De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

Opening door de voorzitter de heer drs. W.K. Hoekzema.
Nog geen vier jaar lang bestuurslidmaatschapervaring hebben dus ze hebben
niet meegemaakt hoe het in Venlo gegaan is en in Venlo was het ook een
openbare vergadering en daar hebben de dames en heren terecht naar
gerefereerd en wij hebben dat in een onderzoekje gisterenavond ook nog
even nagegaan en inderdaad vier jaar geleden was het ook openbaar.
Dus mijn voorstel is, het Hoofdbestuur is het daar unaniem over eens, om
morgen, dus zaterdag, de kandidaatstellingsvergadering dus ook openbaar te
doen zijn, dat is een principiële redenering, je dient consequent te zijn ten
opzichte van wat je gedaan hebt maar het is ook een praktische redenering
want de dames en heren van de pers doen toch hun plicht en die zullen ook
aanwezig zijn, voor een deel als lid en voor een deel nog net niet als lid.
Dus ik wou dat met u afspreken dat wij morgen toch in aanwezigheid van de
gewaardeerde vertegenwoordigers van de pers open over onze
kandidaatsstelling gaan praten.
Hartelijk welkom, allemaal. Zijn we goed bekomen van het feest het was een
fantastisch feest en we gaan op naar de volgende vijftig jaar en we laten
vandaag zien dat wij in een sneltempo de vele amendementen dus zullen
behandelen.
Dat betekent dus dat wij met elkaar hierachter de tafel, maar ook in de zaal,
uiterst kort moeten zijn want anders wordt het nachtwerk en dat heeft geen
van ons voor ogen.
Twee dagen waarbij we dus met elkaar de zaken zodanig afronden zodat we
echt goed de verkiezingen in kunnen gaan met een goed verkiezingsprogram
en met een keur van goede politici.
Wij stemmen niet elektronisch vandaag, morgen wel.
Dat betekent stembiljetten, zonodig, en de biljetten hebben de kleuren wit
blauw en oranje.
Wit is één stem, blauw vijf stemmen en oranje tien stemmen.
Dan wil ik nog even een paar huishoudelijke zaken bespreken en dat is de
wijziging van de stemprocedure die gaan we behandelen en de voorgestelde
stemprocedure is een aanzienlijke vereenvoudigde ten opzichte van de
huidige stemprocedure en deze zal de voortgang van de vergadering zeker
bevorderen. Ik kom daar straks op terug.
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We hebben geen berichten van verhindering, althans formeel niet.
Dan vervolgens wil ik de stemcommissie even aan u voorstellen, het
stembureau.
Voorzitter is de heer H.A. Kamman uit Oosterhout en de leden zijn mevrouw
H. Dekos uit Lochem, mevrouw Naves uit Borde, de heer Koers uit Lochem
en dan zie ik nog een meneer Kamman uit Amsterdam.
De notulencommissie bestaat uit M.A. Westerhouwen van Meteren uit Vught,
W.J.R. Stratman uit St. Michielsgestel en de heer C.J.A. Hulstkes uit Boxtel.
Dan ga ik met u beginnen aan de agenda.
Ik begin met u de wijziging van de stemprocedure aan de orde te stellen en
dat gaat met name over de stemming over de zaken en personen.
U heeft het gezien, de aanzienlijke vereenvoudiging is met name gericht op
het feit dat als we na één stemming nog weer moeten stemmen dat er dan
gestemd wordt tussen twee personen die het hoogste aantal stemmen
hebben bereikt in de eerste stemming, ik denk dat we daar een enorme
tijdwinst halen maar dat het ook helder is wat we met elkaar aan het doen
zijn. Kunnen we dat accepteren?
Want dit voorstel hadden wij in feite al in petto in de jaarvergadering van
Venlo maar daar hebben we dus de reglementenbehandeling verder
teruggetrokken omdat de ondercentrales een heel belangrijk punt betroffen en
daar toch nadere overwegingen aan ten grondslag moesten komen.
Ik geef u het woord.
Voorzitter ik zal proberen om wat harder te spreken want ik weet niet of deze
microfoon het doet, mijn naam is Kanters en ik vertegenwoordig de afdeling
Leiderdorp die een wijzigingsvoorstel heeft ingebracht waarvan het bestuur
heeft gezegd: 'dat wijzen wij principieel af' en dan gaat het met name om de
laatste woordjes van ons voorstel waar het betreft het bestuur.
Ik zou u toch naar aanleiding van de ervaring die wij in Leiderdorp bij de
vergadering op 25 november bij de vaststelling van de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad indringend willen bepleiten dat er
in ieder geval een herstemming zal plaatsvinden en ik ben het in zoverre met
het bestuur eens dat de laatste woorden in ons voorstel zouden kunnen
worden gewijzigd door het lot.

