Vraag van het lid Vos (PvdA): Voor
ordersteun in de scheepsnieuwbouw
is in 1995 een beperkt bedrag
beschikbaar. Kan de minister in
Brussel ervoor pleiten dat voor het
jaar 1995 de steunplafonds niet
hoger zullen zijn dan 5 of 4,5%?

In de begroting voor 1995 is
inderdaad geen budget opgenomen
voor de zeescheepsnieuwbouw. De
verwachting was destijds dat het
Europees steunregime voor
ordersteun zou aflopen per 1-1-95.
Inmiddels is in OESO-kader deze
datum verschoven naar 1-1-96.
De constatering van de heer Vos dat
we hier met een incidenteel
probleem van doen hebben is
terecht. Nederland kan niet achter–
blijven bij andere Europese landen.
Ik streef ernaar een en ander
geregeld te hebben bij de Voorjaars–
nota 1995.
De industrieraad zal 8 november
samenkomen. Dan zal gesproken
worden over verlenging van de
richtlijn. Ik zeg hierbij graag toe bij
die gelegenheid kritische opmerkin–
gen te zullen maken over de hoogte
van de steunpercentages.

Vraag van het lid Remkes (VVD):
Hoe is de stand van zaken met

betrekking tot de criteriadiscussie ten
aanzien van het Fes?

Vraag van het lid Leers (CDA): Laat
het kabinet het Fes niet verwateren
door de voeding van het Fonds
onder druk te zetten, de aanwending
ervan te verbreden en te dralen met
de werkelijke totstandkoming van het
Fes?

In het regeerakkoord is afgesproken
dat het wetsvoorstel Fes opnieuw
wordt bezien ten aanzien van de
voeding en de uitgaven. Aan deze
criteria zullen de bodemsanermg,
voorzover noodzakelijk voor de
voortgang van bouwprojecten in
binnensteden, en de realisering van
de ecologische hoofdstructuur
worden toegevoegd. Het kabinet zal
zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk
begin 1995, een novelle aan de
Kamer voorleggen.
Bij de Kamerbehandeiing van het Fes
zal ik, samen met Minister Zalm, met
u nader van gedachten wisselen over
het kabinetsvoorstel. De afspraken in
het regeerakkoord over het Fes
zullen niet tot een verwatering van
het Fes leiden. De hoofdddoelstelling
van het Fes blijft overeind staan. De
middelen blijven gereserveerd
grootschalige, additionele problemen
van nationaal belang die de
economische structuur versterken, en
het Fes wordt geen grabbelton. De
heer Leers hoeft zich dus geen
zorgen te maken.
Naar aanleiding van zijn opmerking
over «het dralen» van het kabinet,
wil ik nog opmerken dat de
herbezinning van het kabinet geen
consequenties heeft voor het
uitvoeringstempo van Fes-projecten,
waaronder de Investeringsimpuls.
Een toelichting hierop kunt u vinden
in de ontwerp-begroting Fes 1995.

Vraag van de leden Remkes (WD)
en Van Dijke (RPF): Hoe kijkt de
minister aan tegen het gebruik van
het Fes voor technologie–
stimulering?

In het kader van de Investerings–
impuls wordt al 250 mln uitgetrokken
voor kennisinfrastructuur. Tevens is
afgesproken dat de aardgasbaten bij
voorrang worden gebruikt voor de
Betuweroute en de Hoge Snelheids–
lijn. Ik kan nu niet concreet zijn over
de precieze ruimte in het Fes voor
nieuwe projecten. Daarvoor zijn de
ontvangsten van het Fes nog te
onzeker.
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Voor nieuwe projecten hecht ik als
fondsbeheerder aan een zorgvuldige
selectieprocedure. Uiteraard is EZ
alert op de voorbereiding van
technologieprojecten die kunnen
meedingen naar een bijdrage uit het
Fes.