WD

2

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

Dus dan wordt de situatie dat er een stemming plaatsvindt, gelijke stemmen
dan een herstemming laten plaatsvinden en dan alsnog het lot laten beslissen
in voorkomend geval.
Drs. W.K. Hoekzema; dus niet meer door het bestuur maar door het lot.
Dat is in feite de situatie waar wij ook voor zijn en om discussie te voorkomen
ben ik het hier wel mee eens.
De heer Kanters; de essentie is dat als er een gelijk aantal stemmen uitvalt op
twee personen gelijk aan de stemmen, dat niet meteen weer wordt geloot
maar dat er eerst een herstemming plaatsvindt en dan pas loten.
Drs. W.K. Hoekzema; Jazeker, dat is nu overgenomen.
Dus bij gelijk aantal stemmen herstemming, dan weer gelijk aantal stemmen
gaat het lot bepalen, akkoord daarmee?
Dan hebben we de stemprocedure in de zin zoals dus geformuleerd is
gewijzigd en kunnen we daar dus ook mee verder werken.
Dan ga ik verder met het verkiezingsprogramma.
De afdeling Hengelo heeft een wijzigingsvoorstel ingediend waarin zij
verklaren te weinig tijd te hebben gehad voor amendering van het
verkiezingsprogramma. Het hoofdbestuur wijst deze verlenging van de termijn
om politieke redenen af.
Het betekent dat het buitengewoon belangrijk kan zijn om toch tot het laatste
moment te bepalen wanneer het opportuun is, ook in vergelijking met de
andere partijen wanneer je dus definitief uitkomt met je
verkiezingsprogramma. Dat is nu ook aan de orde geweest en ik heb daar
een goed gevoel van over gehouden want dat heeft er toch toe bijgedragen
dat we een aantal zaken hebben kunnen toevoegen aan het programma.
Wie mag ik het woord geven?
Pasco van der Plas van de afdeling Hengelo; de achtergrond van deze motie
is natuurlijk het feit dat behalve landelijke verkiezingen er ook
gemeenteraadsverkiezingen zijn en dat dit alles bij elkaar toch een behoorlijke
druk legt op afdelingen en zoveel aandacht we besteed hebben aan de
gemeenteraadsverkiezingen we natuurlijk ook willen besteden aan de
landelijke verkiezingen.
Wij vinden ook dat de verkiezingsprogrammacommissie landelijk de aandacht
verdient van de leden voor de vele werkzaamheden die ze hebben gedaan,
daar is tijd voor nodig en vandaar deze motie.
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Uiteraard zijn wij volledig eens met het hoofdbestuur dat ze de politieke timing
moet kunnen aanpassen en ik ga er dan vanuit dat vanuit deze achtergrond
het hoofdbestuur ook daar rekening mee zal houden en daarom trek ik de
motie ook in.
Jas van Ozenhard, afdeling Leidschendam; ik kan mij er wel in vinden dat er
een timing moet plaatsvinden maar waar ik meer moeite mee heb is dat het
verkiezingsprogramma overal rondgestuurd wordt, de pers heeft het en
iedereen heeft het, alleen de afdelingen krijgen het een behoorlijke tijd later.
Het lijkt me wel handig dat het gewone eenvoudige logistieke probleem dan
wel opgelost wordt.
Drs. W.K. Hoekzema; ja dat stuk logistiek dat zullen we op dat punt
verbeteren. Kijk het enige wat ik hierop kan zeggen is dat we natuurlijk zo snel
mogelijk naar de afdelingen het concept verkiezingsprogramma zullen
versturen opdat de afdelingen het ook goed kunnen bestuderen en opdat ze
dus ook duidelijk in de vergadering kunnen aangeven hoe ze het willen
hebben.
Ondanks het feit dat het kennelijk toch wat aan de korte hand was hebben we
dan toch meer dan duizend voorstellen gekregen dus wat dat betreft heeft u
dan toch wel uw best gedaan en daar heb ik dan toch wel zeer veel
waardering voor. Ik wou het niet al te krampachtig behandelen, ik wou
eigenlijk gewoon afspreken dat we met oog op de politieke opportuniteit
ervoor zullen zorgen dat u toch zo snel mogelijk het verkiezingsprogramma
krijgt opdat er toch minimaal zes weken tot twee maanden studietijd nodig is,
akkoord in deze zin?
Dan gaan we verder en ik ga dus beginnen met de bespreking van de
amendementen bij het verkiezingsprogramma, maar wij zullen ook even
moeten aangeven hoe we dat allemaal gedaan hebben.
Wij hebben natuurlijk de bekende bundelingsdag gehad waarin de enorme
hoeveelheid amendementen gebundeld zijn een aantal die we dus in de A-lijst
hebben opgenomen en dat zijn die amendementen die kunnen spreken voor
een aantal praktisch gelijkluidende amendementen.
Ter controle zijn deze laatste amendementen natuurlijk wel in de lijst
opgenomen en dat is dus de B-lijst
Mocht er in het uiterste geval iemand onder u zijn die zegt ja toch wil ik zo'n
B- amendement aan de orde stellen dan moet dat wel een uiterste noodzaak
zijn anders gaat het echt fout vandaag en dan komen we vandaag niet door
deze enorme hoeveelheid heen.
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Dus dat is de opzet, de A-amendementen, daarmee zullen we dus de zaak
bespreken hier en in een uiterste noodzaak komen dan de 8-amendementen
aan de orde.
81 zijn dus voorstellen die niet uitgekozen werden voor behandeling omdat
deze voorstellen vergelijkbaar zijn met dezelfde voorstellen die in de A-lijst is
opgenomen waarin de bedoeling, vinden wij, beter is weergegeven.
Lijst 82 zijn voorstellen waarvan de essentie wordt overgenomen in een Nota
van Wijzigingen die we zodadelijk aan de orde stellen.
Lijst 83 zijn voorstellen van redactionele aard waarbij de kamercentrale
Groningen, herinner ik mij, nogal z'n best heeft gedaan om ons op het goede
redactionele pad te houden.
Deze voorstellen worden natuurlijk meegenomen bij het redigeren van de
definitieve tekst na deze vergadering.
Ik stel u voor om nu de Nota van Wijziging te behandelen en vervolgens de
wijzigingsvoorstellen die opgenomen zijn in lijst 83 redactioneel te verklaren
kunnen we dat alvast doen?
Lijst 83 zijn allemaal redactionele opmerkingen en kunnen we dat ook formeel
als vergadering als zodanig vaststellen?
U bent daarmee akkoord? Dan hebben we al een hele grote lijst afgehandeld.
Dan kunnen we overgaan tot de bespreking van de verschillende
hoofdstukken daarna en inclusief de bijbehorende wijzigingsvoorstellen van
de A-lijst. Gaat u akkoord met deze procedure?
Dus eerst de Nota van Wijzigingen, 83 hebben we al afgehandeld en
vervolgens gaan we aan de slag met lijst A en dan zien we wel hoever we met
elkaar komen.
Dat betekent dat we vervolgens naar de Nota van Wijzigingen gaan.
De Nota van Wijzigingen bestaande uit een inleiding, reactie op een aantal
amendementen die dus zodanig is dat daar een tekst voor in de plaats
gekomen is en wat heel erg belangrijk is dat de titel van het programma iets
meer persoonsgericht is, op de mens gericht en dat is dat we nu praten over
investeren in uw toekomst.
Ik stel de Nota van Wijzigingen aan de orde, wie van u wil het woord?
De heer Mackay; even over die titel, u schrijft vrolijk dat de partijraad een
beroep op u deed, nou ben ik zelf lid van die partijraad en dat beroep als
zodanig staat me niet erg bij maar als u het dan toch persoonlijker wilt maken,
ik had er niet zozeer behoefte aan, maar als u het dan wil doen dan vind ik
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het beter dat we kunnen spreken over investeren in onze toekomst om
daarmee het 'wij gevoel' aan te geven.
De heer Groenveld; het gevaar bestaat dan dat men zou kunnen zeggen dat
de WD een programma schrijft voor WD'ers.
Drs. W.K. Hoekzema; we hebben daar inderdaad op die partijraad over
gesproken, Tine van der Stroom heeft daar ook nogal heel duidelijk haar
opmerkingen over gemaakt, ook een aantal andere mensen, en wij richten
ons natuurlijk heel nadrukkelijk tot de mensen in het land.
Als je dan zegt 'investeren in uw toekomst' denk ik dat dat heel erg uitdragend
overkomt en dan is er geen misverstand mogelijk dat het om onze toekomst
gaat want als het uw toekomst is dan is het ook onze toekomst.
Akkoord met deze semantiek? Dan maken we er dus definitief van:
'investeren in uw toekomst', Nota van Wijzigingen verder aan de orde.
Rik Koning, afdeling Zoetermeer; mijn voorstel is om een aantal punten te
behandelen bij de amendementen zoals die zijn ingediend op het
verkiezingsprogramma. Concreet is dat het punt bij regel 55 waarin de Nota
van Wijzigingen wordt voorgesteld om het puntje overdrachtsbelasting te
schrappen, mijn voorstel is om dat verderop te gaan behandelen en het
amendement op regel 61 0 en 611 om ook dat te behandelen bij de hoofdstukbehandeling bij het verkiezingsprogramma en daar inhoudelijk op terug te
komen.
Drs. W.K. Hoekzema; welk amendement is dat?
Rik de Koning; dat is in verband met de duur van de WW uitkering, er is een
alternatief hier geschreven. Mijn voorstel is om dat te behandelen bij het
hoofdstuk in het verkiezingsprogramma.
Dan heb ik één algemeen punt, dat is de lijst 82, u geeft aan dat zijn
wijzigingsvoorstellen die ten grondslag liggen aan de Nota van Wijziging.
Nou die Nota van Wijziging is tamelijk summier, zeker als je kijkt wat voor
voorstellen er zijn ingediend. Ik zie ze ook niet terug in de Nota van
Wijzigingen, dus mijn vraag is wat daar vervolgens mee gaat gebeuren?
Drs. W.K. Hoekzema; ik denk dat het het beste is dat u aangeeft welke zaken
er niet in behandeld zijn want om 82 helemaal te behandelen daar voel ik
helemaal niets voor.
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Rik de Koning; nou bijvoorbeeld een concreet punt.
De afdeling Zoetermeer heeft een aantal amendementen ingediend en eentje,
die zou ik dan persoonlijk meer van redactionele aard willen verklaren, dat is
de AA003 waarin gezegd wordt dat een aantal programmapunten een meer
positievere formulering moeten krijgen, nou ik denk dat je dat in de redactie
mee kunt nemen en er nog eens een keer naar moet kijken.
En amendement AA008 waarin gesteld wordt dat voor de term 'ouderen' er in
het verkiezingsprogramma de term 'senioren' wordt gebruikt om op die manier
wat meer dynamische uitstraling te hebben, nou dat zou je in de redactie mee
kunnen nemen als je hem overneemt maar we vinden hem wel essentieel
hetzij we nemen hem over.
De heer Robin Linschoten; ik denk dat we het punt rondom de WW
onderwerpen over kunnen nemen, daar zal toch denk ik een hele discussie
over moeten plaatsvinden, gegeven ook de verschillende opvattingen die de
afgelopen weken en maanden de revue hebben gepasseerd.
Ik heb er toch wel behoefte aan om de rest van de Nota van Wijzigingen
gewoon als één geheel hier aan het begin te behandelen.
Ik denk dat iedereen, ook in relatie tot liggende amendementen, precies
weten in welke context dat zou moeten gebeuren.
Met andere woorden ik zou graag het punt van de WW over willen nemen,
daar een aparte discussie over willen hebben met alle voorstellen die
daarover op tafel liggen en vervolgens vasthouden aan de procedure zoals
die door de partijvoorzitter is aangegeven.
Drs. W.K. Hoekzema; het lijkt me goed om met name de WW paragraaf apart
te behandelen op een moment dat we de betreffende hoofdstukken aan de
orde stellen.
Voor de rest wil ik graag dus de Nota van Wijzigingen nu met u behandelen.
Rik Koning; ja, voorzitter dan ben ik het met u eens, bedankt voor het
overnemen van dat voorstel, we kunnen ons vinden in de Nota van
Wijzigingen met uitzondering van uw voorstel om bij regel 55 te schrappen de
woorden 'de overdrachtsbelasting', en ons voorstel is om dat te laten staan en
er zijn ook een aantal amendementen wederom voor ingediend dus ook die
discussie komt op zich wel weer terug bij dat hoofdstuk denk ik.
Drs. W. K. Hoekzema; nou dat denk ik niet want als we dus deze tekst
overnemen daar valt dus nadrukkelijk dan de overdrachtsbelasting uit omdat
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er een ander pakket nu dus aan de orde is en omdat het toegeschreven is
naar de 'Belastingnota 21 e eeuw'.
Rik Koning; dat begrijp ik. Ik vind ook dat je in een Nota van Wijzigingen, daar
heeft u eerder al naar verwezen, rekening moet houden met de politieke
actualiteit maar ik denk dat het een goede zaak is dat de WD aangeeft waar
zij voor staat en ik kan mij vinden in diverse amendementen die zijn ingediend
op dit punt en ook in het oorspronkelijk verkiezingsprogramma waar gesteld
wordt dat ook de overdrachtbelasting, in ieder geval op termijn, in ieder geval
geschrapt dient te worden en ik zou niet kunnen stellen dat we er op
voorhand van moeten uitgaan dat in een belastingplan, wat op dit moment
nog een concept is en wat nog besproken moet worden en wat de hele
politieke gang nog moet gaan maken, om daar op voorhand al te zeggen nou
die overdrachtsbelasting die schrappen we in ieder geval niet dus ik vind dat
we die wel moeten schrappen en dat het gewoon in het
verkiezingsprogramma moet blijven staan zoals het er nu in staat, dank u.
De heer Robin Linschoten; ja, de verkiezingsprogrammacommissie heeft
exact dezelfde wens als u heeft daar waar het gaat om een groot aantal
fiscale voorstellen nu en op termijn.
We hebben ook na een eerste inventarisatie van de wensen, die er in WD
kring leven op fiscaal terrein samen met de belastingscommissie van de partij
een grote lijst van voorstellen bekeken.
Ik moet u meedelen dat als we alle wensen van de WD op fiscaal terrein de
komende vier jaar zouden willen realiseren dat er ongeveer drie keer zoveel
ruimte voor lastenverlichting beschikbaar moet worden gesteld door middel
van bezuinigingen, dan op dit moment naar ons idee verantwoord is.
Wij hebben de keus gemaakt bij de invulling van de fiscale paragraaf, ook in
de richting van het planbureau die dat allemaal keurig voor ons doorrekent en
ons daarop afrekent, om aan te geven niet alleen wat we aan prachtige
wensen hebben maar wat wij denken ook waar te kunnen maken gedurende
de komende kabinetsperiode.
Nou daar hebben twee inhoudelijke overwegingen een rol bij gespeeld.
De eerste is dat we een relevant deel van de voor lastenverlichting
beschikbare gelden op een zodanige manier strategisch willen inzetten dat er
een bijdrage wordt geleverd, ook in een volgende kabinetsperiode, aan de
creatie van werkgelegenheid en dat we vervolgens ons aangesloten hebben
bij, zeg maar variant drie uit het belastingplan 21e eeuw met de daarbij
komende voorstellen, wat mij betreft is de WD wens om de
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overdrachtsbelasting af te schaffen absoluut niet van de baan maar de
eerlijkheid gebied om te zeggen als we precies willen aangeven van wat
kunnen wij waarmaken, ook kijkend naar alle andere wensen die we hebben
op fiscaal terrein, in de eerstkomende vier jaar gedurende de komende
kabinetsperiode dat er prioriteiten afweging heeft plaatsgevonden zoals die
heeft plaatsgevonden en dan zijn er andere wensen die we belangrijker
vinden dan ook nu al zelfs gefaseerd afschaffen van de overdrachtsbelasting.
Mart van de Ven, partijcommissie belastingen en ik onderschrijf het betoog
van de heer Linschoten.
Wij hebben twee amendementen ingediend waarvan de strekking is dat het
momenteel niet opportuun is om voor te stellen om de overdrachtsbelasting af
te schaffen. Ik zou daarom ook deze gelegenheid aan willen grijpen,
efficiency, om de consistentie door te trekken omdat op pagina 1122 en 1123
nog steeds vermeldt staat dat de overdrachtsbelasting afgeschaft moet
worden, dus ik zou de Nota van Wijzigingen in dit opzicht willen aanvullen met
een schrappen van de regels op pagina 1122 en 1123, dank u.
Drs. W.K. Hoekzema; dat wordt dus gecorrigeerd. Mag ik op dit punt heel
praktisch afspreken dat we natuurlijk niet ten principale willen dat de
overdrachtsbelasting nu overboord valt maar dat we nog altijd in principale
willen dat de overdrachtsbelasting ook afgeschaft wordt maar dat wij een
verkiezingsprogramma maken voor vier jaar en dat wij eerlijkheidshalve met
elkaar moeten constateren dat in die vier jaar niet gerealiseerd kan worden
gezien het pakket waar we nu nadrukkelijk voor gekozen hebben.
Voorzitter, ik vind het een goede zaak dat de politieke opportuniteit wordt
meegewogen bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma en ik hoop dat
ik daar in bij latere behandelingen van een andere punten bij de heer
Linschoten nog een keer op terug kan komen.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord dat we dus het afschaffen van de
overdrachtsbelasting dus nu niet in de Nota van Wijzigingen opnemen,
akkoord daarmee?
Dhr. Went, afdeling Amsterdam; op amendement nummer 213 stellen wij voor
om de overdrachtsbelasting gefaseerd af te schaffen. Ik denk dat we dus
moeten beslissen om nu de discussie daarover te voeren of anders ook niet
voor moeten stellen om dit punt zo direct terug te laten komen want als we nu
de Nota van Wijzigingen vaststellen heeft het ook geen zin om zo direct bij de
behandeling van de A-lijst deze mee te nemen, wij kunnen ermee akkoord
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gaan dit amendement zodanig te zien dat de WO niet besluit het niet af te
schaffen maar voor de komende vier jaar niet, daar kunnen we mee in
stemmen.
Drs. W.K. Hoekzema; precies, voor de komende vier jaar doen we dat niet.
Dadelijk komt het heel nadrukkelijk wel weer aan de orde.
Het is voor ons toch duidelijk een heel principieel punt, akkoord dat we het op
deze wijze doen?
Ik stel verder dus de nota aan de orde, geen opmerkingen meer daarover?
Van de 8oogaard, kamercentrale Den Haag; de Nota van Wijzigingen zoals
die is weergegeven daarin is, naar onze mening, amendement A 011 al
ingediend die dus in de 82 bijlage zit onvoldoende terug te vinden.
Amendement A 011 van Den Haag had als strekking het formuleren van de
grondbeginselen van de partij van de WO en daarbij dan uit te gaan van de
vijf grondbeginselen en niet van de geëssayeerde weergave van twee
hoofdpunten daaruit.
Wanneer ik dus vervolgens naar de Nota van Wijzigingen kijk, en ik kijk naar
lijst 82, dan staat daar dat deze amendementen worden meegenomen als
een grondslag voor de Nota van Wijzigingen, en dat zal ongetwijfeld zo zijn.
Alleen het meenemen in die grondslag vertaald zich dus niet in het honoreren
van de ideeën zoals weergegeven in amendement A 011, het verbreden van
het noemen van de grondbeginselen.
Drs. W.K. Hoekzema; welk amendement is het Alexander?
A 011 afdeling Den Haag op de regel 47-51 in bundel 82.
De heer Robin Linschoten; op zichzelf heeft u een punt.
Ik denk dat waar we hier tegenaan lopen dat zal meer, ook vandaag aan de
orde komen. Wat we niet vaststellen vandaag is een beginselprogramma van
de WO waarin we in de breedte alle beginselen een rollaten spelen.
Wat we doen is een verkiezingsprogramma vaststellen geconcentreerd op het
beleid zoals we dat willen formuleren voor de komende vier jaar, dat betekent
dat je daar ook je programma op aan het toespitsen bent, dat hebben we ook
bij de formulering van de Nota van Wijzigingen gedaan.
Met andere woorden, hier mag niet uit worden gelezen dat een aantal
belangrijke beginselen in liberale kring geen rol of een minder belangrijke rol
spelen maar we spitsen het hier toe op een beleidsprogramma voor de
komende vier jaar.
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De heer van der Aard; hetgeen wat we vandaag doen is volstrekt helder, het
vaststellen van het verkiezingsprogramma, anderzijds is het dan ook goed om
vast te stellen dat in elk geval hetgeen wat in amendement A 011 beoogt is
om een verbreding te geven aan de inleiding en aan de onderbouwing van de
liberale beginselen in feite weliswaar is meegenomen maar niet is verwerkt,
dat stel ik dan vervolgens vast.
Drs. W.K. Hoekzema; u gaat akkoord met de wijze waarop we het nu
geformuleerd hebben in de inleiding?
Gekoppeld aan het feit dat we dus nu met het verkiezingsprogramma bezig
zijn en we dus de afgelopen tijd heel nadrukkelijk de koppeling leggen tussen
vrijheid en verantwoordelijkheid, met name dat laatste willen we dus heel
duidelijk nadruk op leggen.
Nee, wij honoreren uiteraard volstrekt tegen de nering. Ik heb alleen
aangegeven dat we vastleggen dat de andere aspecten die genoemd zijn in
beginselverklaring niet meegenomen zijn maar daarbij laten we het verder.
De heer Rob Vermeer van de afdeling Rijswijk; hetzelfde punt van de 82 lijst.
U hebt ons amendement A 43 laten wegvallen voor uw Nota van Wijzigingen
regel 130 tot regel 133 en dat gaat over de centralisatie of decentralisatie
naar provinciaallandelijk of Europees niveau toe.
Uw wijziging heeft meer te maken met het hoe en ons amendement heeft
meer te maken met het wanneer en er zit toch een behoorlijk verschil tussen
die twee. Ik had willen vragen om dan A 043 alsnog in behandeling te kunnen
nemen.
Drs. W.K. Hoekzema; dan doen we dat nu meteen, wie wil daar nog verder op
ingaan? Wordt het gesteund om A 043 alsnog op te nemen?
Mag ik constateren met uw stilzwijgen dat we op dit punt even moeten
stemmen want ik krijg hier geen duidelijkheid over, dus A 043.
Is het stembureau beschikbaar?
A 043 dat is dus van de afdeling Rijswijk en ik zal het nog even zeggen;
centralisatie van beleid naar provinciaallandelijk of Europees niveau moet
alleen plaatsvinden als duidelijk is dat problemen slechts effectief op die
hogere schaal kunnen worden opgelost.
De heer Groenveld; ik denk dat er geen verschil van mening bestaat binnen
de partij over dit beginsel, het staat ook op diverse plaatsen zoals ik zie
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verwoord, soms onder het hoofd subsidiariteitsbeginsel dus ik denk eigenlijk
dat we zouden kunnen besluiten dat dit amendement overbodig is.
Niet tegenstaande het feit dat wat hier beschreven staat de opvatting is van
de commissie en van het bestuur.
Drs. W. K. Hoekzema; en dus een aantal teksten zijn waarin het
subsidiariteitsbeginsel nadrukkelijk aan de orde is geweest, als we dat in die
zin zeggen dat de strekking van dit amendement duidelijk in het
verkiezingsprogramma opgenomen is dan denk ik dat het niet nodig is om
daar nog verder stemming over te voeren.
Kan Rijswijk daarmee akkoord gaan? Akkoord.
De heer Rob Vermeer; voorzitter, ik had nog geen antwoord gehad op mijn
vraag, u heeft het niet tegengesproken en daarmee misschien overgenomen.
Ons amendement A008 om de term senioren te gaan gebruiken in het
verkiezingsprogramma in plaats van de term ouderen, neemt u dat over?
De heer Robin Linschoten; wij vonden ouderen eigenlijk veel gezelliger
klinken, wat is uw argument, er wordt er over ouderenbeleid gepraat het is
jargon wat op dit moment gangbaar is.
De heer Rob Vermeer; dat klopt maar we zijn op dit moment bezig met het
tegengaan van leeftijdsdiscriminatie.
Onder andere gaan er stemmen op om daarvoor in de grondwet zelfs iets
voor op te nemen.
Ouderen, je legt dan nadrukkelijk de nadruk op het feit dat men een bepaalde
leeftijd heeft terwijl senioren gewoon een wat dynamische uitstraling heeft.
Mijn ervaring met name groepen van senioren is dat men daar over het
algemeen best gevoelig voor is.
De heer Robin Linschoten; ik heb hier absoluut geen 'hard feelings' over.
De term ouderen komt op mij plezieriger over, en op de leden van de
commissie ook, en dat is de reden waarom we voor die term hebben
gekozen.
De heer Groenveld; ik neem aan dat u met 'senioren' ouderen bedoeld en dat
ouderen ook weten dat wanneer er over senioren wordt geschreven dat het
dus ouderen zijn dus je doet dan aan discriminatie, welk woord je ook
gebruikt.
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De heer Rob Vermeer; met ouderen bedoel je, en daar is het beleid ook op
gericht, die groep van mensen die op een gegeven moment op een leeftijd
komt van 55 jaar en ouder.
Om het toch maar even aan te duiden, in ieder geval mensen die zeggen, wij
komen in een nieuwe fase in het leven, we gaan of vroeg uittreden, vroeg met
pensioen of wat dan ook, maar het zijn mensen die heel dynamisch meedoen
aan de maatschappij die in alle geledingen nog mee kunnen doen en wij
vinden ook dat ze mee moeten doen dus ik vind je richt zo specifiek op het
leeftijdsaspect en door ze zo aan te duiden vind ik niet echt een gelukkige
keus vandaar dat we zeggen we zouden liever zien dat deze groep als
senioren worden aangeduid.
De heer Groenveld; mijn standpunt is dat als u het hebt over senioren duidt u
daarmee op een leeftijdsgroep, en dat wordt ook bij ouderen gedaan.
Door het gebruik van het begrip ouderen zeggen we niet dat die mensen niet
dynamisch zouden zijn, dus ik zie het niet.
De heer Terhorst uit Zwolle; ik ben een oudere en laat het maar zo blijven.
Drs. W.K. Hoekzema; ik wou ook net zeggen, want anders krijgen we de
afdeling Groningen weer op ons dak dat we zo Nederlands mogelijk moeten
schrijven in ons verkiezingsprogramma, dus ik constateer dat de meerderheid
toch bij het vertrouwde begrip ouderen blijven.
Dan hebben we dat besloten.
Ik heb net een briefje binnen gekregen dat we hebben een zeer
geïnteresseerde gast in ons midden van de Zuid-Afrikaanse ambassade en
dat is meneer Lerout, hartelijk welkom.
Mag ik constateren dat we de Nota van Wijzigingen hiermee behandeld
hebben?
Nee, als het aan mij ligt. Ik zou heel graag iets willen zeggen over
amendement op regel1012, een nieuw voorstel dat gedaan is door de
commissie met betrekking tot het drugsbeleid.
Het geen hier geschreven is klinkt allemaal heel mooi, en ik kan me daar in
grote lijnen ook in vinden, alleen ben ik het niet eens met wat betreft het feit
dat de essentie van een amendement hierin terug te vinden zou zijn, dat is
wat mij betreft slechts gedeeltelijk juist.
Drs. W.K. Hoekzema; ik stel voor dat we dit punt bij het betreffende hoofdstuk
behandelen en dat we op die manier dan even terugkoppelen naar de Nota
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van Wijzigingen want ik wil ook graag dat de heer Korthals-Aites hierbij is en
die kan pas vanmiddag hier aanwezig zijn.
We leggen even dit punt op de rol met betrekking tot dit amendement over de
drugs. We houden dit gedeelte van de Nota van Wijzigingen even aan en het
komt aan de orde bij de behandeling van het hoofdstuk veiligheid enzovoort.
Goed dan constateer ik dat we de Nota van Wijzigingen aanvaard hebben
met uitzondering dus van dit aangehouden gedeelte over het drugsbeleid en
WW uiteraard, want de WW zullen we behandelen bij hoofdstuk drie.
Goed ik ga nu verder met lijst A en de eerste die aan de orde is is A 045, dat
nemen we over en ik neem aan dat we dat prima vinden met elkaar zoals dat
dus vastgesteld is.
A 050, de afdeling Diepenveen, daar is dus het voorstel van ons en de
commissie verwerpen wil de afgevaardigde van Diepenveen daar nog iets
over zeggen? Niets, stemming over nodig of is de hele vergadering akkoord?
Jan Stap, afdeling 's-Gravenzande; ik wil verder geen stemming hebben over
het verworpen voorstel maar het enige wat ik van het voorstel vind is dat ik
het wel een heel sympathiek voorstel vind en dat het wel de waarheid zegt,
dat is wat ik er over kwijt wil.
Drs. W.K. Hoekzema; goed dus het wordt niet in stemming gebracht en dat
betekent dus dat het ingetrokken wordt.
A 051, verwerpen van onze kant, afdeling Leiden, nog een toelichting hierop?
Ton Zwart, kamercentrale Leiden, ik weet niet of de afdeling Leiden het woord
voert maar wij hebben een gelijkluidend amendement ingediend, A 069.
We zijn toch wel benieuwd naar de motivering die voor de verwerping wordt
aangevoerd.
Naar onze mening is het hoe langer hoe meer duidelijk dat het meer een soort
dualistische verhouding groeit tussen het college en de raad.
Er zijn intussen in Nederland de afgelopen jaren diverse college crisissen
geweest die gelet op het huidige constitutionele bestel tot een verlamming
leidde voor de rest van de raadsperiade omdat niet tussentijds kon worden
ontbonden en geen verkiezingen kunnen worden gehouden, dus de
kamercentrale Leiden zou graag nog eens vernemen wat de argumenten
tegen dit voorstel zijn.
Wij menen dat daarmee soms uit een impasse kan worden gekomen die zich
nu in diverse gemeenten heeft voorgedaan.
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De heer van Tilborg; ja voorzitter, op zich lijkt het een charmante oplossing
om op deze manier uit de problemen te komen toch denken wij dat als je kijkt
naar de praktijk dat het weliswaar de schijn van de eenvoud heeft maar dat
het in de praktijk toch ook weer een heleboel problemen zal opleveren om op
deze manier te gaan werken alles afwegend hebben wij gezegd dat het toch
verstandig is om deze bestuurlijke nouveauté nog maar niet te introduceren.
De heer Versluis van de afdeling Leiden; kunt u misschien aangeven wat voor
problemen er dan zouden komen want ik vind het zo nogal vaag.
De heer van Tilborg; Marbeth zegt ook ten eerste raakt het dan ook aan het
vraagpunt van het dualistisch stelsel waar je een mening over moet hebben,
en dat ligt ook voor hier vandaag, daarnaast is het natuurlijk zo dat je je kan
voorstellen dat er allerlei praktische problemen ontstaan waarbij er keer op
keer een soort verkiezingsdrift wordt ontketend op lokaal niveau waarvan wij
zeggen ook vanuit een soort organisatorische rust is het toch van belang dat
je die verkiezingsperiade respecteert en niet iedere keer de deur open zet
voor weer een beweging naar een dergelijke situatie dat kan om allerlei
redenen natuurlijk heel erg aantrekkelijk zijn, het enige pluspuntje wat je daar
zo bij kan bedenken is dat het de belangstelling voor de lokale politiek
ongetwijfeld zal doen toenemen maar wij denken dat het de praktijk van het
bestuur eerder zal vermoeilijken dan vergemakkelijken en er zijn natuurlijk
nog vele andere manieren en dat wordt ook iedere keer weer bewezen hier in
dit land dat je er met elkaar ook op andere wijze uit kan komen.
Zwart, kamercentrale Leiden; ook de kamercentrale Leiden is zoals u bekend
een groot voorstander van rust en tegenstander van misbruik van
voorzieningen daar kunnen we natuurlijk het een en ander over opnemen, het
is niet de bedoeling dat wanneer het het college beter uitkomt er verkiezingen
plaats vinden, dat zou in ieder geval niet de insteek zijn van de kamercentrale
Leiden, maar wel als zich een crisis voordoet die niet op een andere manier
zou zijn op te lossen dan door een ontbinding en het uitschrijven van een
verkiezing, wij hebben daar voorbeelden van gezien, dus de problemen die u
schetst die onderschrijven wij volkomen maar die zijn te ondervangen door
een heldere formulering, dank u.
Drs. W.K. Hoekzema; ik wou daar eigenlijk ook iets van zeggen. Zolang wij
het monistisch stelsel hebben, hebben we een volstrekt andere situatie dan
wat we nu gaan onderzoeken namelijk het dualistische. Ik vind dat de
redenering die u dus ophangt, die op zichzelf heel helder is, goed opgenomen
moet worden in het onderzoek wat we gaan doen naar een dualistisch stelsel
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want als wij met elkaar constateren dat in de praktijk het al een beetje bij
sommige raden in de richting gaat van een bestuur dat als het ware een
stadsparlement fungeert en dus een dagelijks bestuur wat als een
stadsregering in de praktijk fungeert dan zullen we dat dus goed op zijn
merites moeten bekijken en dan betekent het ook wat dat betekent voor
tussentijdse verkiezingen dus ga het alsjeblieft in samenhang met elkaar
behandelen dan krijgen we dus ook een samenhangend geheel.
De heer Ter Veld huis; voorzitter mag ik u aanvullen met de volgende
mededeling. We hebben als Tweede Kamerfractie dit op de agenda geplaatst,
vorig jaar.
Daar is naar aanleiding van de motie van de WO een onderzoek gedaan
door de Raad voor openbaar bestuur voor dit onderwerp onder
voorzitterschap van onze Commissaris van de Koningin uit Zuid-Holland,
mevr. Leemhuis, dat onderzoek ligt op dit moment bij het kabinet om daar een
oordeel over te vormen en vervolgens komt het terug in de Tweede Kamer
dat geldt dus zowel over de vraag ga je wel of niet tussentijds ontbinden, een
gemeenteraad en nieuwe verkiezingen houden maar dat geldt ook voor het
monistische en het dualistische systeem.
Wij als Tweede Kamerfractie hebben nog geen afgeronde mening omdat aan
beide systemen pro's en contra's zitten en ik denk dat het goed is om zoals
het nu in het verkiezingsprogramma staat om het onderzoek voort te zetten
en er mee aan de gang blijven om erover na te denken dat dat op dit moment
beter is dan al of in de ene richting of in de andere richting een keiharde
uitspraak te doen omdat nogmaals aan beide systemen voor- en nadelen
kleven en juist tijdens een discussie daarover nu met de regering is het
misschien toch wat prematuur om te hard in de een of de andere richting te
gaan. Dus het voorstel zoals het in ons ontwerpverkiezingsprogramma ligt is
denk ik goed.
Voorzitter naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen trekt de afdeling
Leiden het voorstel in.
Drs. W.K. Hoekzema; prima en ik wil wel zeggen als uw voorzitter en ook als
fungerend burgemeester hier in dit land dat ik het een goede zaak vind van de
partij om eens heel helder op een rij te zetten willen we nu een monistisch
systeem voor de toekomst of willen we naar een dualistisch systeem opdat we
een aantal andere vraagstukken daarmee dan ook kunnen behandelen dus ik
vind het een goede zaak dat we dit oppakken en niet om de zaak heen blijven
lopen.
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Dan gaan we dus naar A 073 dacht ik want wij hebben alle zaken met
betrekking tot het dualistisch stelsel, studie daarop behandeld.
Nou niet voorzitter, de vraag of je tussentijds ontbindt is natuurlijk een andere
vraag dan of je wethouders en gedeputeerden van buiten de raad of buiten de
stad ...... .
Glashelder heeft gezegd, dat wat hem betreft de wethouder en gedeputeerde
buiten Raad en Staten zondermeer bespreekbaar is en dat daar ook
voorstellen over zullen worden ontwikkeld, het lijkt mij dan ook niet meer dan
logisch dan de partij die zich sinds Thorbecke zich met dit soort vraagstukken
intensief bezig houdt, dat die daar een zekere steun aan verklaart dus ik zou
zeer benieuwd zijn van de argumenten van achter de tafel tegen dit
amendement A 054.
De heer Houterman, Amsterdam; ten aanzien van het onderwerp tussentijds
ontbinden kunnen wij ons voorstellen dat dat nog enig nader onderzoek wenst
maar ik zou wel een krachtig pleidooi willen houden dat de discussie over wel
of niet wethouders van buitenaf, discussie die in onze partij in 1986 gestart is,
waar Hans Dijkstal ook duidelijke uitspraken over heeft gedaan, wat een
geweldige kwaliteitsimpuls voor onze partij zou betekenen als ook mensen
van buitenaf tot wethouder kunnen benoemen juist voor onze partij het van
belang is dat we dat signaal heel duidelijk afgeven en die uitspraak ook in het
verkiezingsprogramma opnemen en ons niet bij wethouders van buiten de
raad mag verschuilen dat dat onderzocht moet worden, ik vind dat een typisch
onderwerp waar we nu kleur over moeten bekennen of we dat wel of niet
doen.
Drs. W.K. Hoekzema; even een korte reactie nog van achter de tafel en dan
breng ik het in stemming.
Ja voorzitter ik denk dat de vergadering gewoon moet afwegen wat de stand
van zake is, die hebben een aantal sprekers naar voren gebracht, wij als
commissie hebben het niet beleefd dat wij al als partij daar helemaal al over
zijn uitgesproken dan is inderdaad een oplossing dat je verwijst naar
onderzoek, ik zou het verkeerd vinden als daar een soort taboe op zou rusten
voor het hele verkiezingsprogram, ik denk dat dat in ieder geval een indicatie
is in welke richting wij als partij in ieder geval een opening willen bieden, maar
als dus de vergadering gehoord de discussie zou besluiten om nu al verder te
gaan, ja dan is dat een uitspraak die heel duidelijk is en waar we ook begrip
voor kunnen opbrengen dus het is echt wat dat betreft ook aan de zaal.
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Drs. W.K. Hoekzema; ik stel voor dat we dit in stemming brengen en dat
betekent dus amendement A 054 in stemming gebracht wordt. Wie is voor het
amendement? Eerst dus wit. Vervolgens, even tellen, opgenomen?
Dan blauw, voor nog steeds hé, opgenomen?
Oranje, opgenomen?
Dan tegen, wit.
Blauw en tenslotte oranje, dank u wel.
Mag ik even de voorzitter van de stem opnemingseemmissie horen? Meneer
Kamman, hij is aan het tellen.
Voor hebben gestemd 249 en tegen 345 zodat het amendement verworpen
is.
Voorzitter, mag ik een kleine praktische opmerking maken. Ik meen dat in het
verleden meestal stemden oranje voor, oranje tegen en dan blauw voor en
blauw tegen dan heb je veel sneller inzicht in hoe of dat het ligt en ik denk dat
de procedure dan wat sneller gaat.
Drs. W.K. Hoekzema; weet ik wat ik doe, ik ga de volgende keer het doen
zoals u het zegt en dan kunnen we met elkaar bepalen wat het beste is. Dan
ga ik over naar amendement A 055.
Misschien is het goed om die ook maar meteen in stemming te brengen dan
hebben we dit punt, laten we maar zeggen, dan definitief beslist.
Drs. W.K. Hoekzema; maar in feite hebben we daar al over beslist, dus eh.
Nou dat lijkt me niet, het amendement A 054 pleitte ervoor om het
dualistische stelsel definitief in te voeren en amendement A 055 pleit er nou
juist voor om het nou juist niet te doen, dus om het onderzoek ernaar niet in
het verkiezingsprogramma op te nemen. Dus het zijn toch twee verschillende
amendementen.
Maar voorzitter mag ik dan de praktische vraag stellen, gelet op de vorige
uitkomst, het niet voor de hand ligt dat het voorstel zoals het in het
conceptprogramvoorstel dan toch heel aardig weergeeft wat het gevoel is in
de partij.
Drs. W. K. Hoekzema; akkoord hiermee, ik meende dat ik dat zojuist al had
geconstateerd, A 056, idem dus.
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Dan kunnen we nu inderdaad naar A 073 dat is het amendement van de
afdeling Maassluis, daarbij wordt ook de beloning van wethouders
meegenomen zegt Maassluis.
Geen behoefte aan toelichting, ja.
De heer Scheerstra, Maassluis; ik wil allereerst de afdelingsvoorzitter de heer
van Wijk excuseren, die is namelijk zijn stem kwijtgeraakt, dat heeft niet te
maken voorzitter met de emoties van deze vergadering maar ongetwijfeld nog
met het fantastische feest wat wij afgelopen zaterdag in Krasnapolsky
mochten beleven, en ik zou van de gelegenheid graag gebruik willen maken,
en ik denk dat ik namens vele leden spreek, dat ik het bestuur van harte wil
complimenteren met de organisatie van dit schitterende feest.
Drs. W.K. Hoekzema; ik wil dit doorgeven aan degene die werkelijk de
organisatie hebben gedaan want die hebben echt goed werk gedaan,
fantastisch.
De heer Scheerstra; als ik uit dit applaus nog zou kunnen afleiden dat het
amendement van Maassluis is aangenomen ga ik gelijk weer zitten.
Voorzitter ik heb eigenlijk niet zoveel behoefte om dit uitgebreid te gaan
toelichten omdat namelijk deze discussie in het verleden ook diverse keren is
gevoerd en nooit eigenlijk tot een goed einde is gekomen. Ik kan me nog
herinneren dat de heer Lousterman, toen kamerlid van de WD, hier ook mee
bezig is geweest en nu staat er bij vele amendementen verwerpen, ik zou nou
wel eens willen vragen aan het bestuur wat nu de reden is geweest om dit
amendement te verwerpen want de toelichting is duidelijk maar er staat
helemaal geen toelichting waarom dat amendement is verworpen, dus
misschien kan er heel in het kort iets over worden gezegd.
Drs. W.K. Hoekzema; daar zitten we voor ja.
Van Tilborg; ik denk dat het verkeerd is om bij de discussie die nu gaat over
een, noem het maar een verandering in de bestuurlijke organisatie, om daar
dan gelijk dit kostenplaatje, deze claim, weer een keer neer te leggen. Ik
begrijp heel goed wat de achtergrond is en ik kan me ook voorstellen dat er
gekeken wordt of er een plaats is waar je dat wel zou kunnen verwoorden
maar ik denk niet dat het goed is om bij de discussie over dit punt nu gelijk
deze financiële claim neer te leggen. Dat is eigenlijk een heel praktisch
argument.
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De heer Scheerstra; ja voorzitter, daar staat dan tegenover dat dit punt
natuurlijk wel belangrijk is omdat, en dat is algemeen bekend, vele goede
wethouderskandidaten afhaken in verband met dit probleem. Ik kan me
voorstellen dat als je dit zou opnemen dit zeer prominent aanwezig zou zijn, ik
zou het bestuur daarom willen vragen als dat misschien mogelijk is, omdat er
meer punten zullen zijn die naar voren zullen komen als je deze discussie
voert om het in ieder geval als aandachtspunt mee te nemen. Ik kan me
voorstellen dat het op deze manier wat indringend is maar als het bestuur dat
zou kunnen toezeggen dan trekt Maassluis zijn amendement in.
Drs. W. K. Hoekzema; ik zeg dat meteen toe om de doodeenvoudige reden
dat ik het erbij vind horen als je dus die studie gaat doen.
Dan gaan we over naar A 076
Ton Zwart, kamercentrale Leiden; het referendum is een heikel punt in onze
partijgeschiedenis, vier jaar geleden, dat kunt u zich goed herinneren, hebben
wij over dit punt een lange en intensieve discussie gevoerd de kamercentrale
was toen een verklaard tegenstander van het referendum, een nipte
overwinning geboekt tijdens de toenmalige ledenvergadering, we gingen
opgelucht naar huis en moesten enkele maanden later constateren dat een
passage in het regeerakkoord was opgenomen die een andere strekking had
ook refererend aan die beroemde vergadering wat we hadden het voorstel
maar met een kleine meerderheid verworven.
Nu bevind zich in het verkiezingsprogrammaconcept opnieuw een passage
over het referendum, daar spreekt geen enthousiasme uit dat siert al, maar
we zijn van mening dat de passage wellicht iets te positief gesteld is, gelet op
de ervaringen van de vorige keer, we waren tegen het referendum en het
komt er toch, nu zijn we lauw voor wellicht komen er weer verregaande
consequenties uit vonden wij het nuttig om de nodige duidelijkheid te
scheppen in dit amendement in te dienen daarbij, maar dat kent u van de
kamercentrale Leiden, zijn wij ook realistisch we willen de huidige Tweede
Kamerfractie niet voor de voeten lopen, ook niet bij het maken van een nieuw
regeerakkoord maar ik denk dat toch op een wat stellige manier tot
uitdrukking moet worden gebracht dat de WO het fenomeen referendum
slechts contrekeur aanvaard, dat is de strekking van het amendement.
De heer Ter Veldhuis; ja voorzitter wij voelen ons natuurlijk aangesproken
want het regeerakkoord is als zodanig wel een keer in de ledenvergadering
aan de orde geweest maar we erkennen dat vorige keren in 1994 gezegd is
geen referendum en het is er toch gekomen, dat collectief referendum, ik
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denk dat het niet berekenbaar, niet betrouwbaar en niet geloofwaardig ten
opzichte van de paarse partners zou zijn als we nu met hun de discussie
ingaan dat we er weer vanaf willen ik denk dat dat niet zo aardig zou zijn.
Aan de andere kant, voorzitter, misschien mag ik eraan koppelen het
volgende amendement A 081, daarin staat dat we tot een uitbreiding van het
referendum zouden moeten over gaan namelijk ook raadplegende referenda
gaan handhaven.
Ik heb het gevoel, voorzitter, dat we dan naar de andere kant misschien weer
wat doorschieten en de WO de image geven alsof we referendumpartij
zouden zijn, dus ik kan me graag met uw advies over A 076 verenigen maar
waar het gaat over A 081.
Over Rijswijk schieten we misschien weer te ver door en dan weten we zeker
dat we bij paars twee als dat er komt nog veel meer zullen moeten inleveren
op dit punt.
Ton Zwart, kamercentrale Leiden; voorzitter ik maak toch, met alle respect
voor de heer Ter Veldhuis, bezwaar tegen zijn argumentatie.
Wij stellen nu vast een verkiezingsprogramma voor 1998 tot 2002 en dat is
een nieuwe momentopname en daar doen wij uitspraken in en het kan best
een uitspraak zijn dat nu niet in het regeerakkoord past maar we gaan ook
naar een nieuw regeerakkoord toe en ik vind dat als we als WO stelling
nemen dan kunnen we dat gewoon rustig doen en wij blokkeren nooit partijen
dus als ze tot onderhandeling komen dan is dat prima maar nu kiezen we
principieel voor bepaalde zaken.
Even nog een klein correctie, het regeerakkoord heeft nooit een
ledenvergadering hier ten goedkeuring gelegen, ik moet er ook niet aan
denken dat dat ooit gebeurt, we gaan weer over die straalraket of zo praten
dus dat nog even terzijde.
De heer Robin Linschoten; ja wat mij betreft een korte reactie. Ik ben het op
één punt zeer met Jan Ter Veldhuis eens, je mag ook van de WO
verwachten dat we enige consistentie betrachten ten opzichte van de
verantwoordelijkheid die de afgelopen jaren genomen is en dat pleit ervoor
om inderdaad niet terug te keren op de oude posities.
Kijkend naar de manier waarop het ook binnen de partij ligt is er denk ik toch
ook alles van te zeggen om niet nu al in een verkiezingsprogramma, nog voor
dat er onderhandeld wordt met wie dan ook uit te gaan van een uitbreiding, en
ik denk dat wij als programmacommissie ons ermee zouden kunnen
verenigen dat we het advies met betrekking tot A 081 aanpassen en
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inderdaad gewoon in het nieuwe verkiezingsprogramma de status-quo als
uitgangspunt nemen in afwachting wat wellicht volgende onderhandelingen bij
een regeerakkoord met zich brengen.
Kortom consistentie maar op dit moment geen stappen vooruit doen lijkt mij
gegeven de discussie een goede lijn.
De heer Weterings, afdeling Rijswijk; u zult begrijpen dat dat in ieder geval bij
ons een reactie uitlokt. Onze bedoeling was juist om de status-quo voor de
lokale mogelijkheden te beschrijven, een raadplegend referendum is heel
goed mogelijk en ik denk dat de heer Ter Veldhuis ten onrechte veronderstelt
dat er dan een uitbreiding wordt voorgesteld, het ging ons om de helderheid in
het verkiezingsprogramma er wordt gesteld dat een collectief referendum kan'
omdat dat in paars is afgesproken en omdat u dat wilt voortzetten, maar het
gaat er dan ook om dat daar niet vervolgens een beperking van de lokale
mogelijkheden uit voortkomt die nu lokaal meer gebruikt wordt dan een
collectief referendum.
Ik wil vanuit Amsterdam een pleidooi voeren voor hetgeen wat ook de heer
Linschoten en de heer Ter Veldhuis gezegd hebben. Wij zijn in Amsterdam
getraumatiseerd door het referendum desalniettemin denk ik als we eenmaal
de rubicon op politiek zijn overgestoken dat je niet op dit moment geen twee
stappen meer terug moet doen ik denk dat de tekst in het
verkiezingsprogramma evenwichtig is richting Rijswijk zou ik ook willen
zeggen de mogelijkheid voor raadplegende referenda op lokaal niveau dat is
iets wat je lokaal kunt regelen, daar gaat het land niet over, dus daar waar u
raadplegend wil doorgaan heeft u alle vrijheid en ik denk dat de tekst in het
verkiezingsprogramma ondanks mijn Amsterdamse gevoel een evenwichtige
politieke tekst.
Drs. W.K. Hoekzema; ja ik wil dat onderschrijven. De gemeentelijke
autonomie is zeer hoog aangeschreven in dit land, we hebben het hier over
een verkiezingsprogramma in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen
dus ik zou heel nadrukkelijk willen pleiten voor de tekst die in het
verkiezingsprogramma staat, kunnen we daar ons mee verenigen?
De heer Weterings, afdeling Rijswijk; voorzitter, nog één opmerking ook in de
richting van de heer Linschoten naar aanleiding van zijn opmerking over de
consistentie van beleid, en dat doet me toch even opspring de opmerking van
Amsterdam van zojuist, want consistentie van beleid is natuurlijk leuk dat is
één ding, iets anders is als er dit soort gevoelens zoals er zojuist door de
Amsterdam hier even ter tafel werden gelegd zijn geweest in de afgelopen
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periode dan mag je best eens een keer even kijken naar die consistentie van
dat beleid en dan zou het wel eens kunnen zijn dat je daar op moet
terugkomen dus in die zin denk ik dat datgene wat hier door de kamercentrale
Leiden hier is neergelegd
Buitengewoon goed zou zijn om dat nog eens een keer neer te leggen.
Voorzitter misschien mag ik om bureaucratische rompslomp te voorkomen,
Drs. W. K. Hoekzema; kort even dan ga ik stemmen over uw amendement.
Ik zou willen voorstellen dat niet te doen, de kamercentrale is bereid om het
amendement in te trekken als de interpretatieve verklaring, die de heer
Linschoten gaf handhaving status-quo, in de tekst tot uitdrukking wordt
gebracht, dat zijn wij tevreden.
Drs. W.K. Hoekzema; het staat er als zodanig maar als daar nog een punt
achter moet dan doen we dat, goed dat is dus duidelijk. Mag ik daarmee
concluderen dat het amendement van de afdeling Rijswijk eigenlijk overbodig
is omdat de gemeentelijke autonomie daar heel nadrukkelijk aan de orde is
en dat iedere gemeente dat zelf bepaalt, akkoord dan wordt het amendement
van de afdeling Rijswijk dus niet verder in behandeling genomen, in feite
ingetrokken.
Organisatie 'Vrouwen in de WO' heeft dan een motie M 083 en daar wordt
dus gesteld dat wij dat verwerpen, wie wil daar nog iets op zeggen?
Mevrouw Roos Hoekstra; ik ben van het landelijk bestuur van de organisatie
vrouwen in de WD.
De achtergrond van ons betoog is eigenlijk dat wij het toch belangrijk vinden
om ook die beleving van die burger zelf naar voren te halen, het is bekend dat
met name door eigenlijk een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen
met name vrouwen, ouderen en ook migranten dat in besluitvormende
organen dat daardoor juist die herkenbaarheid naar die burger achter blijft.
Ons idee is dat het toch goed is als wij in een verkiezingsprogramma
aangeven dat dat ook blijvend aandacht vergt in de hoop ook dat die
herkenbaarheid zal toenemen.
De heer Robin Linschoten; ik ben het geheel met u eens, ik vind alleen niet
dat je dat in een verkiezingsprogramma moet opschrijven maar dat moet je
als politieke partij doen. Op het moment dat je een kandidatenlijst vaststelt
kun je dat soort afwegingen zelf maken en de afweging bij ons is, inderdaad
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natuurlijk is daar aandacht voor dat vinden wij ook als
verkiezingsprogrammacommissie vreselijk belangrijk, maar ik heb liever dat
de partij het doet op een moment dat de gelegenheid daar is dan dat we het
toch min of meer vrijblijvend alleen maar opschrijven in een
verkiezingsprogramma dat is de afweging om de tekst, die op zichzelf heel
sympathiek is en ook op ons inhoudelijk goed overkomt, dat we die niet in een
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten
opschrijven.
De heer Groenveld; ja er zit nog een complicatie bij dat het staatsrechtelijk
een beetje dubieus is om te stellen dat een parlement, een gemeenteraad,
dat dat een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving in die zin dat
het aantal procenten migranten in een raad of een parlement hetzelfde zou
moeten zijn als in de samenleving, voor vrouwen geldt dat ook, het is niet zo
kijk parlementariërs en raadsleden vertegenwoordigen de gehele bevolking,
het is niet zo dat vrouwen vrouwen vertegenwoordigen en migranten
migranten vertegenwoordigen. Dus ik heb daar wat problemen mee.
Drs. W.K. Hoekzema; wordt de motie ingetrokken? Akkoord.
Dan gaan we naar A 086 van de afdeling 's-Hertogenbosch, advies
verwerpen. Geen behoefte aan toelichting dan mag ik constateren dat het
amendement verworpen is.