Vraag van het lid Leers (CDA):
Kunnen wij dit jaar (1995) niet
gebruiken om de bonus-malus af te
schaffen?

In het regeerakkoord zijn afspraken
gemaakt om het door het vorige
kabinet ingezette beleid gericht op
het terugdringen van het beroep op
arbeidsongeschiktheidsregelingen,
verder vorm te geven. Het gaat
hierbij met name om de privatisering
van de ZW en de parallelle privatise–
ring en premiedifferentiatie WAO.
Afschaffing van de bonus-malus–
regeling is gekoppeld aan de
maatregelen ter zake van de WAO.
In dit verband zij ook gewezen op
een schriftelijk gegeven antwoord
naar aanleiding van een vraag van
de heer Terpstra bij de Algemene
Financiële Beschouwingen over dit
onderwerp.

Vraag van het lid Van Wingerden
(AOV): Hoe kan de minister extra
geld inzetten voor stimulering van
kennisoverdracht aan Oost-Europa
terwijl op R&D-stimulering in
Nederland bezuinigd wordt?

Er is geen sprake van een toename
in de uitgaven voor kennisoverdracht
aan Midden– en Oost-Europa van f 40
mln.
Waarschijnlijk wordt dit misverstand
veroorzaakt door de tabel onderaan
blz. 179 van de begroting van EZ
(Kamerstukken II, 23 900 hoofdstuk
XIII, nr. 2). Hierin wordt een overzicht
gegeven van de uitgaven. Het
verschil in uitgaven heeft te maken
met in eerdere jaren aangegane
verplichtingen die in 1995 leiden tot
betalingen.
De beschikbare beleidsruimte 1995
(netto 176 mln) is nagenoeg gelijk
aan de beschikbare ruimte 1994
(netto 170 mln).

Vraag van het lid Van Walsem
(D66): Zijn Energiedistributie–
bedrijven Vpb-plichtig als zij de
markt opgaan?

Marktwerking bij nevenactiviteiten
van energiedistributiebedrijven is
onderwerp van de door de overheid

gewenste gedragscode. Daarbij komt
onder meer de afsplitsing in een
aparte rechtspersoon die Vpb-plichtig
is aan de orde. Deze gedragscode
maakt onderdeel uit van het
Wetsontwerp Energie Distributie (een
derde nota van wijziging ligt thans
voor advies bij de Raad van State).
Meer marktwerking bij de core–
business (levering elektriciteit, gas,
warmte) wordt ook behandeld in het
McKinsey-rapport over de
elektriciteitsmarkt. Ik kom daar bij de
evaluatie van de Elektriciteitswet op
terug.

Vraag van het lid Van Wingerden
(AOV): Is er geen sprake van
oneerlijke concurrentie bij de
financiële stimulering van zonne–
energie? De subsidie voor zonneboi–
lers wordt eind 1997 afgeschaft en
die voor zonnecellen in 1996.
Overweegt de minister fiscale
aftrekbaarheid van duurzame
energie?

Er is geen sprake van oneerlijke
concurrentie bij de stimulering van
zonne-energie. De financiële
ondersteuning van de zonneboilers,
waarbij thermische zonnewarmte
wordt benut, loopt tot eind 1997.
Daarna is geen subsidie voor
zonneboilers meer nodig. Met de
zonneboilerfabrikanten en verschei–
dene energiebedrijven bestaat een
meerjarenafspraak over kosten–
verlaging, afzetverhoging en het
verstrekken van subsidie t/m 1997.
Overigens zij opgemerkt dat ik het
budget in 1994 voor zonneboilers
met f 1 mln. heb opgehoogd tot f 8
mln. In 1995, 1996 en 1997 is
hiervoor f 7 mln. beschikbaar.
Het photovoltaïsche gebruik van
zonne-energie is een andere optie,
het zijn zonnecellen die elektriciteit
opwekken. Dit concurreert derhalve
niet met zonneboilers. Deze
zonnecellen zijn momenteel nog erg
duur. Hiervoor zijn na 1996 compen–
serende maatregelen nodig via het
heffingsinstrumentarium waarbij
ruimte wordt gecreëerd voor de
stimulering van duurzame energie–
bronnen.
Met betrekking tot de fiscale
aftrekbaarheid zij opgemerkt dat
duurzame energiebronnen worden
opgenomen op de zogenaamde lijst
van de wet Vermeend/Melkert
(Vervroegde afschrijvingen milieu–
investeringen, Staatsblad 1994, 610).

Vraag van het lid Van der Vlies
(SGP: Welke consequenties hebben
de voorgestelde bezuinigingen voor
de convenanten (MJA's) met de
glastuinbouwsector en de zuivelin–
dustrie. Hoe betrouwbaar is de
overheid in dit verband nog als
partner in het doelgroepenoverleg?

De MJA met de glastuinbouw wordt
door de sector niet opgezegd. Ook
blijven de eigen middelen voor de
sector voor de MJA intact. Wel heeft
de glastuinbouw, met verwijzing naar
het regeerakkoord, een bijzondere
positie met betrekking tot de in te
voeren energieheffing.
De zuivelindustrle heeft inderdaad
een kritische brief geschreven. Ik ga
met de sector overleggen wat de
precieze consequenties van de
bezuinigingen zijn voor de MJA. Mij
is bekend dat voor de zuivelsector de
bouw van nieuw WKK-vermogen
belangrijk is. Het gaat hier niet
zozeer over de vraag van al dan niet
subsidie voor WKK als wel om de
bekende inpassingsproblematiek van
WKK.
Voor beide sectoren geldt dat (zie
bijlage 2 bij beleidsbrief ombuigin–
gen) bij de bezuinigingen de kern
van de MJA-aanpak zoveel mogelijk
is ontzien.

Vraag van het lid Remkes (WD):
Wordt al in 1995 op het TNO–
doelfinancieringsprogramma voor
energie gekort?

Op het doelfinancieringsprogramma
van TNO voor energie wordt in 1995
niet gekort: het voor 1995 benodigde
bedrag staat op mijn begroting voor
1994. Wel zal TNO in overleg met EZ
bezien op welke wijze een deel van
de doelfinancieringsmiddelen voor
1995 kunnen worden aangewend ten
behoeve van herstructurering van de
activiteiten, zulks met het oog op de
voorgenomen bezuinigingen voor
1996 en latere jaren.

Vraag van het lid Vos (PvdA): Kan de
minister reageren op het AER-advies
over de invulling van de bezuinigin–
gen?

De brief van de AER geeft de
verontrustheid aan van de Raad over
de gevolgen van de voorgenomen
bezuinigingen. Het doorbreekt het
bestaande evenwichtige beleids–
pakket, door de bezuiniging wordt de
doelstelling uit het NMP2 wat
omvang en tijdstip betreft niet

Tweede Kamer Noot
27 oktober 1994
TK 15 15-796



gehaald en de geloofwaardigheid
van de overheid als convenants–
partner is afbreuk gedaan.
De Raad adviseert daarom de
overige instrumenten van de
Vervolgnota versneld in te zetten en
nieuwe beleidsinstrumenten en
financieringsvormen te ontwikkelen.
Ik ben het met de Raad eens dat het
ombuigingspakket dat is uitgewerkt
op een aantal plaatsen pijn doet, met
name ook op energiegebied. Maar
dit pakket is zorgvuldig tot stand
gekomen. De precieze gevolgen zijn
nog niet aan te geven. Dat komt ook
omdat de effecten van compense–
rende maatregelen en van eventuele
nieuwe instrumenten (bv. in de vorm
van publieke-private samenwerking)
nog niet zijn aan te geven. Daar wil
in wel stevig in investeren.