WO Bestuurdersvereniging, A 088 advies verwerpen.
Antoine Scholten, WO Bestuurdersvereniging; ik zou graag willen weten
waarom?
Mevrouw ... ; voorzitter wellicht is het het helderste argument dat het voorstel
overbodig lijkt te worden nu er een wijziging van de WGR in de maak is
waarbij ook de integratieverplichting wordt opgeheven.
Dat per saldo levert dat dus grotere vrijheden op om je partners te kiezen bij
afzonderlijke arrangementen.
Antoine Scholten; dat klopt maar tegelijkertijd is het soms zo dat
gedecentraliseerde wetgeving verplicht moet worden uitgevoerd door
samenwerkende gemeenten door WGR regio en dat is volgens mij niet door
de wet geregeld, althans het afschaffen van die mogelijk dat de regering dat
zou kunne doen of kunnen opleggen en daar is ook dat amendement voor
bedoeld.
De commissie is bereid om het over te nemen.
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Drs. W.K. Hoekzema; het wordt overgenomen we gaan naar A 089.
Nee voorzitter, daar ben ik het dus niet mee eens.
Drs. W.K. Hoekzema; ja maar wij nemen het over.
Dan kunnen we er alsnog over gaan stemmen, u mag overnemen wat u wilt
maar ik vind het een heel slecht amendement wat hier staat.
Drs. W.K. Hoekzema; nee, ik niet. Het is eerder praktisch als
gemeentebestuurder.
Ja, lokale overheden en provincies moeten zelf maar regelen wat ze willen,
het grote probleem wat je op dit moment al ziet in de zogenaamde WGR
regio's is dat er democratische legitimatie af en toe ver te zoeken is, mensen
zitten met allerlei petten op in allerlei organen, ik vind het een hele slechte
zaak als al die organen zelf gaan uitzoeken wat ze met elkaar mogen regelen
want hier staat ook volledige vrijheid, ze moeten het echt zelf maar weten, ik
vind dat heel slecht.
Drs. W.K. Hoekzema; stemmen, we gaan in dit geval dus stemmen over dit
amendement. Wij gaan dus eerst oranje voor, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen.
Wit voor, wit tegen.
Ik zou eigenlijk willen voorstellen, ook voor de stemopnemingscommissie, als
het dus heel duidelijk is om dan wat globaler te zijn en als het krapjes is dan
moet je tellen want dit wordt wel een eindeloze zaak op die manier, we doen
het, dacht ik, een beetje praktisch met elkaar.
Goed, zo op het oog, meneer de voorzitter.
Voor 219 en tegen het amendement 361 zodat het amendement is verworpen
we gaan over naar A 089 het advies is overnemen, geen discussie meer.
Dan gaan we naar A 094 advies verworpen, dus ik wou maar met u afspreken
dat we het maar zo laten zoals het is naast.
A 100, verwerpend advies, wilt u daar nog iets over zeggen, niets? Dan is het
advies verworpen.
A 102, afdeling Bergen op Zoom, geen actie om daar nog iets over te
zeggen? De vergadering is akkoord met het advies? Overgenomen, althans
het advies tegen het amendement, de voorzitter moet wat duidelijker zijn.
A 104, dat is overnemen dus? Akkoord daarmee?
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Partijcommissie Binnenlandse Zaken A 110 wordt ook overgenomen? Wordt
overgenomen.
De heer Jos van Ousenoord, afdeling Leidschendam; ik vind het voorstel van
de partijcommissie voor de regels 178 tot en met 180 een stuk zwakker als
althans in het concept verkiezingsprogramma staat met name het trekken van
financiële consequenties vind ik er niet in thuis horen dus ik stel voor dat te
verwerpen.
Voorzitter, ik kan mij daar iets bij voorstellen aan de andere kant vindt de
commissie de uitbreiding met het begrip volwaardig takenpakket een
verbetering dus ik zou in ieder geval dat element in de tekst willen
overnemen.
De heer Weterings afdeling Rijswijk; 113 gaat hier ook over maar als dat de
gedachte is bij de commissie dan begrijp ik niet waarom amendement 112
niet is overgenomen, die is nu verwezen naar de D-lijst die heeft een strekking
gelijk aan A 110 en A 113, Het voorstel is dan om ·in het amendement van de
partijcommissie een punt te zetten na gebruikt, dus alleen maar uit te gaan
van het volwaardig takenpakket van de gemeente en dan om knelpunten van
financiële bestuurlijke en wat iets meer zij weg te laten dan is het helder wat
het uitgangspunt is bij de herindeling, het gaat om volwaardige gemeenten.
Drs. W.K. Hoekzema; dan hebben we dit punt ook afgehandeld maar in
gewijzigde vorm dus.
A 113, zelfde, daar hebben we het net over gehad dacht ik.
A 116, overnemen zonder de tekst van een onderraad, akkoord, dat we het
overnemen met de restrictie.
A 122 ook overnemen, wordt overgenomen door de vergadering.
A 125, advies is verwerpen, wil iemand daar nog iets over zeggen, de
bestuurdersvereniging?
Trekken we in voorzitter.
Akkoord, A 126, verwerpen, afdeling Brussel. Niemand wil daar iets over
zeggen? Dan is dus dit amendement niet overgenomen.
A 127, afdeling Amsterdam, advies verwerpen.
Voorzitter, Amsterdam zou toch graag deze toevoeging onder uw aandacht
willen brengen.
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De tekst van het verkiezingsprogramma is prima maar daar waar wij ook in
het kader van de 24 uurs economie streven dat we daar met
overheidsinstellingen zoals een burgerlijke stand zes dagen van de week voor
de burgers toegankelijk moet zijn dat goed zou zijn voor die dienstverlenende
ambtenaren een zesdaagse bedrijfsopenstelling gekoppeld zou worden aan
een vierdaagse werkweek afgezien nog dat ook een belangrijke bijdrage zou
kunnen brengen om het woon-werk verkeer in Nederland een stuk terug te
brengen.
Als wij bijvoorbeeld rondom Amsterdam zien dat als op 1 mei de
Amsterdamse ambtenaren niet werken is ons file probleem ook die dag in
Amsterdam ook opgelost en een vierdaagse werkweek voor ambtenaren
gekoppeld aan de zesdaagse openstelling met name voor een loket functie
denk ik voor liberalen een goede invalshoek.
Mevrouw Bierman; voorzitter een verruiming van de openstelling is zeker een
nuttig en liberaal punt, wat u overigens ook binnen uw gemeente naar
behoefte kunt regelen, de koppeling tegelijkertijd aan een vierdaagse
werkweek lijkt weinig praktisch.
Als ik de ervaring nu zie in ambtelijke organisaties met een werkweek van 36
uur is al grote moeite om de openstelling voor vijf dagen te regelen dus ik zou
die koppeling in ieder geval afwijzen.
Drs. W.K. Hoekzema; verworpen.
A 0129
De Graaf, kamercentrale Dordrecht; het is geen halszaak maar de bedoeling
van het amendement was om aan te geven dat de WO oog heeft voor de
honderden miljoenen ecu die al reeds op Europees niveau bij dit onderwerp
worden uitgegeven en dat we teneinde een maximaal rendement te krijgen
van dat geld in ieder geval oog hebben en ons aansluiten bij die initiatieven.
Voorzitter, geen verschil van mening over de bedoeling hierachter ik denk dat
je kan zeggen dat het een precisering is die verwijzing naar Europa van wat
daar allemaal gebeurt die we op meerdere plaatsen zouden kunnen doen,
dus dat is al een reden om daar terughoudend in te zijn, en verder denken wij
dat bij de paragraaf over de informatietechnologie voldoende aandacht aan
dit aspect besteden dus op deze plaats zouden we het niet willen overnemen.
Drs. W.K. Hoekzema; Dordrecht kan daar mee leven.
Afdeling Oss amendement A 130, verwerpen is het advies, de vergadering is
het daarmee eens.
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Afdeling Oegstgeest, het advies verwerpen.
Wij trekken het amendement in.
Drs. W.K. Hoekzema; afdeling Schouwen-Duiveland A132, advies verwerpen.
Van der Sluis, afdeling Schouwen-Duivenland; we handhaven het voorstel en
wij vinden dat de politieke partijen zelf maar de broek moet ophouden, dat is
de essentie.
De heer Groenveld; dat zou betekenen dat de WO gegeven het feit dat wij al
heel veel subsidies ontvangen van de Rijksoverheid in een heel moeilijke
positie terecht zou komen dus als u dat volstrekt afwijst, subsidies, dan denk
ik dat na een tijdje dit soort vergaderingen niet meer plaatsvinden.
Drs. W.K. Hoekzema; ik wil er als partijvoorzitter ook iets over zeggen.
De praktijk is nu al zodanig dat hele belangrijke activiteiten van een partij om
de vertegenwoordigingsdemocratie goed te laten functioneren, is vorming en
scholing. Als wij daar geen subsidie voor zouden krijgen zouden we niet die
voortreffelijke vorming en scholing die we nu binnen de partij doen kunnen
uitvoeren en ik vraag me überhaupt af of we het dan nog zouden kunnen
gaan uitvoeren.
Belangrijk is ook dat een politieke partij ondersteund wordt door een
wetenschappelijke instelling. Wordt goed gesubsidieerd als dat niet meer
gebeurt dan fini, dus wij werken al als zodanig en wij kunnen nog zo
principieel zijn maar de praktijk is dat wij al een stuk ondersteuning krijgen en
ik kan dan ook zeggen dat het een gemeenschapstaak is om die instrumenten
om tot een vertegenwoordigingsdemocratie een parlementaire democratie te
komen te steunen, en ik doe dus een uiterste beroep op u om dit
amendement niet over te nemen want dan gaan we naar huis.
Claudia Horber; voorzitter ik wou aan uw opsomming nog toevoegen dat ook
de financiële ondersteuning vanuit Binnenlandse Zaken aan politieke
jongerenorganisaties erg belangrijk is voor het kweken van toekomstig kader
voor politieke partijen.
Drs. W.K. Hoekzema; ik heb maar een paar voorbeelden genoemd, de
vorming van goede partijen in Midden- en Oost Europa waar we natuurlijk als
liberalen in Europa zou dan ook afgelopen zijn. Maar de ondersteuning van
de vergadering is duidelijk.
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Kan Staal, afdeling 's-Gravenzande; ik ondersteun u ook maar ik ga ervan uit
dat u niet nog meer financiële armslag wil voor de politieke partijen, dus
houden wat er nu is maar niet uitbreiding van.
Drs. W.K. Hoekzema; goed, het amendement is dus niet overgenomen, het is
verworpen.
We gaan vervolgens naar A 144, wetten en regels moeten helder en
uitvoerbaar zijn. Het advies is verwerpen.
De heer Zwart, kamercentrale Leiden; het voorstel is van de afdeling
Rotterdam, ik weet niet of die bereid is daarover het woord te voeren maar de
kamercentrale Leiden heeft een vrijwel gelijkluidend ingediend. Kortgezegd,
voorzitter, vinden wij de passage zoals die zich thans in het conceptverkiezingsprogramma bevindt net zoveel zeggend als uitspraken over het
weer.
Dat de rechter wetten en regels interpreteert dat is helder, daar hebben we
een rechter voor maar het heeft niets te maken met het huidige debat over
juridisering. Dan kunnen we twee dingen doen, of we laten die niet veel
zeggende uitspraak staan, dan blijft die dus nietszeggend of we gaan in op de
discussie over juridisering, zoals die onlangs weer op de agenda is geplaatst
door C.D.K. van Kemenade maar dan moet daar waarschijnlijk een ander
soort passage komen te staan en dan zouden we als WD, denk ik partij die
voor duidelijkheid en helderheid pleit, ook een oplossingsrichting moeten
aanduiden.
Drs. W.K. Hoekzema; we nemen over.
Meneer de voorzitter, u raust er wel even vlot doorheen ...
Drs. W.K. Hoekzema; ik raus niet, ik zit voor.
In dit geval hetzelfde.
Drs. W.K. Hoekzema; uw woordenboek is een hele andere dan de mijne maar
gaat u door.
U slaat een heleboel pakketten weg maar ik zou graag dat u dan aangeeft bij
het begin van de discussie over een bepaalt amendement hoeveel
amendementen u nog meer uit het pakket daar dan onder weg tikt als u tot
een conclusie komt want u hebt nu A 132 in feite verworpen verklaart en
daarmee bent u in een klap naar A 144 overgesprongen terwijl het idee
hadden dat A 135 toch ietwat anders in elkaar stak, dus als u voortaan kan
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aangeven welke amendementen u nog meer daaronder valt dan weten wij
waar wij ons effectief in de discussie kunnen proberen te mengen.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, zeker. Wij gaan met A 149 door. De eerste zin
overnemen is het advies, u kunt daarmee instemmen? Dan hebben we dat
besloten met elkaar.
)
A 151.
Wat hier bedoeld is te zeggen is dat, met name voor topambtenaren dat is
toch een ander type ambtenaren dan mensen die behoren tot lagere rangen,
het ontslagrecht anders geregeld zou kunnen worden en dat daar een
prijskaartje aanhangt namelijk dat die mensen dan bij verminderde
ontslagbescherming ook iets meer zouden kunnen verdienen en een
dergelijke beperking van de ontslagbescherming stellen wij niet voor met
betrekking tot ambtenaren die behoren tot de lagere rangen, dus het heeft
specifiek betrekking op topambtenaren.
Drs. W.K. Hoekzema; het spitst zich toe op het ontslagrecht en dat dan met
name dus toegespitst op de topambtenaren.
Mag ik beginnen daar in op tweede termijn om te zeggen dat ik daar in ieder
geval heel wat meer duidelijkheid zou willen, mij is daar op dit moment, echter
blijft wel mijn punt dat als ik topambtenaren dan maar even gemakkelijkheids
halve vergelijk met topmanagers, topmensen vanuit het bedrijfsleven
marktconform, u heeft het in een eerder punt genoemd, daar gebeurd het ook
al op deze wijze sinds vele jaren dus ik zie daar nog steeds het verschil niet in
maar uw punt is veel duidelijker en als u het wil laten staan op deze manier
om het nog eens een keer extra duidelijk te maken dan kunnen wij daar mee
leven.
Nog heel even namens de afdeling Oegstgeest, Nicole Zwart hier, wij hebben
een amendement ingediend A 155 en daarin wordt naar ons oordeel aan
beide punten tegemoet gekomen namelijk dat de arbeidsvoorwaarden voor
ambtenaren in zijn geheel zoveel mogelijk gelijk moeten worden getrokken
met het bedrijfsleven. We vinden de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een
belangrijk goed en dan moet je ook zorgen dat je kwaliteit krijgt en het
betekent niet alleen het ontslagrecht ook soepeler laten zijn maar ook de
positieve kanten daarvan. Dus dat is nog even de toevoeging van A 155.
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Daar zijn wij het mee eens natuurlijk maar volgens ons was dat dus al vervat
in punt 12 waar gesproken wordt over marktconforme arbeidsvoorwaarden
vandaar dat wij zeiden dat punt hoeft niet extra voor ons.
Drs. W.K. Hoekzema; in punt 12 staat datgene wat u zegt heel nadrukkelijk in
verwoord.
De heer Groenveld; wij wilden in punt 18 op een specifiek punt de opvattingen
van de WO, althans van de verkiezingsprogramcommissie verwoorden, en
strikt genomen hebt u gelijk dat punt 18 en 12 met elkaar sporen maar dat wil
niet zeggen dat je niet voor de duidelijk een bepaalde kwestie expliciet kunt
gaan verwoorden want dat hebben we gedaan in punt 18.
Ja voorzitter, toch zou ik het betoog van de afdeling Oegstgeest willen
ondersteunen, met name vanwege het feit en even refererend aan een
eerdere opmerking van de heer Linschoten, over consistentie van beleid
gesproken, we hebben in het huidige ambtenarenbeleid is er nadrukkelijk een
systeem waarbij de topambtenaren worden bekeken en een beter beleid voor
die topambtenaren wordt ontwikkeld, de bedoeling van dat beleid, als ik
tenminste goed ben geïnformeerd, om dat uiteindelijk ook door te zetten naar
juist de lagere rangen en dan denk ik dat je dan inderdaad, in dat beleid
gesproken consistent bent, als je de zaak van de afdeling Oegstgeest zou
volgen.
Bakker, kamercentrale Haarlem; in de Nota van Wijzingen is al een
tekstaanpassing geweest waarin sprake is van ambtenaren met name in de
hogere rangen, het is al verbreed en ik denk ook dat met name het knelpunt
daarin zit. Als ik terugkijk naar de lagere rangen dan denk ik dat het
onderlinge verschil helemaal niet zo groot is, dus wat dat betreft die
verruiming waar Oegstgeest al naar zoekt die is allang aangegeven dankzij de
Nota van Wijziging.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, als het in de Nota van Wijziging is opgenomen
neem ik aan dat het amendement dan ingetrokken wordt, akkoord daarmee?
Geldt dus voor Oegstgeest.
Amendement A162 zijn we nu, dat wordt verworpen althans het advies is
verwerpen, dat is iets anders hé, maar u bent het ermee eens? Dan hebben
we alsnog besloten om het te verwerpen.
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A 165 partijcommissie Leefvormen en Homoaangelegenheden, daar is het
advies overnemen, mits op welke wijze dan ook wordt ingetrokken want dat is
strijdig met het begrip fundamentalistisch en ik kan me daar wel wat bij
voorstellen, Akkoord met deze wijze van overnemen? Besloten.
A 166 daar is het advies overnemen, dan doen we hier dus ook.
Dan gaan we naar A 169, dat is dus hoofdstuk 3 Economie en Welvaart, het
gaat over flexibilisering van markten voor producten, diensten en arbeid.
Het advies is verwerpen, dat wordt aanvaard? Dus dat wordt verworpen.
A 170 advies verwerpen?
Voorzitter de kamercentrale Limburg vraagt zich af wat de reden is om dit
amendement te verwerpen, we hebben het ook niet terug kunnen vinden in de
Nota van Wijzigingen.
Dhr. Groenveld; wij denken dat de tekst zo is geformuleerd dat dit een
weerspiegeling is van de waarheid dus wij zien niet zo goed waarom ... u vindt
dat er sprake is van een arrogante stijl, of heb ik het over een ander .. .
Kamercentrale Limburg; het is goed dat je je sterk maakt om te formuleren
maar je hoeft niet altijd in een programma te zeggen dat je het zo goed
gedaan hebt, dat vinden wij wat overdreven.
De heer Groenveld; nou dat vind ik wel.
Kamercentrale Limburg; wij zeggen dit niet alleen als de kamercentrale
Limburg maar ook de ondercentrale Luxemburg, uit die koker kwam het en
daar werd met veel nadruk gevraagd om dit naar voren te brengen.
De heer Groenveld; de opvatting van de commissie is dat het regeerbeleid bij
de paars coalitie grotendeels WO beleid is geweest dat dat een beleid is dat
we al jaren hebben voorgestaan en dat dat nu effectief wordt gemaakt en niet
zonder succes en dat we de kiezers willen duidelijk maken dat dat wel het
geval is.
Kamercentrale Limburg; voorzitter het is sterker dat een ander dat over je zegt
dan dat je dat over jezelf zegt, maar we maken er verder geen punt van
discussie van.
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Drs. W.K. Hoekzema; kijk dit is onder het motto 'je moet jezelf niet
weggooien, dus op dit punt lijkt me het heel goed dat we even aangeven hoe
de zaken erbij staan dus het is verantwoorde etalagepolitiek dacht ik.
Goed we gaan naar A 174.
De heer Trip, afdeling Hilversum; één toevoeging van deze kant is dat de 15
jarige leeftijd nogal een arbitrair begrip. Waarom is er geen sprake van 48 of
52? Ik weet niet, het is overigens een daadkrachtig programma waarom je
dan op een gegeven moment dus toch dit soort, ja in onze ogen, arbitraire
begrippen hanteert.
De heer Robin Linschoten; de reden hier is gelegen in het feit dat het een
soort pré ampul is waarin je een orde van grote aangeeft, 50 zou inderdaad
ook 49 of 51 kunnen zijn, het gaat om een orde van grote en ik denk dat dat
gewoon een weerspiegeling is van de werkelijkheid, dat is de reden waarom
we dit hebben opgeschreven.
Drs. W.K. Hoekzema; het amendement wordt dus niet doorgezet.
A 178 het advies is verwerpen.
Van der Sluis van de afdeling Leiden; ik zou graag een toelichting willen op dit
advies.
De heer Groenveld; waar u om vraagt is een aantal randvoorwaarden bij het
overgaan van Nederland tot de muntunie. Wij zijn van opvatting van datgene
wat wij als criteria en randvoorwaarden in het programma hebben
geformuleerd dat dat voldoende duidelijk is, de toepassing van de criteria
daarvan zeggen we dat dat stringent moet gebeuren en dus met andere
woorden wij denken dat de commissie over dit punt voldoende duidelijk is
geweest en vinden dus in feite de tekst overbodig.
Voorzitter, ik denk dat het amendement niet gaat over het toepassen van de
criteria, het gaat er juist om dat het kabinet rekening houdt met de gevolgen
die de invoering van de Euro buiten de criteria om dus bij het bepalen van het
beleid voor de komende jaren moet je er rekening mee houden dat de
invoering van de Euro hele positieve gevolgen kan hebben voor de
Nederlandse economie maar ook hele negatieve en daarom moeten we dus
ook heel strikt begroten en dat soort dingen, die de heer Zalm nu ook al
gedaan heeft, daar moeten we echt aan vasthouden ook voor de toekomst en
dat is de bedoeling van het amendement.
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Oe heer Groenveld; dat begrijp ik maar het is zo dat wij menen dat de kosten
- baten analyse positief uitvalt indien wij straks besluiten nemen in Europa
conform de criteria conform de criteria en conform de afspraak over het
stabiliteitpact die gemaakt zijn in Dublin.
De heer Linschoten; mag ik daaraan toevoegen dat het weer zo'n punt is wat
je niet weer op moet schrijven maar moet doen en als je kijkt naar de
financieel en sociaal economische onderbouwing van het programma geeft
dat precies aan dat we onze economie helemaal klaar willen maken voor de
volgende eeuw inclusief de Euro.
Maximale ruimte creëren om ook begratingspolitiek ook op langere termijn te
kunnen voeren, binnen de EMU criteria, het financieringstekort terugbrengen
veel meer dan anderen doen en zo meteen in een wat verder liggende
periode zelfs naar nul procent creëert een maximale ruimte om ook in
periodes van laagconjunctuur als Nederlandse overheid adequaat te kunnen
reageren en ook begratingspolitiek te kunnen voeren, met andere woorden
wat u hier opschrijft vind ik in die zin een open deur dat we in ons eigen
financieel economisch beleid dat al handen en voeten hebben gegeven en
dan hoef je het ook nog niet eens een keer op te schrijven.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord in die zin? Dan gaan we dus niet verder met dit
amendement.
A 179?
De heer Kees Koker, kamercentrale Dordrecht; voorzitter dit trekken we in.
Drs. W.K. Hoekzema; dan gaan we naar A 182
Kees Koker, kamercentrale Dordrecht; als u mij toestaat neem ik een aantal
amendementen tezamen A 182, A 185 en A 195 die allen gaan over het
financieringstekort en het percentage want de kamercentrale Dordrecht stelt
voor om in het programma wat nadrukkelijker vast te leggen dan tot nu toe het
geval is om ons in te spannen om het financieringstekort verder terug te
reduceren naar nul.
Dat wordt, als ik goed lees in de tekst, voor de komende vier jaar een
percentage van 1% door de WO voorgestaan mits, en als de economische
groei hoger is dan 2% wordt dat percentage dan verder naar beneden
gebracht, maar wij denken dat het goed is dat deze vergadering uitspreekt dat
de WO de komende vier jaar zich inzet voor een verdere reductie van het
financieringstekort naar die nul procent.
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De heer Robin Linschoten; ik ben het geheel eens met de stellingname dat
we, ook al gegeven de discussie die we zojuist hadden, toe moeten naar een
nul tekort voor de Rijksoverheid.
Waar we hier mee te maken hebben is een opstelling in een
verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar uitgaande van een zeer
behoedzaam scenario. We gaan uit van 2% economische groei en zijn op dat
punt even behoedzaam als we de afgelopen jaren, ook in het huidige kabinet
beleid hebben gevoerd, en dat is een positie kiezen waarin je je eigen
meevallers kunt afdwingen en dat zouden wij ook graag zien in een komende
kabinetsperiode, met andere woorden de stellingname zoals die hier is
neergelegd is niet we gaan naar 1% punt, nee wat we zeggen is indien er zich
slecht een economische groei van 2% zou voordoen dan vinden wij het, in
afweging ook met tal van andere wensen die wij als WO hebben niet
verantwoord om een groter stuk van de financiële ruimte die beschikbaar is,
en die voor een deel door bezuinigingen beschikbaar worden gemaakt, te
gebruiken om het financieringstekort verder terug te dringen.
U moet zich goed realiseren dat we ook als programmacommissie daarmee
geworsteld hebben kijkend naar de totale financiële ruimte veroorzaakt door
economische groei maar ook financiële ruimte die gecreëerd wordt doordat je
op de Rijksbegroting en de rest van de collectieve sector besparingen
aanbrengt en dat die ruimte beperkt is en daar zul je dus keuzes in moeten
maken.
We hebben kijkend naar dit programma een fors aantal miljarden, naar ons
idee noodzakelijk, om aan beleidsintensiveringen te doen denk u aan
volksgezondheid, onderwijs, infrastructuur en zo zijn er nog wel een paar te
noemen, denk u ook aan het totale pakket aan lastenverlichting, daar hebben
we het vanmorgen ook al eerder over gehad, en daarnaast een forse duit in
het zakje voor een verdere verlaging van het financieringstekort.
Zou je bij een economische groei die niet verder gaat dan 2% nog meer willen
doen aan het financieringstekort dan moet je je afvragen of je dat evenwichtig
vindt tegen de achtergrond van noodzakelijke beleidsintensiveringen op
andere terreinen en of je dat verantwoord vindt ten opzichte van wat je dan
moet inleveren in termen van het totale pakket aan lastenverlichting.
Wij hebben al programmacommissie gemeend hier met een heel evenwichtig
voorstel te komen, bij slechts 2% economische groei gaan we desalniettemin
naar een financieringstekort voor de Rijksoverheid van 1% en we hebben er
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vervolgens bij opgemerkt dat indien die groei hoger is, en dat ligt natuurlijk in
de lijn der verwachtingen, dat er dan ook een procedure wordt afgesproken,
afhankelijk van de vraag of die groeimeevallers zich aan de inkomstenkant
van de overheid voordoen of aan de uitgavenkant, om langs die lijn
meevallers aan de inkomstenkant prioritair aan te wenden voor een nog
verdere reductie van het financieringstekort en bij meer dan 2% economische
groei zitten we dus, duiken we dus al onder die 1%, en voor zover het om
meevallers aan de uitgavenkant van de overheid gaat om die verder aan te
wenden voor beleidsintensiveringen zoals ze ook in onze lijst van
beleidsintensiveringen staan.
Met andere woorden, het voorstel zoals het er neer is gelegd in de afweging
nieuw geld voor extra beleid, geld voor lastenverlichting en geld voor een
verlaging van het overheidstekort moet in een onderlinge samenhang gezien
worden, ja nogmaals ik kan het niet voldoende benadrukken, indien wij
slechts 2% economische groei gemiddeld zouden meemaken in de komende
kabinetsperiode dan is het gegeven de wensen die we hebben op het gebied
van lastenverlichting en beleidsintensiveringen niet verantwoord om dan al
verder te gaan dan een tekortreductie van 1%.
Dat is de afweging geweest voorzitter van de programmacommissie.
Drs. W.K. Hoekzema; essentieel in het verkiezingsprogramma is dat iedere
groei boven 2% onmiddelijk gaat naar het terugdringen van het
financieringstekort, als het gaat om de inkomstenkant
Dat geeft dan ook wel heel duidelijk aan dat het ons in het beleid ernst is om
zo snel mogelijk die nul procent te halen.
Daarnaast hebben we in het verkiezingsprogramma, ik wil toch wel even de
samenhang laten zien, hebben we ook heel nadrukkelijk gezegd we moeten
wat voor die zorg doen, heel essentieel.
Infrastructuur komt geweldig op ons af, er zal ongetwijfeld door deze
vergadering nog wel iets over gezegd worden, daar zul je ook een zekere
ruimte voor moeten houden.
Dus ik wou een beroep op u doen om met name deze beleidsmatige zo
evenwichtig mogelijk geformuleerde redenering overeind te houden, akkoord?
De heer Kees Koker, kamercentrale Dordrecht; voorzitter ik dank u voor de
zeer uitvoerige beantwoording op mijn vraag, ik begrijp overigens niet, maar
dan heb ik het meer over één amendement A 182 als ik de heer Linschoten
goed heb begrepen is het misschien dat, ik begrijp niet zo goed waarom dat
amendement geadviseerd wordt om dat te verwerpen of vindt u dat alweer te
vergaan?
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De heer Robin Linschoten; we hebben juist voor deze formulering gekozen
omdat we daar ervaring mee opgedaan hebben de afgelopen jaren.
Het gaat om twee dingen, wat doe je op het moment uitgaande van een
behoedzaam scenario geconfronteerd wordt met groeimeevallers aan de
inkomstenkant en aan de uitgavenkant, we hebben gekozen voor en
formulering in dit programma die naadloos aansluit bij de formulering zoals
die ook in het huidige regeerakkoord ligt en waar we hele goede ervaringen
mee hebben opgedaan, dat is punt één.
Het tweede punt is inderdaad, ik kan het ook niet genoeg benadrukken, het
evenwicht in relatie tot andere wensen die we hebben. We vinden dat op tal
van beleidsterreinen, ze zijn genoemd onderwijs, infrastructuur de zorgsector
extra geld nodig is de komende kabinetsperiode, we vinden ook dat de
lastenverlichting noodzakelijk is en de WO zit evenals andere partijen toch
iedere keer met het onplezierige probleem dat elke gulden die we in dit land
verdienen maar één keer kan worden uitgegeven en dat betekent dat je soms
afwegingen moet maken die leiden tot een bepaalde keuze.
Wat ik u hier voorhoudt is dat de keuze die we gemaakt hebben in die
afweging naar drie verschillende terreinen toe een zeer evenwichtige is.
Drs. W.K. Hoekzema; ik wou er toch iets aan toevoegen, een voorzitter kan
ook soms eigenwijs zijn, ik bedoel dit: als wij het zo preciseren in het
verkiezingsprogramma dat het niet alleen om de economische groei gaat
maar dat het in die economische groei ook tot uitdrukking moet komen in
meer inkomsten voor de Rijksoverheid dan hebben we een precisering waar
we ook werkelijk wat mee kunnen doen dus ik wou toch graag vasthouden
aan deze goede evenwichtige formulering.
Kees Koker, kamercentrale Dordrecht; voorzitter ik zou de commissie daar
graag in willen ondersteunen omdat we moeten uitkijken dat we niet
cijferfetisjisme gaan bedrijven, het kan in de formulering van de commissie
zelfs zo uitvallen als het heel goed gaat met de economie dat je zelfs een
negatief tekort ontwikkeling hebt en dat je zelfs nog spaart, wat ze in
Denemarken ook een tijdje hebben gedaan.
Waar het om gaat is dat je een evenwicht houdt tussen de verschillende
wensen in zo'n programma en niet dat je op één terrein absolute
doelstellingen gaat opteren.
Drs. W.K. Hoekzema; dank u zeer, wij houden dus het erbij.
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Afdeling Maasland; voorzitter, ik onderschrijf volledig uw betoog en dat van de
heer Linschoten. Wat nu als de heer Zalm bekend maakt dat het tekort, stel
ligt op 1 %%, de teruggang dan naar 1% die u moet maken is natuurlijk veel
minder dan de 5 ~ miljard die u nu in het verkiezingsprogramma heeft
uitgetrokken, dus als we vasthouden aan de 1% houden we straks een
meevaller over die kunnen we dan gebruiken om straks als we de WW aan de
orde krijgen weer wat terug te zien, mogen we dat zo dan met u afspreken?
Drs. W.K. Hoekzema; u loopt even vooruit op een paar andere dingen.
De heer Robin Linschoten; als er één ding is waar ik mij geen zorgen om
maakt dan is het extra meevallers in het kader van deze hele exercitie dus
daar komen we dan wel uit maar aan het einde van deze vergadering zullen
we ook met elkaar het totaal financieel economisch kader nog even de revue
moeten laten passeren.
Daar heeft een eerste doorrekening door het Centraal Plan Bureau van
plaatsgevonden, daar zal ook nog een finetuning moeten plaatsvinden en ik
sluit niet uit dat we een relevant deel van de ruimte die er ontstaan is sinds
het moment waarop wij dit programma hebben gepubliceerd nodig hebben
om daar een paar problemen op te lossen. Maar daar komen we in de loop
van deze vergadering zonder enige twijfel nog op terug.
Kees Koker, kamercentrale Dordrecht; voorzitter, voor alle helderheid, de drie
amendementen die ik zojuist heb toegelicht die worden hierbij ingetrokken.
Drs. W.K. Hoekzema; dank u zeer dan hebben we elkaar goed begrepen.
A 183 voorzitter?
Drs. W.K. Hoekzema; deze ligt nadrukkelijk in de lijn van wat we zojuist
besproken hebben dus ik wou hiermee toch verklaren met u dat we daarmee
amendement A 183 ook behandeld hebben.
De heer Bijleveld van de afdeling Antwerpen; ik meen dat het niet overbodig
is want we maken hier weer binnenkort mee dat huiden van beren die al of
niet net wel of net niet geschoten zijn nu al gedreigd wordt dat die verdeeld
moeten gaan worden en het lijkt me veel verstandiger om te zeggen we
hebben voor een jaar iets vastgesteld wat overhoudt is van tevoren
afgesproken dat gaat naar de schuld positie.
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Nu wordt er gezegd het jaar is net voorbij, houden we wat over houden we
niet wat over, om dat uit te sluiten in de toekomst zeggen we gewoon jongens
we hebben voor een jaar afgesproken wat we over houden en er is nu al
bestemd waar het heen gaat, dat is eigenlijk de essentie van dit verhaal.
Geen koehandel meer en bovendien zeg ik de Keens is dood en Zalm leeft.
De heer Robin Linschoten; ik pleit ervoor om de flexibiliteit in de opstelling te
houden die we er zelf ingebracht hebben.
Op het moment dat er extra meevallers zijn, het zij aan de inkomstenkant
hetzij aan de uitgavenkant, hebben we via deze formule precies aangegeven
op welke manier wij beleidsmatig in een komende kabinetsperiode met die
financiële ruimte willen omgaan nu al vaststellen dat iedere meevaller, van
welke aard dan ook want dat is de methodiek die in dit amendement is
meegenomen, dat iedere meevaller van welke aard dan ook zonder enig
alternatief altijd zal worden aangewend om de overheidsschuld te