Enkele van de suggesties van AER
heb ik overgenomen: zo streef ik in
lijn met de AER-aanbevelingen naar
invoering van de Energie Prestatie–
norm in 1995, naar samenwerking
tussen onderzoeksinstellingen en
industrie en een vrijstelling van
duurzame energie bij de klein–
verbruikersheffing.

Vraag van het lid Van Walsem
(D66): Heeft de Minister ideeën over
de wijze waarop hij de herziening
van de Wet economische mededin–
ging wil inrichten?

De Commissie Economische
Mededinging heeft op 30 september
1994 en de SER heeft op 21 oktober
geadviseerd over de nieuwe
mededingingswet. Deze adviezen
worden u toegezonden.
Ten behoeve van de voorbereiding
van het wetsontwerp zal ik beide
adviezen terdege nader bestuderen.
De problematiek is ingewikkeld. Het
betreft een aantal controversiële
onderwerpen. Met name ten aanzien
van die onderwerpen zijn de
adviezen verdeeld.
Overeenkomstig hetgeen gebruikelijk
is, mede naar aanleiding van de
adviezen van de beide advies–
colleges, zal de Raad van State om
advies worden gevraagd. Na dit
advies zal het wetsvoorstel naar de
Tweede Kamer worden gezonden.

Vraag van het lid Van Walsem
(D66): Wat is in verband met de
nieuwe mededingingswet het
standpunt van de Minister over een
nationale fusiewetgeving?

Nederland kent geen wettelijke
regeling inzake concentratiecontrole.
In de adviesaanvraag over de nieuwe
mededingingswet aan de Commissie
Economische Mededinging en de
SER is ook concentratiecontrole aan
de orde gesteld. In deze advies–
aanvraag is geconcludeerd dat
voorlopig onvoldoende duidelijk is in
welke mate sprake is van een
problematisch concentratieniveau.
De beleidsmatige meerwaarde van
nationale concentratiecontrole is
daarmee ook niet duidelijk. Tevens
bestaat onvoldoende inzicht in
verschillende vormen van
concentratiecontrole en in de
daaraan verbonden voor– en
nadelen.
Alles afwegende is in de advies–
aanvraag daarom de aandacht
voorlopig gericht op een zo
doelmatig mogelijke wettelijke
regeling van verbod op
mededingingsafspraken, op
onderling afgestemde feitelijke
gedragingen en op het misbruik van
economische machtsposities.
Naar aanleiding van de adviezen van
de Commissie economische
mededinging en de SER zal ik mij
nader beraden.

Vraag van het lid Leers (CDA):
Ondanks het oplopende obligo en de
jaarlijkse tekorten door de tegenval–
lers in Oost-Europa blijft de
exportkredietverzekering van groot
belang. Maar het werken op kasbasis
maakt dit instrument bepaald niet
populair. Kan de staatssecretaris de
minister van Financiën hierop nog
eens aanspreken?

Ondanks het tot grote hoogte
opgelopen cumulatieve tekort op de
exportkredietverzekering blijft het
nog steeds verdedigbaar de
resultaten op dit instrument te
kwalificeren als passend binnen de
marges van een op termijn kosten–
dekkend stelsel. Dit omdat tegenover
het cumulatieve tekort ook een
bedrag aan vorderingen staat.
De kasboekhouding van de Neder–
landse Staat maakt deze conclusie
inderdaad minder zichtbaar. Hierover
zal contact worden opgenomen met
de Minister van Financiën.

Vraag van het lid Leers (CDA): Wat
is de stand van zaken inzake de
Europese harmonisatie van
exportfinanciering en de export–
matching?

De harmonisatie van de overheids–
betrokkenheid in de (na)financiering
van orders vindt plaats in de OESO
en in de EU. Met de onlangs tussen
de OESO-partners afgesproken
beperking van rente-subsidie–
mogelijkheden - één van de meest
concurrentievervalsende factoren -
lijkt het internationale kader om
concurrentieverstoringen tegen te
gaan strakker aangetrokken.
Binnen de EU is onlangs door de
Europese Commissie een voorstel
gedaan voor harmonisatie van de
exportkredietverzekering. Nederland
is voorstander van daadwerkelijke
harmonisatie op dit terrein, maar de
voorstellen die er nu liggen moeten
nog wel aanzienlijk worden
verbeterd.

Vraag van het lid Van Dijke (RPF): In
hoeverre doen we er wijs aan
regionale subsidies via Brussel te
laten lopen? Zouden we op gelijke
wijze nationale fondsen inzetten in
dezelfde regio's?

Tijdens de Europese Top in Edin–
burgh eind 1992 is besloten de
budgetten van de structuurfondsen
de komende periode reëel te
verdubbelen. Deze verdubbeling is
het resultaat van onderhandelingen.
Hierin was Nederland niet direct
voorstander van verdubbeling.
Hierna heeft Nederland zich actief
ingezet om, in vergelijking met
andere landen, een evenredig deel
uit de subsidiemiddelen te krijgen.
Hierin zijn we grotendeels geslaagd.
De Europese middelen zijn aanvul–
lend op het Rijksbeleid, eigen
inspanningen van regio's en
regionaal toegespitst beleid zoals
bijvoorbeeld voor het Noorden. De
beschikbare Europese middelen
worden in samenhang en gecoördi–
neerd met Rijksbeleid ingezet.

Vraag van het lid Van Walsem
(D66)): Bij de behandeling van het
eerste Nationaal Milieubeleidsplan
heeft minister Andriessen, de
voorganger van deze minister, op
verzoek van D66 toegezegd, met een
«groen» bruto nationaal produkt te
komen. Hoe staat het daar intussen
mee? Hoe denkt de huidige minister
hierover?

Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) verzamelt gegevens
over de relatie milieu en economie.
Daartoe worden twee hoofdlijnen
van statistisch onderzoek gevolgd.
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De berekening van het milieuverlies
in primaire kosten in het project
Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI).
De ontwikkeling van een Nationale
Rekeningen matrix aangevuld met
gegevens over de milieubelasting in
fysieke eenheden (de zogenaamde
NAMEA).
De Tweede Kamer is op 1 maart voor
het laatst geïnformeerd over de
stand van zaken op deze twee
terreinen (zie de brief van de
minister van Economische Zaken bij
de vaststelling van de EZ-begroting
voor 1994, Tweede Kamer, vergader–
jaar 23 400 XII, nr. 25, 1 maart 1994).
Op het gebied van het project DNI
zijn sindsdien geen nieuwe ontwikke–
lingen opgetreden. Bij de NAMEA is
de stand van zaken als volgt:
De NAMEA is een reguliere statistiek
geworden. Deze wordt nu ieder jaar
gepubliceerd in de publikatie
«Nationale Rekeningen» van het CBS
onder het hoofdje «experimentele
gegevens». Daaruit blijkt bijvoor–
beeld dat in de periode 1989-1991 de
emissies die een aantal belangrijke
milieuproblemen in ons land
veroorzaken gemiddeld zijn gedaald,
of beduidend minder zijn gestegen
dan het BBP.
De milieumodules in deze publikatie
zijn op een aantal onderdeien
uitgebreid. Ten eerste worden nu ook
mutaties in milieu-indicatoren
gepresenteerd die samenhangen met
mutaties in economische indicatoren.
Ten tweede zijn de feitelijke kosten
die gemaakt worden om de
milieuschade op te ruimen of te
voorkomen duidelijker zichtbaar. Zo
zijn bijvoorbeeld cijfers beschikbaar
over de leveringen van milieu–
reinigingsbedrijven aan andere
bedrijven en over de investeringen
van bedrijven op milieugebied.
Tenslotte is de indeling in bedrijfstak–
ken gedetailleerder geworden.
Gewerkt wordt aan het samenstellen
van NAMEA's vanaf 1985, zodat meer
inzicht wordt verkregen in de
historische ontwikkelingen. Tot slot is
vermeldenswaardig dat ook vanuit
Europa steeds meer belangstelling
ontstaat voor de Nederlandse
milieumodule vanwege de gedetail–
leerde cijfermatige invulling die het
CBS hieraan geeft.
Voor het voeren van milieubeleid is
het essentieel gegevens over
emissies en de samenhang daarvan
met de produktie te blijven verzame–
len.