verminderen zou ik een onverstandige vinden.
Natuurlijk is het belangrijk dat we de komende jaren die staatsschuld steeds
verder terugdringen maar we hebben waarachtig ook nog andere wensen en
prioriteiten als WO en die zul je, zeker in het geval je met aanzienlijke
meevallers wordt geconfronteerd, toch ook in de afweging moeten betrekken.
Drs. W.K. Hoekzema; kunnen we dus vaststellen dat we A 183 dus niet
overnemen, dat is denk ik duidelijk, ik neem aan dat de vergadering daar ook
mee akkoord kan zijn want het is allemaal in samenhang met datgene wat er
zojuist is besproken.
Ik ga naar A 186 afdeling Oss.
De heer Halkus uit Oss; we hebben dit amendement ingediend omdat wij
vinden dat investeringen in de infrastructuur en in vervoersystemen niet onder
een noemer gebracht kunnen worden met de algemene investeringen en
daarom propageren wij hier ook dat er naar oplossingen worden gezocht naar
knellende infrastructuur problemen door gebruik te maken van die Public
Private Partnership projecten die vroeger begonnen zijn maar plotseling een
zachte dood gestorven zijn.
Vandaar dat wij dit amendement ingediend hebben en eigenlijk die scheiding
willen aanbrengen.
De heer Robin Linschoten; voorzitter we zijn het daar niet mee oneens, het
zou alleen niet hier moeten worden behandeld.
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We zouden het moeten betrekken bij investeren in infrastructuur en dan zou
mijn conclusie zijn, kijkend naar de positie die we betrokken hebben, dat dit
eigenlijk overbodig is.
Natuurlijk er wordt, als we praten over infrastructuur, bij voortduring gekeken
naar investeringen waar zowel publieke als private investeerders een
bepaalde rol in spelen en ja dat hoeft dus niet gerealiseerd te worden.
Nogmaals we krijgen zo meteen een discussie over infrastructuur en de
manier waarop we daar geld voor beschikbaar hebben in de publieke sector
maar het zou mij wat ver voeren en wat overbodig lijken om in de financiële
paragraaf als zodanig dit zo gedetailleerd mee te nemen.
De heer Halkus uit Oss; akkoord ik heb als zodanig een bevestiging van de
vraag, dus die kan ingetrokken worden.
Drs. W.K. Hoekzema; dus wordt niet verder in behandeling genomen en komt
verder aan de orde bij de infrastructuur.
A 188, advies is verwerpen, financieringsregime dient ook te gelden voor
lagere overheden (provincies en gemeenten). Dit wordt in de gemeente- en
provinciewet geformuleerd dus dit is al gebeurd.
A 195 hebben we gehad hiermee met de voorgaande discussie over de 0 en
1%.
Dan krijgen we A 196, ik zou eigenlijk willen voorstellen om dat ook bij de
infrastructuur te behandelen omdat het daar n~drukkelijk zijn afweging gaat
krijgen. Dus dat we even goed vastleggen, ik zeg het ook even aan de
ondervoorzitter, die dat punt gaat behandelen dat punt A 196 dus ook bij
infrastructuur aan de orde komt.
A 197, advies is verwerpen, u kunt het daarmee eens zijn?
De heer van Bentum, kamercentrale Utrecht; we hebben al enigszins gepraat
over de noodzaak om het tekort terug te dringen naar de 0%, ook daar staan
wij wel achter alleen moet je wel zorgen dat je dat ook daadwerkelijk
binnenhaalt ook straks richting de andere partijen.
Kijk je naar de andere verkiezingsprogramma's dan wordt daar steeds
gesproken van we moeten extra geld uittrekken, wij als WD stellen heel
nadrukkelijk centraal het moet naar 0%.
Nou financiële technische constructie kun je zeggen van we doteren het
allemaal aan het AOW-fonds dat maakt het voor de andere partijen
onaantrekkelijk om daar tegen te zijn maar financieringtechnisch maakt het
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namelijk niets uit want of je nou doteert aan een begratingsfonds of je zegt we
brengen het Rijkstekort terug naar nul financieringstechnisch blijft het dan op
nul alleen je maakt dan een mooi gebaar naar de toekomst namelijk we
doteren extra aan het AOW-fonds en dat zijn uitgaven die in de toekomst ook
nog naar ons toekomen.
Het tweede deel van het amendement op de lastenverlichting trekken we dan
in.
De heer Rob in Linschoten; u heeft gelijk, het is in feite wat u hier wilt is
dezelfde truc die Gerrit Zalm heeft uitgehaald en die zal ook gecontinueerd
moeten worden de komende jaren. Waar het bezwaar inzit is dat hier precies
wordt aangegeven wat in geval van een meevaller de aanwending moet zijn
zonder dat je de afweging ook naar andere prioriteiten en mensen kunt
maken.
Zo stellig neerschrijven dat gedoteerd gaat worden aan het AOW-fonds is een
te stellige stellingname en dat is de reden waarom we u voorstellen om dit
amendement niet over te nemen.
De heer van Bentum, kamercentrale Utrecht; maar ik begrijp dat op zich dat
de redenatie daarachter namelijk doteren zoals het huidige beleid is aan het
AOW-fonds dat u dat kunt meenemen, redactioneel naar kijken dan?
De heer Robin Linschoten; waar het bezwaar in zit is dat we niet zo full string
willen eer maken dat als dit zich voordoet dan wordt het geld gedoteerd aan
het AOW-fonds, daar kunnen dan ook nog een paar andere afwegingen aan
de orde komen. Als je het zo opschrijft dan beperk je jezelf in de
afwegingsmogelijkheden die op enig moment bij het vaststellen van de
begroting van volgend jaar relevant kunnen zijn.
De heer van Bentum, kamercentrale Utrecht; dan kun je het vrij makkelijk
doen want u gaat uit van een tekort van ongeveer vijf miljard en dan kunt u
zeggen dat de eerste vijf miljard economische groei gebruiken we voor
storting in het AOW-fonds wat dat is exact hetzelfde als wat u nu zegt
namelijk we moeten het tekort terugbrengen naar 0%.
Dat is ook al weer vijf miljard.
De heer Groenveld; dat is niet het geval want wat u doet is, u doet een
toezegging dat door dat AOW-fonds extra te spekken, dus u doet meer dan
het bestaande beleid als het gaat om het financieren van toekomstige AOW
uitgaven.
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Het is wel zo dat wanneer je laat maat zeggen een dotatie in een AOW-fonds
gebruikt om staatsobligaties te kopen dat dan het financieringstekort terug
loopt maar als je dat steeds op die manier bestempelt, die tekortreductie
namelijk als een spekking van het AOW-fonds, neem je de toezeggingen ten
behoeve van uitkeringen AOW nemen toe, de claims liggen dan meer vast.
De heer van Bentum, kamercentrale Utrecht; ik dacht dat wij uitgingen van
een toezegging dat de AOW sowieso welvaartsvast is, dat staat dacht ik in
het programma, dus die toezegging doen we al als WO en als je nu zegt dat
de eerste vijf miljard aan meevallers in uw huidige voorstel zegt u de eerste
vijf miljard aan meevallers worden gebruik om het tekort van 1 naar 0% te
doen, als kamercentrale Utrecht zeggen we die vijf miljard moeten we
inderdaad reserveren maar breng het dan boekhoudtechnisch, want het is
gewoon, wat de heer Linschoten ook al zegt, een technische truc, breng die
eerste vijf miljard ten gunste van het AOW-fonds EMU technisch zit je dan op
een tekort van 1% en EMU technisch begrotingstondsen en staatsschuld
worden gesaldeerd zit je ook op een lagere schuldquote.
De heer Groenveld; daar hebt u inderdaad gelijk in, het tekort is inderdaad
dan teruggebracht naar 0% maar daar staat iets bij namelijk dat het AOWfonds is vergroot meer dan het bestaande beleid.
De heer van Bentum, kamercentrale Utrecht; ja maar we zitten op dit moment
al, en dat weet u ook, vanaf het jaar 2007 tot 2017 zitten we met een tekort in
het AOW-fonds ....
Drs. W.K. Hoekzema; we zien verder wel wat het wordt want het wordt veel te
technisch en het wordt ja en nee, wilt u het amendement handhaven dan
breng ik hem in stemming?
Haarlemmermeer; voorzitter, ik heb maar één opmerking dat betekent dat u
van Haarlemmermeer eigenlijk net zo goed een oormerking is en dat u dus in
feite zegt dat kan dus ook niet. Want dat was het punt ervoor wat u wilde
uitstellen dus dat is dezelfde oormerking als wat hier van toepassing is dus
dat moet je dat ook afwijzen, nu al.
De heer Robin Linschoten; zij het dat hier één verschil is. We hebben in de
formule die we gekozen hebben aangegeven dat groeimeevallers aan de
uitgavenkant kunnen worden aangewend ten behoeve van extra uitgaven in
de lijst van beleidsprioriteiten die we hebben en één van die beleidsprioriteiten
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is infrastructuur dus de formule die we gekozen hebben biedt dat stukje
ruimte wel dus er ligt, zij het subtiel, verschil in de beide posities overigens.
Ook bij de opties richting AOW-fonds, laat dat helder zijn, wat hier in het
amendement staat zou op enig moment wel degelijk kunnen gebeuren
gegeven de opstelling die we gekozen hebben het dient alleen ieder jaar weer
een aparte overweging te zijn tegen andere wensen die er mogelijkerwijs ook
leven, dat is het verschil.
Haarlemmermeer; oké, dan trekken we hem in.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord. Dan heb ik even een opmerking wat betreft
overleven.
Wij hebben dus nu het lunchbuffet geopend want we gaan wel door en dus op
een of andere manier heeft u aflossing geregeld want als we dus nu een
lunchpauze gaan inlassen dan komen we zeker dit etmaal niet klaar dus als u
een lunchbon heeft dan bent u hartelijk welkom aan het buffet.
Wij gaan door wat betekent dat wij dus naar A 201 gaan van de afdeling
Capelle a/d IJssel. Is in de Nota van Wijzigingen al opgenomen.
Dan zie ik ook voorstel A 961 met betrekking tot regel 341 dan zullen we dat
meteen maar doen.
Graag voorzitter, mijn naam is Stratman St. Michielsgestel. Wij hebben onze
amendementen tijdig ingezonden, die zijn door een speling van lot wat te laat
binnengekomen u was bereid om ze toe te voegen waarvoor onze hartelijke
dank. Waar het om gaat is voorzitter dat in het concept wordt geschreven dat
er een lastenverlichting met de verlenging van de eerste schijf toegepast zou
worden. Wij denken dat als u een lastenverlichting voor de middengroepen wil
toepassen, en ik denk dat de WO kiezers dat ook verwachten, dat die dan
moeten spreken over de eerste en de tweede schijf.
De heer Robin Linschoten; dat is een keus die je kunt maken. Als je kijkt naar
de invulling kijkt van de fiscale paragraaf zoals ik hem ook al eerder hier ook
omschreven heb, belasting 21e eeuw derde variant en de invulling zoals we
die gekozen hebben met het oog op het creëren van meer werkgelegenheid,
ja veronderstelt een bepaalde inzet van de financiële ruimte die we hebben.
Op het moment dat je daarbij de op zichzelf de interessante wens van de
tweede schijf ook zou betrekken zou dat een aanmerkelijke financiële claim
met zich meebrengen en die zal dan van andere onderdelen van het fiscale
pakket af moeten gaan in die afweging hebben wij gekozen voor het pakket
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zoals dat nu naar het oordeel van de programmacommissie moet worden
samengesteld.
De heer Stratman St. Michielsgestel; moet ik dan vaststellen dat de WO
afwijkt van haar eerdere standpunten dat de belastingverlichting over de hele
loonschaal niet meer wordt toegepast alleen over de eerste schijf?
Oh nee absoluut niet.
De heerStratman St. Michielsgestel; dan denk ik dat u het erin moet zetten.
De heer Robin Linschoten; nee ik kan u zonder enig probleem een
verlangenlijst die altijd in WO kring aanwezig is geweest en die optelt tot een
financiële ruimte van 15 a 20 miljard opnoemen die we aan wensen hebben
die ook wij de komende kabinetsperiode, dus binnen de eerste vier jaar, met
elkaar niet kunnen realiseren. We zullen dus met alle wensen die we hebben
op fiscaal terrein een keus moeten maken en die keus impliceert dat we een
aantal wensen verder wegduwen dan we het liefst zouden zien.
Kortom het pakket aan lastenverlichting en de opstelling met betrekking tot
het belastingplan 21e eeuw veronderstellen die keuzes al en daarmee is in
geen enkel opzicht afstand genomen of afstand gedaan van overige wensen
die we hebben maar we moeten daar nu eenmaal een keus in maken.
Je kunt als je tussen de 7 en 8 miljard vrij wil spelen bij 2% economische groei
voor lastenverlichting kun je niet ongebreideld alle wensen invullen en zul je
dan keuzes moeten maken en de keuzes die wij gemaakt hebben die vindt u
in het pakket zoals dat nu hier op tafel ligt.
De heer Stratman St. Michielsgestel; meneer de voorzitter misschien wil ik
daar even op aanvullen ook in de richting van St. Michielsgestel, want hier
wordt even gesteld dat als de eerste schijf alleen wordt verlengd dat dan de
middeninkomens en ook de hogere inkomens daar niet van mee zouden
profiteren dat is natuurlijk ten enenmale onjuist.
Op het moment dat u in de tweede of derde schijf terechtkomt heeft er
natuurlijk wel, het wordt misschien een technisch verhaal, heeft er natuurlijk
wel profijt van dat de eerste schijf verlengd wordt want het gaat om een
topinkomen, uw hoogst belast inkomen af, dus het is wel degelijk zo dat de
middeninkomens en ook de hogere inkomens meeprofiteren van een
verlenging van een eerste schijf dat is gewoon consequent beleid.
De heer Robin Linschoten; daar heeft u volstrekt gelijk in.
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Drs. W.K. Hoekzema; het amendement wordt ingetrokken, dank u zeer.
A 202, advies is verwerpen, wordt overgenomen, verworpen.
A 206, overnemen.
A 207, verwerpen.
De kamercentrale Limburg vindt toch dat hier enige aandacht aan grensregio
dient besteed te worden en dat daar ook op een of andere wijze uiting van
wordt gegeven dat die knelpunten, met name financiële knelpunten, beter
Europees zullen worden afgestemd en dat is de essentie van dit
amendement.
De heer Robin Linschoten; voorzitter ik zou de vergadering willen voorstellen
om dit over te nemen.
Drs. W.K. Hoekzema; wordt overgenomen.
Dan gaan we naar A 209, advies is verwerpen, akkoord daarmee? We
hebben het daar al over gehad.
A 213 afdeling Amsterdam, hebben we het ook al over gehad.
Voorzitter, het is meer een aanvulling, een ondersteuning hoor, maar ik vraag
mij af of de WO een gefaseerde afschaffing van de kapitaalsbelasting
nastreeft, want dat zegt de tekst nu in de Nota van Wijziging? Ik zou dus
willen voorstellen om voor de kapitaalsbelasting afschaffing van de
kapitaalsbelasting.
De heer Robin Linschoten; u weet, ik heb het al een paar keer aangegeven,
dat we aansluiten bij die variant drie in het belastingsstelsel 21e eeuw en dat
wilde ik eerlijk gezegd maar zo naadloos mogelijk doen. In de wetenschap dat
daar nog alle discussie en finetuning en weet ik al niet meer over moet
plaatsvinden maar het is in ieder geval een plaatsbepaling voor de WO waar
degene die voor ons zo meteen het veld ingaan heel goed mee uit de voeten
kunnen.
Het is en woordenspel ik laat het even open want ik zie geen verlaging tot
0.99% kapitaalsbelasting.
Drs. W.K. Hoekzema; dan gaan we naar A 215, het advies is verwerpen,
akkoord met het verwerpen?
A 219, verwerpen?
Antwerpen; waarom wilt u dat verwerpen?
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Dhr. Groenveld; er staat dat het niet moet gebeuren op regel 362 staat: 'de
introductie van vermogenswinstbelasting moet worden nagelaten'.
Antwerpen; ik vind het eigenlijk niet een uitspraak die bij de 'doe het zelf' en
flink doortastend WO passen, dit is zo slap, dit kan iedereen wegwaaien, zou
moeten worden nagelaten.
Drs. W.K. Hoekzema; nee, imperatief, moet worden nagelaten, Nederlands.
Antwerpen; we hebben alleen maar wat sterker willen stellen om het veilig te
stellen want het programma van de volgende eeuw dat begint al helemaal
verkeert met het 4% rendement en daarvan een% afhalen.
Dhr. Groenveld; als u het taalkundig wil analyseren dan wil ik u er op wijzen
dat u zelf schrijft: 'er wordt nimmer iets ingevoerd', ja dat weet je niet hé.
Wat wij zeggen is dat iets niet moet worden ingevoerd.
Antwerpen; als het aan de WO ligt dan wordt het nimmer ingevoerd.
Als u uw eigen tekst imperatief vindt dan trek ik het in.
Van der Kooy uit Zoeterwoude; voorzitter nog even een opmerking over dit
verhaal. Ik vind dat je deze laatste zin in 262 en 263 toch ook op een andere
manier verwoorden, daarbij sluit ik me aan bij de vorige spreker dat je wat
stelliger kunt zeggen dat je dat niet wilt.
Ik ben het met de vorige spreker eens dat deze zin niet zodanig helder is dat
die geen opening zou bieden in de toekomst om door anderen de WO er op
aan te spreken dat het eigenlijk toch wel moet kunnen dus ik zou daar toch
met de vorige spreker willen voorstellen om een wat hardere afwijzing van de
vermogenswinstbelasting te willen opnemen in het programma.
De heer Robin Linschoten; hoe kun je nou iets harder afwijzen dan zeggen
dat het niet moet.
Van der Kooy uit Zoeterwoude; dat staat er niet, zeg dan het moet niet, dat
staat er niet er staat 'nagelaten', moet worden nagelaten.
De heer Robin Linschoten; er staat 'moet' worden nagelaten er kan geen
millimeter verschil van opvatting over bestaan.
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Van der Kooy uit Zoeterwoude; moet niet worden gedaan, dat is veel
dringender, nalaten daar zit iets passiets in en als je iets doet dan is dat
actief.
De heer Groenveld; in feite zeg je dat je passief wilt zijn, er moet iets niet
gebeuren, dus je doet iets niet.
Drs. W.K. Hoekzema; goed, we maken ervan 'moet niet gebeuren' want we
willen er niet over zeuren.
De heer de Bruin van de afdeling Oss; als je het woord introductie zou
vervangen door de invoering dan is volgens mij het probleem opgelost.
De heer Robin Linschoten; prima, doen we.
Drs. W.K. Hoekzema; de invoering van de invoering van de
vermogenswinstbelasting moet worden nagelaten, akkoord?
A 221, advies verwerpen.
Ja voorzitter, uw advies is hier verwerpen en eerlijk gezegd begrijpen wij daar
helemaal niks van, dat niet alleen omdat u ook hier gekozen heeft om het
advies niet te onderbouwen maar zeker omdat deze groep een groep is waar
de WD zich de afgelopen jaren zich sterk voor heeft gemaakt.
Een groep waar ze nu een kans hebben om een deel van het werk wat nu
gedaan wordt in het zwarte circuit gewoon in de openbaarheid te krijgen, een
groep waar, met name de heer van Rij, ik heb hem helaas nog niet gezien,
daar zich heel sterk voor gemaakt heeft en ik kan me ook niet voorstellen dat
het niet past in die liberale traditie om voor deze groep een soort
werkgelegenheid waar we met z'n allen ook om zitten te springen dat op te
nemen in het verkiezingsprogramma.
De heer Robin Linschoten; het zou absoluut passen in onze traditie maar de
actie is ook van Jos van Rij die hebben zich gericht op besluitvorming op
Europees niveau om dit tot de mogelijkheden te laten behoren. Op dit
moment heb je niet de volledige vrijheid om op nationaal niveau die besluiten
te nemen en dat maakt het wel wat ingewikkeld om het dus in dat kader mee
te nemen en ik zou er een tweede opmerking bij willen maken, op het moment
dat je dit doet zou dat een inbreuk betekenen op de fiscale paragraaf die we
hebben.
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Met alle financiële ruimte die daarvoor zou moeten worden vrijgemaakt en, ik
herhaal wat ik zojuist ook zei, en de afweging daar waar het juist ook gaat om
de fiscale paragraaf hebben we een redelijk zorgvuldige afweging gemaakt en
die heeft geleid tot de conclusie dat de ruimte die beschikbaar is voor
lastenverlichting naar andere dingen toe moet gaan, juist ook omwille van
werkgelegenheid, dan naar deze doelen.
De heer Rohe, kamercentrale Utrecht; misschien dat de heer Linschoten mij
dan ook kan verklaren waarom in België een dergelijke BTW verlaging wel tot
de mogelijkheden behoort, daar is op het moment het geval dat vooral in de
bouwnijverheid het lage BTW tarief wordt gehanteerd bij arbeidsintensieve
diensten, daarnaast is het wel degelijk zo dat ook bij Europese Raad ook door
minister president Kok aandacht is gevraagd voor deze problematiek, dat ook
daar is aangegeven dat er wordt gekeken van verdere uitwerking van deze
mogelijkheid.
Ook de staatssecretaris de heer Vermeent die heeft heel duidelijk
aangegeven dat hij een voorstander is van het eventueel benutten van de
mogelijkheden en als we dan vervolgens constateren dat in regel 507 van het
verkiezingsprogramma staat 'dat arbeid fiscaal moet worden begunstigd' dan
snap ik niet helemaal waarom dan met zoveel kracht dit amendement terzijde
moet worden geschoven want uit cijfers blijkt gewoon dat er enorme
werkgelegenheidseffecten optreden indien wij het zwartwerk, wat vooral bij
arbeidsintensieve diensten optreedt, indien wij dat proberen om dat weer in
het formele circuit terug te krijgen. Dus ik zou er toch zeker voor willen pleitten
om het amendement van de afdeling Hilversum dat correspondeert met
amendement 27 4 van de kamercentrale Utrecht over te nemen.
De heer Groenveld; vordering van de activiteiten in het midden- en kleinbedrijf
in dit programma is gedaan is het pleidooi voor een verschuiving van
inkomstenbelasting en loonbelasting naar indirecte belasting waarmee je niet
alleen de arbeidsintensieve sectoren in de sfeer van de NKB helpt maar ook
andere. Ik denk dat gegeven ook het feit dat het hier gaat om Europese
regelgeving dat wij al een heel eind zijn met de aanbeveling om een
verschuiving aan te brengen van inkomstenbelasting en loonbelasting naar
indirecte belasting want daar help je in principe alle arbeidsintensieve
sectoren mee.
Drs. W.K. Hoekzema; nog één opmerking en dan ga ik tot stemming over.
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Voorzitter ik heb een tussenvoorstel want het is inderdaad zo dat onze ruimte
in Europa om dit te doen op dit moment heel erg beperkt is maar het is ook zo
dat de Nederlandse regering er wel degelijk naar streeft om hier wat meer
ruimte te creëren.
Dat hebben we onder andere geprobeerd voor de schoen herstellers, waarom
schrijven we niet dat bijvoorbeeld in Europees verband meer ruimte ontstaat
voor het eventueel verlagen van BTW tarief op arbeidsintensieve dienste.
Drs. W.K. Hoekzema; in Europees verband er op aandringen dat die ruimte
ontstaat.
De heer Rohe, kamercentrale Utrecht; ja voorzitter, maar dat gebeurt op dit
moment al. Wat ik dan niet snap is waarom is in België, waarom wordt daar
dan wel die verlaging van arbeidsintensieve diensten toegepast, waarom zien
we vooria in de grensregio in het zuiden des lands in de afbouwsector, in de
afwerksector, waarom daar enorme concurrentie-effecten optreden waarbij
dus dan bedrijven uit België worden ingeschakeld om in Nederland
werkzaamheden te gaan verrichten, je ziet dat daar al effecten optreden en ik
denk dat het veel verstandiger is om het amendement van de afdeling
Amsterdam te hanteren en ook aan te sluiten bij de terminologie in het
belastingplan voor de 21e eeuw waar wordt gesproken over arbeidsintensieve
diensten ik denk dat dat beter is dan alleen te spreken over schoenherstellers
en andere bedrijfstakken maar gewoon arbeidsintensieve diensten te
noemen.
De heer Robin Linschoten; maar daar ligt dan ook gelijk het probleem. We
hebben gekozen voor een fiscale paragraaf, ook heel nadrukkelijk gericht op
het midden- en kleinbedrijf via wat meer generieke instrumenten.
Om een aantal redenen, kijk nogmaals de programmacommissie heeft
helemaal geen problemen met dit soort opvattingen over de BTW, dat er op
Europees niveau ruimte wordt gecreëerd vind ik prima, ik verkeer alleen in de
veronderstelling dat we in Nederland alle ruimte die er nu is op basis van
Europese regelgeving dat we die opgesoupeerd hebben.
Kijk het probleem is dat in zijn algemeenheid hier heel gericht aangeven dat
bij arbeidsintensieve dienstverlening er een fiscaal budget beschikbaar moet
worden gesteld dat dat dus in ernstige mate ten laste gaat van de overige
maatregelen die we in de fiscale paragraaf hebben neergeschreven en ja dan
kan Hauteman prachtig over inverdieneffecten praten, dat hoor ik ook wel
eens rondom vermogensbelasting maar daar zijn we nog al eens in het
verleden mee de boot ingegaan en wat erger is we zullen daar door het
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Centraal Plan Bureau bij onze doorrekening eindeloos op worde afgerekend,
dan moet er gewoon boter bij de vis geleverd worden en dan gaat men
gewoon kijken wat dit betekent en dan vragen ze gewoon van waar willen
jullie schrappen in de rest van de fiscale maatregelen.
Maar als ik kijk naar het fiscale evenwicht van het fiscale pakket, zowel daar
waar het gaat om het goedkoper makerrvan arbeid, heel belangrijk voor het
midden- en kleinbedrijf en eigenlijk ook daar heel nadrukkelijk op gericht.
Als ik kijk naar de manier waarop we een keuze bepalen met betrekking tot de
het belastingsstelsel 21e eeuw dan hebben we, gegeven de financiële ruimte
die we beschikbaar stellen voor lastenverlichting en dat is een substantieel
pakket ook als u dat vergelijkt als onze collega partijen op dat punt
beschikbaar stellen dan doen we in het volume veel maar we doen ook in het
evenwicht van maatregelen en in de richting van wie bereikt dat eigenlijk
ongelooflijk veel en mijn pleidooi in deze vergadering zou toch zijn om daar
met elkaar op te blijven insteken.
Voorzitter met alle respect voor de argumentatie van de heer Linschoten, het
is natuurlijk wel zo dat je berekeningen voor kunt leggen aan het Centraal
Plan Bureau maar als wij zijn redenatie volgen dan is het dus helemaal niet
meer mogelijk om überhaupt nog wijzigingen aan te brengen omdat wij
natuurlijk niet op dit moment de beschikking hebben over diezelfde
doorrekensystematieken van het Centraal Plan Bureau.
Daarnaast is het wel degelijk zo, en dat kunnen we niet zomaar van tafel
vegen, dat duidelijk inverdieneffecten optreden op het moment dat je probeert
om dat zwarte circuit te bestrijden en dat in het formele circuit te brengen.
Dan gaan er gigantische effecten optreden.
Dat als u gaat kijken naar bijvoorbeeld schilders, stuwadoorsbedrijven en dat
soort bedrijven dan zie je dat er al in de private sector bijna alles zwart
gebeurt en ik denk dat het daarom van groot belang is dat je dat probeert om
dat weer in het formele circuit terug te krijgen zodat je ook daar over de
belasting blijft ontvangen.
De heer Hoogervorst; voorzitter, ik denk dat het Centraal Plan Bureau alleen
bereid zal zijn dit amendement voor ons door te rekenen als we ook bereid te
zijn om neer te schrijven dat we uit de Europese Unie willen treden want dit
kan gewoon niet, kappers, schoenherstellers, fietsenmakers mogen van
Europa niet in het lage BTW tarief dus laten we nou gewoon het volgende
kabinet via ons verkiezingsprogramma de opdracht geven om door te gaan
met ruimte te creëren om die arbeidsintensieve diensten de BTW daarvan te
verlagen.
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Voorzitter, misschien dat we de handreiking van de heer Hoogervorst zouden
kunnen aannemen en het argument van Linschoten ten aanzien van de
doorberekening kunnen vermijden door aan het amendement van Amsterdam
op het einde toe te voegen 'op Europees niveau'.
Dan is het een waarde vrij abonnement voor het Centraal Plan Bureau.
De heer Robin Linschoten; ik zou er dan toch voor kiezen om de algemene
formulering van Hoogervorst over te nemen dat wij ook bij een volgende
regering op aandringen.
Ja, maar ik doe één handreiking en geen twee, ik bedoel het moet een beetje
van twee kanten komen.
De heer Robin Linschoten; nou we gaan al een heel stuk in de goede richting
hoor. Op het moment, kijk Hoogervorst heeft gelijk, je moet geen dingen
opschrijven als je weet dat ze niet te realiseren zijn en zoals het nu
geformuleerd staat, we gaan daar de BTW verlagen om op zichzelf goede
redenen dan weten we dat we dat niet waar zullen kunnen maken omdat we
die ruimte niet hebben dus alleen al om die reden zou ik er een tegenstander
van zijn om het op te schrijven.
Wat we wel kunnen doen is zeggen van het zou goed zijn als dit zou gaan
gebeuren en laat de volgende minister of staatssecretaris van financiën met
verhevigde kracht op het Europese niveau gaan proberen om die ruimte te
creëren dan kun je als dan tot de conclusie komen dat je wel beleidsvrijheid
hebt.
En dat realiseert u door de toevoeging op Europees niveau.
Drs. W.K. Hoekzema; laat ik het volgende voorstel doen, dit moet nagestreefd
worden in verband van de Europese Unie.
Voorzitter, misschien is het dan inderdaad beter als er dan wordt gezocht
naar een compromistekst om dan inderdaad het voorstel over te nemen van
de heer Hoogervorst en dan daarbij de terminologie arbeidsintensieve
diensten te gebruiken, ik denk dat dat een betere formulering is en dan zou ik
daar mee kunnen instemmen.
De heer Robin Linschoten; ik stel dat we voor zo meteen een enige schorsing,
even met een paar mensen bij elkaar gaan zitten om een tekst te formuleren
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en dan hier te laten terug komen want volgens mij zijn we het over de
bedoelingen wel eens.
Ik wil een algemene opmerking maken over Europa. Straks is altijd Europa
het argument dat we niks meer kunnen veranderen in Nederland en met
name in een verkiezingsprogramma moet je er buitengewoon voorzichtig mee
zijn om er altijd maar weer Europa bij te halen, we hebben toch onze eigen
intenties.
De heer Robin Linschoten; helemaal mee eens.
Drs. W.K. Hoekzema; we houden dit even aan. Er wordt dus een tekst
gemaakt op basis van de discussie, een compromistekst en daar komen we
er dus straks even mee terug, dus A 221 wordt even aangehouden en men
gaat dus nu even aan het werk om daar een tekst voor te maken.
A 222, het advies is verwerpen.
De heer van Eekelen, afdeling Rijnwoude; het artikel zoals het voorligt dat
vinden wij niet duidelijk genoeg. Eigenlijk is ons de vraag wat de precieze
boodschap is, een standpunt kunnen we er in ieder geval niet in herkennen
dus vandaar ons voorstel om wat explicieter te zijn.
De heer Groenveld; als ik het goed zie dan hebben wij deze aanbeveling om
tot een zekere ecologisering van de belasting te komen hebben we reeds
verwoord.
Het artikel 7, beginnend bij regel 365, verwoord deze opvatting.
De heer van Eekelen; ik vind de wijze waarop het verwoord is eerder een
constatering in de richting van het mogelijk eroderen, ik vind er heel weinig in
terug zoals u het nu uitdrukt dan dat er ook een standpunt in staat.
De heer Groenveld; nou wat er in staat dat wij in het beginsel verdere
ecologisering toejuichen maar daarbij een aantal restricties formuleren en een
aantal kanttekeningen plaatsen namelijk het moet wel in Europees verband
plaatsvinden en we moeten bedenken dat wanneer we ecologiseren dat
indien die ecologisering een succes zou zijn, in die zin dat men zich
milieuvriendelijker gaat gedragen, dat daarmee dan de grondslag voor die
belasting verslechterd en dus wat we hebben gedaan is ecologisering laten
we op die weg verder gaan, kijk naar wat er in Europees verband gebeurt
want wij kunnen dat niet in ons eentje doen en bedenk ook dat er een
probleem zit als het gaat om de grondslag van de belasting.
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Die grondslag die erodeert indien die ecologisering een succes is.
De heer van Eekelen; ik ben het met u eens als het gaat om de risico's en
kanttekeningen, u gebruikt het woord toejuichen als u dat redactioneel kunt
verwerken dan kan ik volledig instemmen.
Paul Grevers van de afdeling Schouwen-Duivenland; wij hadden voorgesteld
om artikel 7 te schrappen met name omdat de formulering vrij omslachtig is.
De eerste zin van vier regels die er staat die klopt op zich genomen wel en het
is een goede overweging als je naar dit soort maatregelen gaat kijken om
daar rekening mee te houden maar het zou niet in een verkiezingsprogramma
horen. Het voorstel van de afdeling Rijnswoudeis naar mijn idee veel
duidelijker en veel helderder gesteld.
De heer Robin van Linschoten; misschien één opmerking. Wellicht dat het
toch te maken heeft met de appreciatie. Wat in feite hier wordt
neergeschreven dat is een politiek niet onbelangrijk signaal, is één,
traditioneel zijn wij als WO geen grote gelovers in de enorme effecten van het
ecologiseren van belastingen.
Met deze passage geven we aan dat het wat ons betreft wel degelijk een
optie is, en dus in de beschouwingen kan worden betrokken, maar dat we
indien dat gebeurt in ieder geval aangeven binnen welke randvoorwaarden
dat moet gebeuren en één van die randvoorwaarden is de Europese context
en ervan uitgaan dat Nederland zich niet op een eiland bevindt.
In dat opzicht, gegeven dat politieke signaal, denk ik dat het evenwicht dat we
zoeken in de tekst ligt zoals dat in het conceptprogramma ligt opgeschreven
en dat is dus inderdaad een iets minder positieve houding dan het
amendement uitstraalt waar nadrukkelijk aan wordt gegeven dat daar wel veel
meer van te verwachten valt en daar staan wij wel wat sceptisch tegenover.
Paul Grevers; met alle respecten, maar ik beluister toch twee verschillende
geluiden van achter de tafel.
Drs. W.K. Hoekzema; waar het in wezen toch om gaat is de laatste zin in 7
dat als je dat doet en je doet het met enige aarzeling maar als het dan
gebeurt wel in Europees verband met de concurrentieverhoudingen, dat vind
ik meest essentiële zin in punt 7
Paul Grevers; waar het ons om gaat is dat er een standpunt duidelijk wordt en
hoe enthousiast je bent en hoe terughoudend dat vind ik uit overwegingen

wo

53

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

prima alleen vind ik het in de huidige strekking onvoldoende duidelijk wat nou
het standpunt is.
De heer Zwart uit Enschede; ik kan mij voorstellen dat de verwarring ook
achter de commissietafel ontstaat omdat daar gelijkertijd scepsis en juichen
als woorden worden gebruikt en dat geeft denk ik ook een beetje de
bandbreedte aan van hoe wij er in de partij over denken.
Ik denk dat dat op zichzelf niet zo erg is.
Ik heb het gevoel dat de eerste twee zinnen van het amendement op zichzelf
ook heel genuanceerd zijn want er staat ook niet dat ecologisering de enige
manier is om dat te bereiken en ik denk aan de andere kant dat als je de zin
die nu in de tekst staat weglaat dan je wel belangrijke informatie mist maar ik
kan mij voorstellen dat het eroderen van de grondslag in ecologisch verband
heel andere beelden op[roept dan waar het eigenlijk om gaat.
Als zo'n belastingheffing werkt dan heft die zichzelf eigenlijk op en dan mag je
er geen opbrengsten van verwachten, als we het nou op zo'n manier zouden
zeggen, maar dat vertrouw ik u wel toe, en misschien die eerste zinnen van
het amendement wel meenemen dan hebben we denk ik ook ee~éd
pakket.
J
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, ja doen we in die zin, als het maar in
Europees verband gebeurt.
Nou dan gaan we naar A 962.
Voorzitter mag ik u even interpreteren, mijn naam is Stratman uit
St. Michielsgestel, wij hebben één van die nagekomen amendementen op de
volgende bladzijde 117 staan, dat is onder A 963.
Drs. W.K. Hoekzema; waar heeft u het nu over, A 963?
De heer Stratman; ja dat staat op bladzijde 15 bovenaan en dat heeft
betrekking op hetzelfde onderwerp.
Tijdens een spreekbeurt heeft minister president Kok in Eindhoven dat de
komende jaren de belasting op gas en elektriciteit voor kleingebruikers met
1.5 miljard omhoog moet.
Dat bedrag zou door de hoge inkomens moeten worden opgebracht terwijl er
door de koopkracht van de kleinere en lagere inkomens moet worden
gecompenseerd.
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Onze afdeling heeft naar aanleiding daarvan een amendement ingediend als
toevoeging dat eventuele toekomstige verhogingen van de ECO tax mogen
niet worden gebruikt om inkomenpolitiek te bedrijven en de progressieve ECO
tax wordt door de WO afgewezen.
En dat zouden we graag toegevoegd zijn aan artikel 7 wat u net besproken
heeft.
De heer Robin Linschoten; daar heb ik geen problemen mee.
Drs. W.K. Hoekzema; goed dan gaan we dus naar A 962, allemaal naar
aanleiding van regel 364, 'volledig herstel van de inflatiecorrectie'.
De heer Robin Linschoten; die zit al in het totale cijferbeeld waar wij bij de
berekeningen vanuit zijn gegaan en hoeft dus niet daar apart aan te worden
toegevoegd, dus hier is gewoon sprake van een misverstand.
Drs. W.K. Hoekzema; dan gaan we naar A 224, ons advies is verwerpen. Dat
advies wordt overgenomen?
Dan A 225 van de afdeling Brussel, advies is verwerpen, dat wordt
overgenomen.
Dan 963, is behandeld zojuist.
Dan A 228, advies verwerpen.
Afdeling Rijswijk; voorzitter wij zijn toch benieuwd naar de motivatie van de
commissie want op zich is de stelling onder 8 heel helder,' de afstand tussen
beslissen, betalen en genieten moet zo klein mogelijk zijn', dat geldt natuurlijk
ook voor de besluitvorming provinciale staten en gemeenteraden. Nederland
is één van de landen in Europees verband waar het aandeel van de lokale
belastingen het kleinste is en je zou ook de relatie beslissen, betalen en
genieten in gemeenteraden kunnen verbeteren op het moment dat het
aandeel van algemene uitkeringen en specifieke uitkeringen terug loopt.
De heer Groenveld; ja maar het beginsel, zo is geformuleerd op regel 372, is
ruimer dan zoals het herformuleert heeft dat beginsel alleen als consequentie
een groter belastinggebied voor de gemeentelijke en provinciale overheid
maar dat beginsel het verkleinen van de afstand tussen beslissen, betalen en
genieten kan er ook toe leiden dat op Rijksniveau bijvoorbeeld er meer recht
wordt gedaan aan het profijtbeginsel dus wat u wilt is geïmpliceerd door het
beginsel en als u het beginsel wilt vervangen door datgene wat u hier schrijft
dan wordt het minder breed.
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Afdeling Rijswijk; maar voorzitter wij stellen niet voor om het te vervangen, wij
stellen voor om er iets aan toe te voegen daarmee laten we het beginsel
overeind en dat is inderdaad breder dan alleen op het terrein van de lokale en
de provinciale belastingen maar dat wordt er wel expliciet aan toegevoegd.
De heer Groenveld; ja maar dan weet ik alleen nog maar te verzinnen dat het
dus niet nodig is.
Afdeling Rijswijk; maar is wel denk ik heel principieel als we een discussie
aangaan over het belastingsstelsel en vandaar dat het ook hier thuishoort.
De heer Zwart, wethouder van Enschede; ik betwijfel of het in de verkiezingen
een heel verstandige stap is om in het programma te zetten 'wij streven naar
hogere lokale belastingdruk', dat zou ik na de discussies van de afgelopen
jaren een heel verrassende uitkomst vinden.
De heer Robin Linschoten; precies, wij willen in zijn algemeenheid minder
belastingen en lagere belastingen en een uitbreiding van het belastinggebied
voor andere overheden dan de Rijksoverheid.
De heer Zwart; ik denk dat in Nederland één van de complicaties is dat we
nogal dicht op elkaar wonen en dat ook niet de mogelijkheid bestaat om hele
grote verschillen binnen zo'n klein land te kunnen laten bestaan, we hebben
in het verleden in Nederland heel bewust gekozen om een aantal
belastingopbrengsten exclusief aan de Rijksoverheid toe te kennen en dat via
het gemeentefonds naar gemeenten toe te laten gaan.
Ik moet er niet aan denken, dat bestaat in het buitenland wel, dat gemeenten
ook inkomstenbelasting mogen gaan heffen, het kan wel maar ik weet niet of
het een verbetering is.
Afdeling Rijswijk; als de heer Zwart het amendement leest dan ziet die daar
ook staan dat voorgesteld wordt om gelijktijdig de Rijksbelastingen te
verlagen, dat is dan wel iets dat je moet uitleggen en ik denk dat het gaat om
de principiële keuze, dat staat in het verkiezingsprogramma en dat is de
stelling die de commissie ook wil handhaven, de relatie tussen beslissen en
genieten en dat moet dan ook zijn effecten hebben op de
gemeentebegrotingen en de provinciale begrotingen.
En één van de problemen waar je als gemeenteraad voor gesteld bent in feite
besloten liggen in nationale besluiten, dat is soms ook heel verstandig want
we willen niet dat er op het gebied van onderwijs, op het gebied van bijstand,
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gebied van cultuur enorme verschillen ontstaan op zo'n korte afstand en dat
leidt er gewoon toe in een land als Nederland dat die ruimte wat beperkter is.
De heer Robin Linschoten; de commissie kan zich geheel vinden in de
opmerkingen die de heer Zwart hierover gemaakt heeft.
Drs. W.K. Hoekzema; u wilt stemming? Dan gaan we over tot stemming wat
betreft het amendement A228.
Globale teling gaan we dus nu toe over, als dat mogelijk is.
Ik begin dus weer met oranje voor het amendement, oranje tegen.
Dan krijgen we blauw voor, blauw tegen.
Wit voor, wit tegen.
Voor het amendement 150 stemmen en tegen 389, het amendement is dus
verworpen.
We gaan terug naar amendement A221, u weet dat we daar dus een
compromisamendement zouden formuleren dat luidt als volgt: 'er wordt
krachtig naar gestreefd in Europees verband ruimte voor BTW verlaging voor
arbeidsintensieve diensten zoals schoenmakers te realiseren', akkoord?
Besloten.
De heer Hartag van de afdeling Brussel; voorzitter er is één gevaar met het
compromisvoorstel en dat is, en dat zal u verbazen dat dat uit Brussel komt,
dat het erop lijkt dat het alleen maar in Europees verband geregeld kan
worden.
Misschien dat het zinvol is om toe te voegen 'nationale ruimte te creëren'?
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, een precisering, prima.
We gaan naar A 230, kamercentrale Gelderland amendement, het advies is
verwerpen.
Mevrouw Cecil van Berkestein namens de kamercentrale Gelderland; meneer
de voorzitter, met u zijn wij het eens om het profijtbeginsel toe te passen
alleen zouden wij willen suggereren met dit amendement dat wanneer
daarvoor uit de collectieve middelen betaald wordt dan ook daar de
lastenverlaging plaatsvindt en zo zou je kunnen spreken van een ....
De heer Robin Linschoten; voorzitter ik heb geen probleem tegen, en zeker
niet in specifieke situaties, maar laten we er geen mechanisme van maken.
Laten we niet zeggen dat het invoeren van een profijtbeginsel dat de
opbrengst daarvan onder alle omstandigheden zal moeten teruggeven in de
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vorm van een verlaging van de collectieve lasten. Met andere woorden geen
clausaal verband, overigens ben ik het eens dat dit een goede lijn zou zijn om
die te partiseren maar niet als mechanisme vastleggen en niet een absoluut
clausaal verband aanbrengen en dat is de reden waarom we hebben gezegd
laten we dat niet als deze manier opschrijven.
Mevrouw Cecil van Berkestein; ja maar zo staat het er wel dat het sowieso
mogelijk is.
De heer Robin Linschoten; maar dat is natuurlijk al zo, zoals het hier is
geformuleerd, is het echt een dringend voorschrift om het op die wijze te doen
en laat geen ruimte voor nadere afwegingen.
Mevrouw Cecil van Berkestein; en u stelt voor dat in dit programma de nadere
afweging altijd in beeld zal zijn.
De heer Robin Linschoten; absoluut.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord in deze zin dan?
Dan gaan we naar afdeling Oss, A 231, verwerpen is het advies, verwerpen
dus.
Kamercentrale Utrecht A 236, overnemen, wordt overgenomen.
A 237, advies is verwerpen, akkoord met het verwerpen?
Afdeling Velzen A 238.
De heer Spagge afdeling Heusden; voorzitter, ik neem aan dat het argument
om het te verwerpen is dezelfde oormerking van gelden? Dan trekken we het
1n.

Drs. W.K. Hoekzema; A 238, afdeling Velzen, verwerpen, dat wordt
overgenomen verworpen dus.
Kamercentrale Utrecht, overnemen tot aan 'waarbij', akkoord tot deze
gedeeltelijke overname?
A 241 , verwerpen is het advies.
De heer Otten van de kamercentrale Groningen; voorzitter, wij hebben in een
eerder stadium het amendement A 166 van Delfzijl aangenomen dat
amendement straalt dezelfde geest uit en wij zouden dus hier dat
amendement willen intrekken.
Drs. W.K. Hoekzema; goed zo, dank u. A 242, advies is verwerpen.
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Afdeling Schouwen-Duiveland; voorzitter u schrijft in artikel 11 in de laatste zin
'uitbreiding en modernisering van infrastructuur dient evenwel te geschieden
met in acht neming van wettelijk vastgelegde milieunormen', dat lijkt op een
open deur. De overheid zal zich altijd aan wetten moeten houden tenzij ermee
bedoeld wordt dat aanpassing en aanscherping en wijziging van wetten niet
mogelijk wordt gewenst en dat lijkt me toch wel mogelijk moeten zijn zeker
met de toekomstige situatie met Schiphol zou het mogelijk moeten zijn om
milieuwetten te kunnen aanpassen.
Dhr. Groenveld; ja maar dan doe je het nog steeds met inachtneming van de
vastgestelde milieunormen.
Afdeling Schouwen-Duiveland; als u dat bedoelt dan hoeft die zin er ook niet
in te staan.
Dhr. Groenveld; dat lijkt me wel duidelijk.
Afdeling Schouwen-Duiveland; ja voorzitter misschien aansluitend op
hetzelfde punt is ook A 247. De vraag is wat het opnemen van een zin dat je
normen in acht moet nemen, dat gaat dan ook met het voorbeeld Schiphol in
het achterhoofd van of dat ook uiteindelijk zo gerealiseerd zal kunnen worden
en ook met de opmerking zonet van de heer Groenveld toch de vraag of het
niet beter is om die zin weg te laten?
De heer Robin Linschoten; voorzitter de actualiteit en de discussie van de
afgelopen maanden hebben de commissie ervan overtuigd dat het wel
degelijk noodzakelijk is om hier een opmerking over op te schrijven in het
verkiezingsprogramma.
Zelfs als het een jaar geleden wellicht nog een open deur had kunnen zijn.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, Schiphol niet op slot. Goed het verwerpen wordt
aanvaard, met andere woorden het is verworpen.
A 247 idem dus.
Kamercentrale Dordrecht A 251, advies verwerpen, is verworpen dus.
Kamercentrale Dordrecht A 259 overnemen, akkoord.
A 266 advies is verwerpen.
De heer van Sluis van de afdeling Leiden; ik zou graag een toelichting willen.
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De heer Groenveld; wij denken datgene wat u hier opschrijft dat dat zeer wel
spoort met datgene wat er al reeds staat en dat deze nadere detaillering door
ons overbodig wordt geacht. Dus we zijn het er niet mee oneens maar we
denken dat dat geïmpliceerd is in datgene wat we hebben opgeschreven.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, wordt ingetrokken.
A 267, verwerpen is het advies, het is verworpen.
A 269 het advies is verwerpen?
Voorzitter, natuurlijk is de WO in het algemeen voor een generiek beleid van
de overheid richting industrie maar er zijn situaties denkbaar waarin een meer
specifiek beleid tijdelijk op zijn plaats is en ik vraag me dus af of het niet
verstandig is om de term generiek te laten vallen en het voorwaarde
scheppende beleid primair te laten staan.
Of het nou generiek is of in bepaalde gevallen specifiek dat laten we dan van
de situatie afhangen.
De heer Groenveld; maar dan missen we ons standpunt ten aanzien van de
verhouding generiek specifiek, wij willen toch laten doorklinken dat de WO bij
beleid in eerste instantie wil denken aan generiek beleid en dat laat onverlet
dat u gelijk hebt dat het soms anders kan zijn maar meestal niet.
Dat ben ik met u eens, maar als u specifiek zegt een generiek voorwaarde
scheppend beleid dat zou een specifiek beleid uit kunnen sluiten en dat lijkt
me niet verstandig.
Als u zegt in het algemeen een generiek enz. dan kan ik daar volledig mee
leven.
De heer Groenveld; het lijkt me geen probleem dat we opschrijven dat zoals u
het bedoelt dat in het algemeen in principe enz. wij ons richten op generiek
beleid en ja dat kan betekenen dat het soms specifiek beleid is maar dat heeft
niet onze voorkeur.
Ik denk dat de commissie er geen probleem heeft om de tekst enigszins in uw
richting aan te passen.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, doen we.
A 270 het advies is overnemen, dus dat wordt overgenomen.