Vraag van het lid Vreeman (PvdA):
Willen de bewindslieden nagaan in
hoeverre contract compliance voor
langdurig werklozen bij aanbesteding
van grote infrastructurele projecten
in de buurt van steden ontwikkeld
kan worden? Het gaat er dan om of
het in dienst nemen van langdurig
werklozen een voorwaarde kan zijn
bij aanbesteding.

Allereerst wil ik opmerken dat
bestrijding van de langdurige
werkloosheid hoog op de agenda
van dit kabinet staat. Zie het
regeerakkoord met betrekking tot de
sociale norm. Vrijwel al het beleid is
gericht op de creatie van werkgele–
genheid om werkloosheid te
verminderen. Dat is de noodzakelijke
eerste stap om langdurige werkloos–
heid te bestrijden.
Gezien de grote problematiek
worden voor bestrijding van
langdurige werkloosheid ook
onorthodoxe maatregelen getroffen.
Denk bijvoorbeeld aan de 40000
extra arbeidsplaatsen in de sfeer van
verzorging en veiligheid. Die zijn
speciaa! bedoeld voor langdurig
werklozen.
Dat is de lijn die dit kabinet gekozen
heeft. We zijn daar nu hard mee aan
de slag. We willen daarom terughou–
dend zijn met allerlei nieuwe
instrumenten zoals contract
compliance.

Vraag van het lid Poppe (SP): De
staatssecretaris van Justitie staat een
beperking van de kansspelautomaten
in de zin van optie 2.0.0 voor. Deelt
de minister de opvatting van de SP
dat deze visie haar neerslag zou
moeten vinden in de Wet op de
kansspelen?

Het onderwerp van de speelautoma–
ten is thans in beraad bij de
commissie Nijpels. Ik wacht de
resultaten van dit beraad eerst af.
Voor het einde van dit jaar kunnen
deze resultaten worden verwacht. In
het kabinet zal hierover dan nader
gesproken worden. Ik wil nog niet op
de uitkomsten hiervan vooruitlopen.

Noot 3 (zie blz. 756)

Interpellatievragen van het lid Poppe
(SP) aan de ministers van Verkeer en
Waterstaat en van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer over het gebruik van afvalstof–
fen als blendmiddel voor mariene
dieselolie.

1 Vallen scheepsmotoren stop als
gevolg van schadelijke stoffen in
blendmiddelen voor mariene
dieselolie?

2 Leveren afvalinzamelaars,
waaronder havenontvangst–
installaties, blendmiddelen waarin
gevaarlijke afvalstoffen zijn verwerkt?

3 Is er in deze gevallen sprake van
het ontduiken van de bepalingen van
de Wet Milieubeheer?

4 Zo ja, kunt u verklaren waarom er
tot op heden niet of onvoldoende is
opgetreden?

5 Deelt u de mening, dat er zo snel
mogelijk maatregelen getroffen
moeten worden om een einde te
maken aan dit onverantwoord
wegwerken van chemische afvalstof–
fen?

6 Zo ja, bent u bereid op korte
termijn dusdanige kwaliteitsnormen
en controlevoorwaarden voor
blendmiddelen vast te stellen dat
voor de bemanning, het milieu en de
scheepsmotoren schadelijke
afvalstoffen niet lariger in blendmid–
delen gebruikt mogen en kunnen
worden?
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