Afdeling Bergen op Zoom; voorzitter mag ik daar toch nog iets op zeggen
want ik zie hier een aantal dingen, en ik zie ook verderop en dan kijk ik even
vooruit naar ons amendement van onze afdeling Bergen op Zoom A 284, daar
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wordt gesproken over de internationale concurrentiepositie van Nederland en
er wordt ook gesproken over het optreden van overheden in onze buurlanden
moet als ijkpunt gehanteerd worden.
Nou als u praat met buitenlandse ondernemers en u kijkt naar onze
buurlanden en daar zijn Duitsland en België, helaas voor die landen, die
worden niet als heel erg positief beoordeeld in alle gevallen, dat betreurt mij
maar het is aan de andere kant wel aardig voor Nederland want dat leidt tot
bedrijfsvestigingen ook vanuit het buitenland.
Ik vind het dus een ijkpunt waarvan, u kunt dat ook uit de onderzoeken lezen,
Nederland staat aan de top als vestigingsland, een ijkpunt van onze
buurlanden overnemen als dat alom bekend wordt niet altijd positief te zijn dat
vind ik wat onvoorzichtig.
De heer Groenveld; ik denk niet dat het in die zin is bedoeld dat als u zegt wij
spiegelen ons aan het buitenland indien dat buitenland iets beter doet dan wij
en als het omgekeerde het geval is dan vanzelfsprekend is dan niet het
buitenland of het buurland is een ijkpunt maar wellicht dat de tekst die wij
willen overnemen op dat punt wat kan worden verduidelijkt.
Meneer de voorzitter, afdeling Brussel, ik kan me daar bij aansluiten.
Het gaat erom dat we aan de top blijven en dat we dan ook kijken naar wat
het buitenland doet, dat u het woord ijkpunt wil veranderen, ga gerust uw
gang.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, dus de tekst wordt even gepreciseerd.
A 271, verwerpen is het advies, het wordt verworpen.
Afdeling Antwerpen; meneer de voorzitter, één van onze leden die heeft zelf
consultant, en niet bij bakkenist, en die heeft dit voorgesteld en die vroeg mij
waarom wordt het verworpen.
De heer Groenveld; kijk het is de vraag wanneer je steeds een bepaald beleid
wilt voeren of dat altijd ertoe moet leiden dat je een instituut in het leven roept.
Vooralsnog is het mij niet duidelijk dat een goed technologiebeleid alleen
maar kan worden gevoerd onder de conditie dat er een algemeen sturend
instituut in het leven wordt geroepen.
We hebben het verworpen omdat het ons niet goed duidelijk is wat de
positieve waarde is van dit amendement.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, verworpen.
Vrouwen in de WD A 276, wordt overgenomen door de vergadering.
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A 277, advies is verwerpen, wordt overgenomen het verwerpen? Akkoord.
Afdeling Oegstgeest A 278 het advies is verwerpen, kansrijke zones wordt
overgenomen.
Ton Zwarts, kamercentrale Leiden; voorzitter, mede namens de afdeling
Oegstgeest zijn we buitengewoon benieuwd voor de verwerping van dit
voorstel omdat er een aantal elementen inzitten die voor de WO
buitengewoon worden gewaardeerd.
In de eerste plaats wordt de groei van het MKB bevorderd, de werkeloosheid
wordt gereduceerd, de achterstand in achterstandswijken wordt weggenomen,
er wordt gedereguleerd en dat alles zonder dat er één cent subsidie aan te
pas komt.
Het gaat om fiscale déregulering, we hebben al een aantal malen
geconstateerd, terecht, dat de Europese ontwikkelingen zich verzetten tegen
bepaalde instrumenten die hier vandaag de revue passeren, dat geldt hier
niet voor, de Europese commissie is buitengewoon enthousiast over het
instrument want het wordt in het buitenland, in Frankrijk met name, maar ook
in andere EMU landen met verve naar voren gebracht.
Het laatste argument, de heer Remkes ons niet onbekend, heeft in de Kamer
een aantal malen experimenten met de kansenzones ook toegejuicht en zich
daaraan gecommitteerd dus de verwerping ervan zou wat dat betreft een
opvallende koerswijziging betekenen maar ik ben zeer benieuwd wat de heer
Groenveld daarover te zeggen heeft.
De heer Groenveld; we hebben wat deze kwestie betreft een wat andere
opvatting dan de heer Remkes. Wij vinden dat er een gevaar in schuilt laten
we maar zeggen Nederland in te delen in een zones, of althans kansenzones
te creëren, dat impliceert een ongelijkheid in de wetgeving ten opzichte van
verschillende gebieden.
Het beginsel van gelijkheid voor de wet is een belangrijk beginsel voor
liberalen, dacht ik, dus alhoewel het voor bepaalde zones een positieve
werking kan hebben heb je hier toch wel iets wat op gespannen voet staat
met onze opvattingen over wat in een rechtstaat zou kunnen en wat niet.
De heer Zwarts; dat is uw goed recht uiteraard alleen verbaasd mij dan wel
dat Europese Unie die als de kampioen van de gelijkheid zich opwerpt er
geen bezwaar tegen maakt.
De heer Groenveld; dan moet u dat daar vragen.
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De heer Zwarts; ja, dat zou kunnen, verder valt mij op dat Nederland wat dat
betreft natuurlijk al in zones is ingedeeld, denkt u maar aan
investeringsregio's, in het noorden des lands, denkt u maar eens aan
Flevoland, structuurfondsen en dergelijke wat dat betreft gaan we natuurlijk
geen revolutie tegemoet.
De heer Groenveld; ja maar kijk het punt is dat de commissie Linschoten van
opvatting is dat je als het gaat om dat soort ontwikkelingen terughoudend
moet zijn en te constateren dat het ten dele al het geval is is nog geen
argument om te zeggen ik ga op die weg verder, maar als u daar anders over
denkt dan moet de vergadering dat uitspreken.
Drs. W.K. Hoekzema; u wenst stemming? Ik zou het wel in stemming willen
brengen.
We hebben het dus over A 278, dat gaat dus over de kansenzones en dat wil
ik dus graag in stemming brengen.
Ik begin weer met oranje voor, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen.
Wit voor, wit tegen.
Voor het amendement 200, tegen het amendement 403, het amendement is
verworpen.
We gaan naar A 281 en dat samen te behandelen met A 290, het advies is
beiden verwerpen.
Joop van Dieren afdeling Hilversum; ik zou op ons amendement toch nog een
korte toelichting willen geven en die is dat wij op zich niet tegen de
vermindering van de regelgeving zijn, in tegendeel, maar het gaat ons als
afdeling te ver om de vermindering van de regelgeving zover door te voeren
dat het totale vestigingsbeleid verdwijnt.
Ik denk dat wij toch ook als partij rekening moeten houden met de belangen
van de met name wat kleinere ondernemers die toch ook recht hebben op
een bepaalde vorm van bescherming.
De heer Rohe van de kamercentrale Utrecht; ik sluit mij helemaal aan bij de
woordvoerder van de afdeling Hilversum en daar zou misschien aan moeten
worden toegevoegd dat in de afgelopen periode de vestigingswetgeving al
verregaand is gedereguleerd en dat er zelfs al stemmen zijn om de bestaande
wetgeving om die in zijn geheel af te gaan schaffen, ik denk dat dat allerlei
ongewenste maatschappelijke neveneffecten leidt, zeker ook als we gaan
kijken naar de lasten zowel in regelgeving als ook qua risico's waar
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ondernemers vooral in het midden- en kleinbedrijf mee te maken krijgen, om
dat wat nog aan vestigingswetgeving resteert om dat nu ook te gaan
afschaffen.
De heer Groenveld; een hartgrondig voorstander is van een vestigingsbeleid
dat gaat ons wat te ver.
De heer Rohe; ik heb op zich niks verder toe te voegen dus in die zin zou ik
het amendement willen handhaven want ik blijf nog steeds voor mijn mening
staan.
Drs. W.K. Hoekzema; stemming,
Ja, voorzitter misschien dat er nog even iets aan kan worden toegevoegd ...
Drs. W.K. Hoekzema; nou nee, niet meer ik ga stemmen want anders zijn we
de volgende zaterdag ook nog bezig met dit stuk dus stemming.
Dat betekent dus dat we stemming hebben over het amendement A 281
waarbij we meteenS 290 betrekken, dus tezamen.
Dat betekent dat ik weer begin met oranje voor, oranje tegen.
Dan blauw voor en blauw tegen.
Wit voor en wit tegen, duidelijke zaak, verworpen.
A 282, overnemen, is besloten.
A 283, advies verwerpen.
Afdeling Heusden; voorzitter mag ik de argumenten weten waarom want dit
lijkt me toch bijzonder belangrijk dat het onderwijs beter wordt afgestemd op
de praktijk.
De heer Groenveld; er staat afstemmen op deze sector, het onderwijs.
Je hebt allerlei vormen van onderwijs dus 'het onderwijs' afstemmen op deze
sector, ook universitair onderwijs.
Afdeling Heusden; ik praat over beroepsonderwijs, dat is de bedoeling.
De heer Groenveld; ja maar dat schrijft u niet. En sommig beroepsonderwijs
stem je niet af op deze sector. Beroepsonderwijs is bijvoorbeeld ook het
opleiden van piloten van de KLM en dat heeft met deze sector niet zo veel
van doen.
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Drs. W.K. Hoekzema; ingetrokken?
Dan gaan we naar A 284, afdeling Bergen op Zoom, advies verwerpen.
Ja meneer de voorzitter, dat respecteren wij dat u dat wenst te verwerpen
alleen vinden wij wat weinig terug van het internationale bedrijfsleven, wat niet
alleen in ons mooie West-Brabant maar ook onlangs in West-Friesland, sterk
bijdraagt tot de werkgelegenheid en voor ons land heel erg belangrijk is ook
gezien onze positie, we staan hoog op de lijst van landen waar het goed is te
investeren voor buitenlandse ondernemingen.
We begrijpen niet goed waarom we dat niet in het verkiezingsprogramma
zouden kunnen terugvinden.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, we nemen het over.
A 285, verwerpen is het advies, wij verwerpen dus.
A 287, verwerpen is het advies, wordt verworpen.
A 288, verwerpen, Groningen.
Voorzitter, Otten kamercentrale Groningen. Wij zouden graag zien dat dit
amendement toch aangenomen werd en wel om de volgende reden.
Het midden- en kleinbedrijf heeft ten opzichte van grote bedrijven een
achterstand in zaken als acquisitie enz. bij de overheid en de overheid heeft
ook de neiging om de makkelijkste, maar niet altijd de beste, weg te kiezen
door in zee te gaan met grotere bedrijven en dat is eigenlijk de reden dat we
zeggen, zonder dwingend iets voor te schrijven overigens, dat die
marktordening zodanig zou moeten zijn dat aan het MKB volwaardige kansen
wordt gegeven.
Dat is goed als een soort reminder en stimulering juist van die overheid om te
kijken naar dat MKB wat kunnen zijn en niet altijd uit te moeten gaan van de
gemakkelijkste weg.
Als u de formulering zou willen wijzigen, als maar de geest gelijk blijft dan is
ons dat ook goed.
De heer Groenveld; de vraag die wij hebben is of het werkelijk op dit moment
zo is dat het aanbestedingsbeleid het MKB geen kansen biedt opdat in feite
op dit moment de situatie is, ik ben daar nou niet zo ...
De heer Otten; ik wil u een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld een groot kun je
in ene aanbesteden maar je kan het ook in stukken knippen, dat is eigenlijk
de tweede zin die dat weergeeft als je de midden- en kleinbedrijf daarbij
betrekt, particulier initiatief, kun je heel vaak heel goed in bijvoorbeeld twee of
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drie stukken knippen en komt het MKB eerder in aanmerking en dat is dus de
bedoeling hiervan en niet meer dan dat.
De heer Robin Linschoten; toch moet je daar praktisch in opereren, ik ben het
op zichzelf niet oneens met de gedachte. U moet realiseren dat het
aanbestedingsbeleid van de overheid transparant en open is, ook midden- en
kleinbedrijf kan daar in participeren. Als het om grotere projecten gaat dan
wordt het natuurlijk heel moeilijk om als overheid een specifiek beleid te
voeren als andere bedrijven, ook kleinere bedrijven, niet een bepaald
consortium hebben gevoerd om bijvoorbeeld een opdracht binnen te krijgen.
In al die grote projecten zie je inderdaad dat uiteindelijk de boel aan besteed
wordt aan een consortium van de wat grotere bedrijven, dat wil niet zeggen
dat die vervolgens in de loop van een dergelijk project op grotere schaal ook
kleinere bedrijven inhuren, onder aanbesteding om de boel gerealiseerd te
krijgen.
Waar het om gaat is dat de overheid iedereen eerlijk behandeld, dat ieder
klein bedrijf ook met anderen gezamenlijk in staat is om als er iets wordt
aanbesteed om daar op te bieden maar de overheid blijft in dat kader klant en
zal zich laten bedienen door dat deel van het bedrijfsleven wat het beste in
staat is, hetzij alleen hetzij met anderen in een consortium, de klus te klaren
waar het om gaat.
De heer Otten; nee, bij de kleinere bedrijven zal men daar wat meer moeite
vanuit de overheid moeten doen en dat is juist wat wij vragen om dat te
stimuleren
In die toevoeging die wij geven.
Het is niet meer dan een stimulering daarvan. Kijk er goed naar, en je kan er
ook op terugvallen door te zeggen hé waarom heb je daar niet het MKB voor
ingeschakeld, nou daar kan een antwoord op zijn dat het niet kon, akkoord
dat is dan zo, maar het is wel een stimulering.
De heer Robin Linschoten; maar de overheid moet daar een heldere positie in
hebben. De overheid wil iets aanbesteden en moet iedereen die dat
potentieel kan uitvoeren evenveel kans geven om die opdracht binnen te
halen.
Grotere bedrijven maar ook kleinere bedrijven.
Je kunt daar niet een specifiek op het midden- en kleinbedrijf gericht voeren.
Wat je wel kunt hopen is dat een aantal kleineren bedrijven een soort van
samenwerking kiezen waardoor ze een grotere kans hebben om dat soort
opdrachten binnen te halen.
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Maar de overheid moet zich bij het aanbesteden van werk, publieke werken,
in dat opzicht neutraal opstellen, overigens is het maar zeer de vraag als
grotere opdrachten terechtkomen bij grotere bedrijven dat niet evenzeer tot
een grotere hoeveelheid extra activiteiten en aanbestedingen lijdt binnen dat
midden- en kleinbedrijf maar dat ook de grotere bedrijven klussen aannemen
waar ze een groot aantal externen bij gaan betrekken.
Maar de overheid moet, en ik denk dat dat een heldere lijn is, zich neutraal
opstellen.
Drs. W.K. Hoekzema; u wilt stemming daarover?
De heer Otten; graag, ik wil wel stemming daarover.
Drs. W.K. Hoekzema; dan gaan we over tot stemming. A 288 dus, oranje
voor, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen. Wit voor, wit tegen. Dat is wel duidelijk, verworpen.
A 290 hebben we met A 281 al behandeld, A 291, advies is verwerpen.
Roos Hoekstra; we trekken dat amendement in omdat dat in de Nota van
Wijzigingen al heel goed verwoord is.
Drs. W.K. Hoekzema; zeker ja, dan zie ik ook voorstel A 965 met betrekking
tot regel 459 en 964. ...
-.....I
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Voorzitter, Lijd is mijn naam en er is mij gevraagd hier te interpreteren zowel
namens de'i)artijcommissie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en namens
de kamercentrale Leiden voor een aantal kwesties met betrekking tot de
landbouw. Door het te combineren besparen we al wat vergadertijd.
Voorzitter een paar suggesties met betrekking tot 965 zou ik u willen
suggereren om te kijken naar 964 en daarbij is het advies van uw commissie
overnemen dus daar zijn we mee klaar als uw vergadering dat ook
accordeert.
Drs. W.K. Hoekzema; 964 wordt overgenomen, is daarmee 965 gedekt? Dank
u.
Dhr. Lijten; hetzelfde voorzitter, dat zit bij A 292 en A 293, die twee horen bij
elkaar.
Drs. W.K. Hoekzema; dus als we A 293 overgenomen hebben, hebben we
dan A 292 van de baan?
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De heer Lijten; ja, en dat betekent wel voorzitter, dat merk ik heel nadrukkelijk
op, dat A 293 treft u ook terug in een aantal andere amendementen waarbij u
sommige keren zegt verwerpen en andere keren overnemen.
Ik moet u zeggen bijvoorbeeld A 297, dat is met de acceptatie van A 293 ook
zeker inhoudelijk overgenomen, hetzelfde geldt voorzitter met betrekking tot
A 300 dat is dan ook overgenomen. Ik heb het zo een beetje uit zitten plus
wat aantekeningen gemaakt en ik ben gaarne bereid mijn aantekeningen ter
beschikking te stellen van uw secretariaat als ik daarmee u van dienst zijn.
Zal ik verder gaan voorzitter?
Dit dekt tevens A 302, A 303 en A 304, ik zie de heer Linschoten bladeren.
De heer Robin Linschoten; hier wreekt zich de soepelheid van de commissie,
maar u heeft gelijk. Je kunt op het moment dat je A 293 overneemt best
concluderen dat die andere amendementen daarmee overbodig zijn
geworden.
Drs. W.K. Hoekzema; en daarmee hebben we dus A 304 ook behandeld.
Daarmee hebben we deze twee pagina's meteen afgewerkt.
De heer Lijd; voorzitter dan komen we aan A 307. Ik zou zeggen als u dat
even buiten beschouwing laat want we hebben vervolgens A 308 en daarbij
zit de clou, het gaat om concurrentievervalsing en als we zo meteen komen
op A 293, die we aanvaard hebben, daar zit die concurrentie vervalsing in.
Bedoeld is namelijk met die fiscale zaken, en dat weet iedere insider meneer
Groenveld, dat het niet gaat over harmonisatie maar dat men wil tegengaan
dat er dus via fiscale maatregelen een stukje concurrentievervalsing optreed,
dan denk je aan bepaalde trucs met inkomstenbelasting in omringende
landen en denkt u ook aan bepaalde trucs met volksverzekeringen en sociale
verzekeringen dus naar mijn indruk heeft u A 308 met acceptatie van A 293
ook aanvaard.
De heer Robin Linschoten; het klopt wel maar het is alleen hier wat meer
gespecificeerd en wat meer uitgeschreven. Op het moment dat je volledig
macro dat eerste amendement dat we overgenomen hebben kun je
concluderen dat al deze aspecten die je dan niet verder echt benoemt daar
ook onder vallen, ik heb daar geen probleem mee maar je kunt ze ook verder
uitschrijven.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord dus A 293 is in feite leading voor al deze
zaken.
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De heer Lijd; voorzitter dan kom ik nu aan het moeilijkste amendement dat is
A 309, daar is redactioneel jammer genoeg wat fout gegaan, er had namelijk
moeten staan dat je de regels 482, 483 en 484 gaat vervangen.
Ik vrees nu dat ik een beetje schools word met een paar opmerkingen.
Er is namelijk door de commissie geschreven: Volumerestricties in de export
moeten geëlimineerd worden'. Wanneer we kijken naar het onderdeel
landbouw van het GET akkoord in de Uruguay ronde, waarvoor hebben we
restricties dat geldt voor de exporten naar derde wereldlanden met restituties,
alsmede afzet voor de interventievoorraden maar wanneer u het correct doet
conform de regel van het marktgedrag hebben wij geen restricties voor export
vanuit derde landen, tegendeel dat willen wij zelfs, dat is ook opgenomen in
A 293, een concurrerende land- en tuinbouw.
Tweede element is dat toch ook nadrukkelijk ontraden moet worden dat op de
manier waarop het hier geschreven is er openingen worden gemaakt voor
nationale inkomensondersteuning, denk ook aan de problematiek tussen
Nederland en Duitsland, Duitsland waar men politiek bereid is om nog al wat
middelen uit te trekken voor het nationaal landbouwbeleid. Waar hebben wij
altijd voor geknokt als Nederlandse regering in het Brusselse, zeker ook de
huidige landbouwminister, wanneer dat gebeurt kan dat alleen met
toestemming van de Europese Commissie en volgens spelregels, vandaar
voorzitter dat de kamercentrale Leiden is gekomen met het amendement
A 309 waarin duidelijk aangegaan wordt dat het voor belemmeringen in de
marktwerking dat die moeten worden tegengegaan, en dat is niet alleen het
belang van de agrarische sector maar ook voor de consument.
En waar we nogal verbaasd over zijn dat het advies van uw commissie is om
dit amendement van de kamercentrale Leiden, wat tevens een aantal andere
amendementen dekt, niet over te nemen. Ik heb opgeschreven de
amendementen dat het dekken en dat zijn, dat zijn A 967 en A 311.
De heer Groenveld; ik zal niet op al uw opmerkingen ingaan omdat ik net de
zaal kwam binnenlopen. Wat de commissie wel vindt is dat de stelling in
artikel 19 op bladzijde 19 moet worden gehandhaafd en dat betekent ook dat
wij dus nadrukkelijk ruimte claimen voor nationale inkomensondersteuning
van de landbouw als men in Europees verband naar een meer marktconform
beleid, waardoor de inkomensposities van Nederlandse boeren sterk worden
benadeeld, evenals de inkomenspositie van andere boeren in andere landen,
dan zijn wat betreft de inkomensondersteuning bij inkomensderving de
Nederlandse wet van kracht en dat wensen we wel te handhaven.
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Met andere woorden de hoogte van bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen die je
wellicht zou moeten aanwenden indien bepaalde boeren failliet gaan, die
hoogte van die bijstandsuitkeringen dat is nog altijd een kwestie van nationaal
beleid.
De heer Lijd; voorzitter, naar aanleiding van het antwoord van de heer
Groenveld impliceert uw antwoord dat u zegt het gedeelte van de
volumebeperkingen in de export moeten geëlimineerd worden, dat u dat
schrapt want we hebben die op het ogenblik niet.
De heer groenveld; daar hebt u ongetwijfeld gelijk in dus als dat een
overbodige passage is dan denk ik dat de commissie ermee instemt om dat
gedeelte van dat artikel inderdaad te schrappen.
De heer Lijten; dan het tweede gedeelte voorzitter, die nationale
inkomensondersteuning wanneer u het amendement van de kamercentrale
Leiden leest dan zit er dat in maar tevens is er een pleidooi gehouden om het
meer marktconform opereren van agrarische bedrijven om dat te kunnen
realiseren en dat houdt onder meer in dat je onnodige regelgeving dat je die
gaat schrappen.
De heer Groenveld; dat staat in artikel 18, hoofddoel van het beleid enz. enz.
het versterken van een concurrerende marktgerichte land- en tuinbouw in
Europa dus dat lijkt me dan overbodig.
De heer Lijten; nee, ja, we zijn ermee akkoord gegaan om, ja nou wordt het
moeilijk meneer Groenveld, om over te nemen van de kamercentrale Leiden
A 293 en dan moet je er wel het een en ander aan toe voegen. U loopt nu
redactioneel in de fuik.
De heer Groenveld; legt u eens uit. Ik begrijp u niet helemaal. Er staat het
amendement van Leiden bij A 293 ...
De heer Lijten; nee dat heeft u overgenomen.
De heer Groenveld; oh dat hebben wij overgenomen, dat was me even
ontgaan dan.
De heer Lijten; en dan gaat u vervolgens een aansluitende tekst maken ..
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De heer Robin Linschoten; meneer Lijten het komt niet in de plaats van punt
18, het wordt ervoor geplaatst. 460, het punt 18 zoals de commissie dat in
eerste instantie heeft voorgesteld blijft daarbij gewoon in tact. Dat is de
consequentie van het accepteren van amendement A 293 wat we zojuist
hebben gedaan, om dat daar verder geen referte wordt gemaakt in de richting
van ons punt 19 wat wel degelijk zijn relevantie blijft houden.
De heer Groenveld; er staat invoegen.
De heer Lijten; ja, inderdaad. Nou voorzitter ik zou de suggestie toch willen
doen dat ik ben bereid om aan de tafel te komen zitten om er even over de
tekst met u te praten want ik heb het idee dat dit zuiver tekstueel is en dat we
nu aan het discussiëren zijn, dat is mijn beeld.
Drs. W.K. Hoekzema; maar wij blijven dus bij A 308 verwerpen hoor, meneer
Lijten.
De heer Lijten; nee, we hebben het nu over A 309 voorzitter, A 308 is al
verworpen en is terecht gezegd en dat zit in A 293.
Het spijt me voorzitter dat het nogal ingewikkeld is.
Drs. W.K. Hoekzema; A 308 ja en A 309 zijn we nu mee bezig.
De heer Groenveld; naar onze opvatting A 309 is het pleidooi voor een
marktconform beleid, althans in de agrarische sector die in staat moet zijn
voor de markt te produceren en indien ze niet in staat is voor de markt te
produceren dan hebben we een probleem want dan rendeert het bedrijf niet,
en dat staat naar mijn opvatting verwoord in artikel 18, hoofddoel van het
beleid enz. marktgerichte, concurrerende land- en tuinbouw in Europa.
Voorzitter, mag ik het heel simpel proberen te houden want dit is me zo
langzamerhand een al te technisch geleuter, A 293 was de basis voor meneer
daar en hij wou alleen op een gegeven moment nog even sputteren over die
inkomens onafhankelijke steun, nou dat wou u er graag inhouden dus als u
die twee dan bij elkaar voegt zoek het dan voor de rest redactioneel uit.
De heer Robin Linschoten; ik weet niet of dat goed is want daar zit ook het
probleem niet in, bij
A 309 zit het probleem erin van wat je hier definieert met
overheidsbemoeienis in relatie tot marktconformiteit en als je dan het
voorbeeld noemt van milieuregels, dat wel degelijk altijd een overheidstaak
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zal zijn, dan kom je in een dergelijke verwarrende discussie terecht. Dus A
309 moeten we met elkaar verwerpen, we hebben A 293 overgenomen en ik
denk dat de opvattingen met betrekkingen tot al dan niet structurele
inkomensondersteuning, zoals die in de teksten staan, dat daar geen verschil
van inzicht in deze vergadering is.
De heer Lijten; voorzitter, ik heb zelf de indruk, naar aanleiding van de diverse
opmerkingen, wanneer we het eerste gedeelte van 19 over die
volumerestricties wanneer we dat schrappen dan zijn we al een heel eind op
de goede weg zij het dat ik toch nog wel enige twijfel heb over die ruimte voor
die nationale inkomensondersteuning.
De heer Robin Linschoten; maar dat hadden we tien minuten gelden al
doorgezet.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, dus met andere woorden als we dus voort
moeten we volumerestrictie in de export geëlimineerd worden, als we dat
elimineren dan zijn we er uit en dan is daarmee dus A 309 ook voldoende
afgehandeld, ja?
De heer Lijten; voorzitter u heeft inmiddels ook behandeld A 311 en A 312 en
dan kom ik vervolgens aan A 313 wat ook weer spoort met wat u in het
tweede gedeelte heeft staan A 968.
Wat zijn de overwegingen van uw commissie voorzitter om A 968, en
datzelfde geldt voor A 313, om dat af te wijzen? En datzelfde geldt dan en is
min af meer synoniem aan het amendement A 308 van de kamercentrale
Groningen.
Voorzitter mag ik u een verzoek doen? Mag ik u vragen om punt voor punt af
te handelen en niet van punt 200 zoveel naar 300 zoveel te springen, met
name mensen die niet zo in de landbouwcommissie thuis zijn dat die het wel
kunnen blijven volgen want zo wordt het een Poolse landdag en geen
structurele onderhandelingen voor een verkiezingsprogramma.
Drs. W.K. Hoekzema; nou een Poolse landdag dat valt wel mee.
De heer Groenveld; A 968 hebben we het dus nu over? Ja, het is natuurlijk
juist wat er staat alleen is het de vraag of je dergelijke opmerkingen zo
specifiek moet maken voor de land- en tuinbouw, het geldt ook voor andere
sectoren in de economie. Is dit nu nodig is de vraag van de commissie?
Het antwoord op die vraag hebben we gegeven, het is onnodig en willen het
graag verwerpen.
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De heer Lijten; voorzitter, dan zit er wel één addertje, en dan denk ik aan een
eerdere opmerking van de heer Groenveld, dat vindt hij terug in zowel het
amendement A 968, sorry naar de vorige spreker, en het amendement A 313
dat u stelt van de faciliteiten voor het midden- en kleinbedrijf, die gelden zeker
in beginsel, ook voor de land- en tuinbouw.
Dat is dacht ik een standpunt wat wij als WD beslist niet afwijzen, u heeft
eerder genoemd artikel 1 van de grondwet.
De heer Groenveld; dus uw opmerking is dat wij impliciet door iets te vertellen
over het midden- en kleinbedrijf in feite A 968 geaccepteerd hebben.
De heer Lijten; ja, je kunt onmogelijk uitsluiten wanneer u bepaalde
faciliteiten, dat geldt fiscaal maar dat geldt ook ....
~~

\

Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, akkoord, akkoord. U\
Ik ga nog even terug, er is nog een voorstel 967 en at gaat dus over de regels
482 tot 484, dus 967 partijcommissie LNV.
\J
De heer Groenveld; dus het gaat over 967, nogmaals ik denk dat we dat
inmiddels al verwoord hebben, gegeven de tekst die er ligt van de commissie
en gegeven de amendementen die we daar inmiddels op hebben
aangebracht.
De heer Lijten; voorzitter, door acceptatie van amendement A 293 dekt u heel
veel en is correct wat de heer Groenveld constateert.
Drs. W.K. Hoekzema; 967 impliceert dat dus. De ondervoorzitter gaat mij nu
even vervangen want ik sterf van de honger.
Willem eet smakelijk. Ik heb een verzoek aan de heer Lijten. Kunt u nog even
samenvatten wat er is besloten, u heeft een compleet beeld ervan.
De heer Lijten; ik geloof dat het de zevende keer is, maar zeven is een mooi
getal, wij hebben aanvaard het amendement A 293 van de kamercentrale
Leiden en dat betekent dat we de regels 465 tot en met 4 72 hebben
vervangen tot dit amendement. Dat impliceert dat tevens een hele serie
andere amendementen hiermee ook zijn overgenomen, zelfs als ze
verworpen zijn hebben we ze inhoudelijk wel geaccepteerd ik zal niet alle
nummers herhalen, of wilt u dat wel? Maar ik heb beloofd mijn aantekeningen
ter beschikking te stellen.
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Dan hebben wij ook impliciet overgenomen A 308 van de partijcommissie
belastingen in de zin van concurrentievervalsing, dan hebben we naar
aanleiding van A 309 hebben wij een wijziging aangebracht in de regels 482,
483 en 484 doordat we het eerste gedeelte daarvan de volumerestricties in de
export, die eliminatie dat we die schrappen, en dat we handhaven de tekst: 'er
dient ruimte te komen voor nationale inkomensondersteuning in de landbouw',
dat we die tekst handhaven.
Ondervoorzitter; fijn dank u wel.
Voorts hebben we en dat is een algemeen punt heeft u aanvaard, en dat is
het vierde punt, dat u start met nationaallandbouwbeleid en vervolgens
Europees landbouwbeleid, klopt het zo meneer Groenveld?
De heer Groenveld; ik had het zeker niet zo kunnen resumeren, dank u wel.
De heer Effens, afdeling Groningen, Winschoten en Reiderland; u heeft net
amendement A 968 aangenomen, wij komen daarbij op amendement A 319
Dat zou een toevoeging moeten zijn op de oude tekst maar dat zouden we
eigenlijk wel willen vasthouden en daarbij gaat het om het welzijn van dieren.
Ondervoorzitter; u wilt dus A 319 hierbij betrekken?
De heer Effens; ja, graag.
De heer Lijten; voorzitter, sorry dat ik nu even interpreteer. Toen u het
overnam van de heer Hoekzema toen waren wij bezig met de discussie over
het amendement A 313 van de kamercentrale Groningen en we hadden aan
de heer Groenveld voorgelegd wanneer je faciliteiten creëert aan het middenen kleinbedrijf dan geldt dat ook voor de land- en tuinbouw, en ik weet niet
wat u daar mee doet.
De heer Groenveld; daar hebben we van gezegd dat we ons laten overtuigen
door uw argumenten.
Ondervoorzitter; dus dat is overgenomen.
Afdeling Eemsmond; mag ik even interpreteren na dit onnavolgbare betoog. A
293 is nu aangenomen begrijp ik en dat betekent dat een heel stuk tekst
wegvalt omdat er ook nog een aantal amendementen ertussen zit.
Ondervoorzitter; over welke amendementen heeft u het nu? 693?
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Afdeling Eemsmond; hetzelfde als de heer Lijten dus zegt want er is toen
gezegd dat die en die regels vervallen nu en daar komen amendementen om
de hoek, dus 460 tot en met hoever heer Lijten? Tot en met, hoeveel vervalt
nu? Tot 522, alles vervalt wat hier ... het is een vraag?
Ondervoorzitter; meneer Linschoten wat is er precies vervallen, welke regels?
De heer Rob in Linschoten; nou wat er gebeurd is na het aannemen van A 293
de amendementen die daar vervolgens op volgden tot aan het einde van die
volgende pagina, in ieder geval tot 307, in die tekst betrokken zijn en die
hoeven we dus niet langer in behandeling te nemen.
Vervolgens hebben we A 308 geaccepteerd en de discussie spitste zich
daarna toe op A 309.
Afdeling Eemsmond; dan is er een misverstand meneer de voorzitter, dhr. van
Linschoten heeft het waarschijnlijk over amendementen ik heb het even over
de regels.
De heer Robin Linschoten; nee ik denk dat we lijst van amendementen
moeten blijven volgen omdat de regels vervangen zijn door het amendement,
dat is helderder.
Afdeling Eemsmond; nee, dat is nog niet helder. Welke zinnen zijn er nu
geschrapt door het amendement 293?
De heer Robin Linschoten; de regels 459 tot en met 522, daar heeft dat
amendement betrekking op, dat hebben we geaccepteerd en dat is het
uitgangspunt voor .. en dat wil dus zeggen dat alle amendementen die op
diezelfde regels vervolgens betrekking hadden dat die plaats hebben gemaakt
voor dit geaccepteerde amendement. Het kan ook niet anders als we dat
geaccepteerd hebben.
Afdeling Eemsmond; ja maar dat betekent dat er een heel stuk van de tekst
dus gewoon blijft staan?
De heer Robin Linschoten; dat klopt.
Afdeling Eemsmond; nou dan ben ik het er niet mee eens want dan wil ik mijn
amendement..
Ondervoorzitter; over welk amendement heeft u het?
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Afdeling Eemsmond; A 303, want dat blijft dan staan.
De heer Robin Linschoten; het woordje extra bedoelt u?
Afdeling Eemsmond; ja.
De heer Robin Linschoten; dat is absoluut geen punt, enige reden waarom
dat verworpen is omdat het overbodig is maar dat staat niet op de inhoud van
de tekst. Dus wat mij betreft wordt dat aangenomen.
Voorzitter, wat de heer Linschoten constateert A 303 dat zit impliciet in A 293.
Ondervoorzitter; nou we zullen later bekijken of deze woorden 'extra', het zijn
een paar woorden, of die dus tekstueel zodanig de inhoud in de wielen rijden
dat dat dus dan niet reëel meer is.
De heer Robin Linschoten; toch een ordevoorstel want het is wat verwarrend
op het moment op al deze amendementen voortdurend heen en weer vliegen,
ik stel voor dat we gewoon de lijst zoals die hier in het draaiboek is
opgenomen dat we die langs lopen omdat we anders het overzicht compleet
kwijtraken.
Dus wat mij betreft betekent dat dat we nu verder gaan met amendement
313.
Afdeling Winschoten en Reiderland; nee voorzitter daar waren we niet aan
toe, ik begrijp dat de commissie landbouw inmiddels de leiding van de
vergadering had overgenomen en daarmee een aantal voorstellen van tafel
had geveegd, of amendementen van tafel hebben geveegd, die gewoon niet
behandelt zijn en met name het amendement A 304 is een amendement waar
ik grote waarde aan hecht en ik zou dat echt wel. .. u heeft geadviseerd om
dat over te nemen en daar zou ik me bij willen aansluiten.
De heer Lijten; voorzitter, mag ik even een correctie. Wat hier dus door de
spreker wordt opgemerkt dat is punt 1 wij hebben de leiding niet
overgenomen maar wij hebben enige bijdrage verleend, tweede element is er
is door ons niet de suggestie gedaan om A 304 buiten de behandeling te
laten en ik kan me indenken dat u daar op terugkomt.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, voor alle helderheid, op het moment dat
ik net stelde dat de amendementen niet meer behandeld hoeven te worden
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wil nog niet zeggen dat ze van tafel zijn. Als het om amendementen gaat
waarvan hier staat dat ze worden overgenomen dan is dat ook al een
zelfstandige reden om ze nou niet nog een keer extra te behandelen.
De heer Groenveld; de bedoeling is dat wij dus meneer Lijten hebben
uitgelegd wat wij besloten hebben, wij zullen de amendementen die we nu
niet behandelen verwerken in de tekst als dat consistent is met de zaken die
we op dit moment hebben geaccepteerd.
En dat betekent dus in de regel dat wanneer wij zeggen dat een amendement
moet worden overgenomen dat dat dan ook zal gebeuren.
Ondervoorzitter; dus stel ik aan de orde amendement A 313.
Kamercentrale Flevoland; meneer de voorzitter, ik was toch nog bij
amendement A 309, als u het mij niet euvel wil duiden?
Ondervoorzitter; we hebben daarover gesproken dacht ik?
Kamercentrale Flevoland; nou ik moet u zeggen dat het ons toch wat
onduidelijk overkomt vanuit de kamercentrale Flevoland hebben wij met name
de laatste zin van die invoeging waar noodzakelijk inkomensondersteuning
kan worden verleend hele grote moeite.
Wij denken dat de inkomensondersteuning niet op landelijk niveau thuishoort,
dat is toch de klok terug gaan draaien.
Als je spreekt over ondersteuning op bijstandsniveau dan ligt dat heel anders
maar dat hoort in een andere paragraaf, vinden wij thuis, dan dat je hier
spreekt over inkomensondersteuning, dit zijn zaken die dan nationaal kunnen
gebeuren daar waar het op internationaal niveau thuishoort anders komt er
duidelijke sprake van concurrentievervalsing en ik denk dat we dat nooit
moeten willen.
De heer Robin Linschoten; daar is dan dus sprake van een verschil van
inzicht tussen de verschillende posities die worden ingenomen, het hele
fenomeen inkomenssteun wordt in de tekst die wij hier accepteren wel
degelijk als een instrument gezien in ieder geval als tijdelijk instrument in een
overgangsfase dus als u vindt dat dat niet zou moeten worden opgeschreven
dan hebben we inderdaad inhoudelijk een verschil van mening, ons voorstel is
de tekst gewoon te handhaven zoals die hier nu net ook al bediscussieerd
was.
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Kamercentrale Flevoland; maar dan moet u er duidelijk bijzetten dat het een
tijdelijke maatregel zal zijn.
De heer Robin Linschoten; nee, bijvoorbeeld tijdelijk. Het instrument
inkomenssteun in het kader van deze politiek willen we niet van tafel hebben.
Met andere woorden we nemen daar geen principiële stellingname tegen. Het
is dus als praktische mogelijkheid iets wat ons betreft aan de orde kan zijn.
De heer Lijten; voorzitter, mag ik daar een toevoeging aan doen na de
opmerking van de heer Linschoten?
Het instrument inkomensondersteuning maakt sedert de Menksiery besluiten
van mei '92 een belangrijk onderdeel uit van het Europese landbouwbeleid.
Prijsgaranties worden beperkt en meer en meer vervangen door
inkomensondersteun ing. u heeft wel gelijk met uw opmerking in een aantal
situaties zal het tijdelijk zijn maar we weten nu al dat er een aantal gevallen
zijn van inkomensondersteuning en dan is het woord tijdelijk heel veel jaren
hoeveel moeite dat we er ook mee hebben.
Maar wanneer je denkt aan gelijke concurrentieverhoudingen dan moet
Nederland wel meelopen en wanneer u voor inkomensondersteuning ook
accepteert het woord dierpremies en dergelijke dan zijn we gewoon verplicht
om die toe te passen op basis van Europese verordeningen.
Nederland is het verplicht om Europese verordeningen uit te voeren.
Kamercentrale Flevoland; maar op het moment dat je over dierpremies en
dergelijke spreekt dan spreek je over internationale gelijkwaardige steun en
niet over nationaal elkaar verschillende ondersteuningen en daar gaat het om.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, de discussie is zich nu aan het
toespitsen op iets waar we nu geen verschil van mening over hebben. Het ligt
gewoon precies in het verlengde van wat ik zojuist heb geformuleerd en
natuurlijk kun je dat helemaal gedetailleerd verder uitwerken maar de
uitgangspunten daar zijn we het over eens en ik denk dat daar, voor zover het
gaat om dit nationale verkiezingsprogramma, dat we het daarbij moeten laten.
De heer Wim Passtoorss, Tweede Kamer; amendement A 304 heeft volgens
mij qua inhoud niets te maken met A 293 want dit is een hele specifieke
toevoeging.
En ik wil daar ...
De heer Groenveld; die is overgenomen!
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De heer Passtoorss; nee, maar daar heb ik juist grote problemen mee. Er is
bij de discussie over de flora- en faunawet is heel nadrukkelijk de intrinsieke
waarde van het dier aan de orde gekomen in hoeverre je daar ook concreet
mee aan de slag kunt.
We hebben toen een hevige strijd gevoerd omdat de intrinsieke waarde op
allerlei wijze werd geïnterpreteerd en dat zou zeer grote problemen geven met
de concrete invulling van wettelijke regelingen.
Onder andere binnen de flora- en faunawet zou dat verstrekkende
consequenties hebben bijvoorbeeld voor benuttingsjacht en de beheersjacht
die daar ook aan de orde geweest is.
Ik zou, en ik denk dat de landbouwcommissie het daar roerend meen eens is,
ik zou u in tegenstelling tot het overnemen zou ik u willen voorstellen met
klem het te verwerpen. Het dieren welzijn, en dat is ook het verzoek van
Winschoten en Reiderland, de dierenwelzijn ook verwoord in A 318 dat is
expliciet opgenomen in de tekst van het concept en dat is heel goed dat het
opgenomen is.
De heer Groenveld; wat is het verschil tussen het erkennen van de intrinsieke
waarde van dieren en een passage waarin wordt bepleit dat wij het welzijn
van dieren dat we daar goed recht aan moeten doen.
De heer Passtoorss; nou heel nadrukkelijk is waarschijnlijk het verschil op een
moment dat je een keuze maakt bijvoorbeeld in welk dier slacht ik, of welk
dier moet ik schieten in het kader van beheersjacht, dan zegt de intrinsieke
waarde het mag niet dier A en het mag niet dier B zijn. Dan is elke keuze
daarin is eigenlijk een aantasting van de intrinsieke waarde van dat dier en
dat zijn juist één van die dingen die zoveel problemen geven.
Dat heeft met het welzijn van dieren in het algemeen, en dat betekent ook
voor individuele dieren, heeft dat niets te maken.
Voorzitter, als secretaris van de partijcommissie kan ik u mededelen dat deze
zaak uitvoerig is bediscussieerd binnen de partijcommissie, dat de
partijcommissie unaniem het voorstel van de heer Passtoorss, dat ook
besproken is, en daar unaniem achter staat.
De heer Robin Linschoten; dan hebben we daar dus inderdaad een verschil
van mening, daar kunnen we lang over blijven praten of niet, de
verkiezingsprogrammacommissie vindt het erkennen van de intrinsieke
waarde van de dieren een belangrijk gegeven onder erkenning van het feit dat
een en ander in de wet en regelgeving enige problemen met zich meebrengt
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als het gaat om een uitwerking maar het beginsel als zodanig vinden wij een
belangrijk beginsel en hebben ook sterk de indruk dat het nadrukkelijk naar
buiten toe uitstralen van een dergelijk beginsel de nodige electorale betekenis
kan hebben. Met andere woorden wij blijven bij ons voorstel om dit
amendement over te nemen.
Ondervoorzitter; dus overnemen, nee we moeten even door want anders
loopt het grotelijks fout in deze bijeenkomst, ik denk dat de argumenten over
de tafel zijn gegaan en als u zegt, ondanks het advies is overnemen, dan wil
ik daar graag stemming over dan hou ik daar stemming over.
De heer Remkes; voorzitter, de politieke lading die dit begrip heeft en zo zal
het uitgelegd worden dat is dat hier rechtstreeks een verbod, een
totaalverbod, op de jacht uit voortvloeit en ik kan mij niet voorstellen dat dat
de bedoeling van de WO kan zijn.
Voorzitter, ik denk dat het dan ook belangrijk zou zijn als we praten over
intrinsieke waarden. Dat we dat dan heel duidelijk toelichten en dat we dan
daar onder een aantal regels zetten, want hier komen we echt met onze WO
op een hellend vlak en gaan we helemaal richting Partij Van De Arbeid die
ook onlangs zelfs in haar verkiezingsprogramma dit nog eens expliciet heeft
aangegeven.
En ik zou daar absoluut iedereen voor willen oproepen om dat niet te doen.
De heer Robin Linschoten; dan stel ik het volgende voor voorzitter. Ook hier is
geen verschil van mening. Ik ben het met de heer Remkes eens dat dit nooit
van zijn leven zou mogen worden uitgelegd als een volledig verbod op de
jacht, dat kan niet de bedoeling zijn, is ook niet de bedoeling van de
stellingname van de programmacommissie maar dat neemt niet weg dat wij
het beginsel belangrijk vinden. Als wij het met elkaar eens kunnen worden in
de wandelgangen over een tekst dan stel ik voor dat we op dit punt deze
paragraaf even aanhouden en dan zo meteen een tekst waar we het met
elkaar over eens zijn aan de vergadering voorleggen.
Ondervoorzitter; er wordt in een momentje dat we even vrij hebben wordt er
een tekst gemaakt die dus tegemoet komt aan beide standpunten.
De heer van der Orde; voorzitter, zou u dan in dat tekstvoorstel dan ook
amendement 319 van Winschoten willen meenemen, wat ook gaat over de
intrinsieke waarde van dieren, want ook vanuit Amsterdam zouden wij een
warm pleidooi willen houden dat een duidelijke en sterke dierenparagraaf aan
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ons liberale programma onmisbaar is ook in de lijn die de heer Jozias van
Aartsen als minister nu heeft ingeslagen en de lijn van de heer Passtoorss
wat ons betreft een lijn is die wij niet volledig zouden willen ondersteunen.
OV 319, wordt meegenomen in deze discussie.
Voorzitter, sluit u de discussie?
Ondervoorzitter; heel eventjes een korte schorsing. De heer Korthals-Aites die
is aanwezig hier die heeft vandaag niet veel tijd omdat er allerlei andere
zaken zijn.
Hij is hier om een aantal hoofdstukken te behandelen, ik wil even kijken hoe
we dat gaan organiseren of we hier dus even interessante discussie stoppen
en met een ander hoofdstuk doorgaan om meneer Korthals-Aites de
gelegenheid te geven ook u een aantal dingen te vertellen .
.... de programmacommissie en we willen dus ook graag die laatste regel wel
in stemming zien.
De heer Groenveld; als u dat wilt dan heeft u daar recht op.
Ondervoorzitter; de commissie die blijft dus bij het standpunt verwerpen dus
dan gaan we nu stemmen.
De heer Staal uit het Westland; meneer de voorzitter, ik wil de vergadering
met klem ...
Ondervoorzitter; ja, maar heeft u nog additionele argumenten dan die er al
gebruikt zijn?
De heer Staal; nou alleen ontraden.
Ondervoorzitter; oké, maar ik denk dat er inhoudelijk praten we hierover is
alles aan de orde gekomen en dan gaan we nu echt stemmen.
Dan wil ik dus amendement. .. Als het duidelijk is dan is de eerste stemming
om een idee te krijgen. Wordt het echt duidelijk verworpen of duidelijk
aangenomen dan hoeft u niet meer te tellen maar wanneer er ook maar enige
vorm van twijfel is dan zeggen we officieel stemmen en dan krijgt u alle
gelegenheid om de goede telling uit te voeren.
We gaan stemmen en dan beginnen we dus met de oranje kaarten, dat
betekent dus 10 stemmen en dan gaan we stemmen over het amendement
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en dat betekent dus wie is er voor amendement A329, de oranje kaart, en wie
is er tegen. Blauw voor, Blauw tegen. Wit voor en wit tegen.
Voorzitter stembureau, wat denkt u?
A 330 van de kamercentrale Limburg, het advies is verwerpen, is er iemand
die daar het woord over wil? Gaat u gang.
De heer Dimitri Thijsen, kamercentrale Limburg; wij zouden graag wat meer
flexibiliteit erin willen en vandaar dit voorstel.
De heer Groenveld; ja, als je een beleid uitstippelt ter herstructurering van de
intensieve veehouderij dan denk ik dat je daar geen regionale differentiaties in
moet aanbrengen, gelijke monniken, gelijke kappen, het zou ongelijkheid voor
de wet betekenen.
Ondervoorzitter; het standpunt blijft dus verwerpen, wilt u stemming? Het is
daarbij verworpen. Goed dan gaan we nu naar amendement, ik dacht A 970,
moet die gelijkertijd met A 331 behandeld worden. Alle twee met betrekking
tot regel 503. ik stel aan de orde 970, die staat dus op bladzijde 118 van uw
boek. Programmacommissie en het advies is verwerpen.
Onze suggestie is dat we het woord subsidiebeleid vervangen voor beleid
want er is meer aan de orde dan het verdelen of toekennen van subsidies.
Denkt u aan scholing, denk u aan milieumaatregelen, kwaliteitsbeleid en
noem maar op.
Ondervoorzitter; waar staat subsidiebeleid in de tekst?
Als u kijkt naar de regel 509 bij het begin van paragraaf 24.
De heer Groenveld; kunt u er mee instemmen indien we het woord
subsidiebeleid als volgt schrijven (subsidie) beleid?
Wat mij betreft wel.
Ondervoorzitter; 970 is daarmee behandeld, ik ga naar A 331 van de
kamercentrale Groningen het advies is verwerpen, wie mag ik daarover het
woord geven? Geen, dan is het daarbij verworpen.
Ik ga naar amendement A 332, afdeling Hilversum, het advies is verwerpen,
wie mag ik daarover het woord geven? Geen, verworpen.
Afdeling Lochem, amendement A 334, het advies is verwerpen, wie mag ik
daarover het woord geven? Ja gaat u gang.
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De heer Harking, voorzitter afdeling Lochem; we hebben zojuist aangenomen
een aantal maatregelen op nationaal beleid ten aanzien van het midden- en
kleinbedrijf. We zouden graag voor die 560.000 ondernemers in tuinbouw,
akkerbouw en veehouderij dezelfde nationale beleidspunten willen hanteren
als voor het midden- en kleinbedrijf die u geformuleerd ziet onder dit nummer.
Wij worden hierin ondersteund door de kamercentrale Gelderland.
Voorzitter, de spreker van de afdeling Lochem heeft gelijk want met de
acceptatie van die laatste zin van A 313 meneer Groenveld.
De heer Groenveld; we wilden hem ook gelijk geven.
Ondervoorzitter; wordt overgenomen. Afdeling Hilversum amendement A 336,
het advies is verwerpen, ja gaat u gang.
Voorzitter, mijn naam is Wigboldes afdeling Hilversum.
Wij zijn van mening dat naast de economische en ecologische afweging in het
verkiezingsprogramma zichtbaar moet worden dat wij van mening zijn dat er
gestreefd moet worden naar een quotum wat ook tussen de lidstaten en de
overige landen redelijk is. Met andere woorden als een land als Rusland of
Finland of wie dan ook de zee leeg vist dat we daar niet aan voorbij kunnen
gaan door eigen criteria te stellen, het moet meegewogen worden, dat is de
achtergrond.
De heer Groenveld; ik denk dat het ongetwijfeld een goede opmerking is wat
u heeft gemaakt maar het probleem is, hoe maak je dit soort zaken
operationeel. Wij moeten toch een beleidsprogramma organiseren wat
duidelijk is en ik denk dat dit een intentieverklaring is die je moeilijk
operationeel kunt maken.
De heer Wigboldes; meneer de voorzitter, in een verkiezingsprogramma
schrijven wij in wat wij willen en het is later aan de fractie om uit te leggen
waarom of dat het niet gelukt is.
De partij zegt nu wat we willen bereiken, als het niet haalbaar is ... het is een
taakstellende omschrijving dus het argument spreekt niet aan bij mij.
De heer Groenveld; u zult toch, laten we zeggen als de media ons gaat
vragen wanneer er sprake is van een evenwichtigheid in de quota dat we dan
een antwoord kunnen geven en ik zou het niet bedenken maar misschien
iemand in de zaal wel.

WD

83

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

(~\\
I

\ '.

De heer•Weis~nbeek afdeling Den Haag en Brussel; op zichzelf een
buitenge~ri' lofwaardig streven maar dat hoort niet in het nationale
programma maar volgend jaar in en het Europees programma want het is de
Europese Unie die verantwoordelijk is voor de verdeling van de visquota en
de onderhandeling met derde landen.
Ondervoorzitter; voorstel is dus aanhouden tot het Europees programma
maar wilt u er stemming over?
De heer Wigboldes; ja als hier gezegd wordt alles in een Europa terwijl wij
hier een nationale bedrijfstak hebben met een geweldig belang dan prikt dat
niemand dus wij zijn nog niet direct door de bocht, meneer de voorzitter.
Ik wil nou wel eens weten hoe de vergadering daar over denkt.
Ondervoorzitter; nou dan gaan we dat doen, dan gaan we daar nu over
stemmen of het wel of niet in het landelijke programma moet.
Amendement A 336, we gaan dus eerst weer een peiling doen stembureau.
Een peiling met wie is met oranje voor het amendement?
Wie is oranje tegen, wie is blauw voor, wie is blauw tegen, wit voor en wit
tegen, het is verworpen.
Amendement van de A 341 de heer Kamercentrale Limburg en daar is het
advies overnemen, ik zou zeggen daar is geendiscussie over, dank u wel.
Afdeling Rijswijk, daar is het woord vervangen 'moeten' door: 'mogen slechts',
het advies is verwerpen, wie mag ik daarover het woord geven?
We zijn voorbij de landbouw dus we moeten ophouden.
Laten we Rijswijk nog even nemen, ik heb het nu aan de orde gesteld dan
kunnen we dat even afhandelen.
Is er iemand van de afdeling iemand die er over spreken wil, iemand anders?
Dan is het verworpen. Zet u een streepje A 343 dan gaan we bij A 345 straks
verder en dan gaan we nu een ander hoofdstuk behandelen, dank u .

,
\
.

Drs. W. K. Hoekzema; wij gaan nu naar het hoofdstuk veiligheid omdat wij
graag op dat punt in ons midden hebben Frits Korthals-Aites, die is helaas
niet de hele dag beschikbaar en ik ga aan de orde stellen, dacht ik 902 en dat
is A 615.
Dat is een amendement van de WO bestuurdersvereniging en het advies is
verwerpen, daar bent u het mee eens? Dan is die verworpen.
Ik zie niemand staan dus ... wie wil het woord? Niemand, dan is dit toch
verworpen.
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A 616, kamercentrale Dordrecht, het advies is wederom verwerpen, akkoord?
Dan is het verworpen. Dan A 618, daar is het advies ook verwerpen,
verworpen dus.
A 619, daar is het advies verwerpen, overgenomen dus verworpen door de
vergadering.
A 620,daarvan is dus gesteld door de commissie: strekking overnemen. Dat
betekent dus overnemen.
A 621 ,strekking overnemen, A 622,strekking overnemen, allebei
overgenomen door de vergadering.
A 623, afdeling Coevorden, advies verwerpen, geen reactie? Dan is het
verworpen.
A 624, van de kamercentrale Limburg, het advies hierbij is verwerpen.
Kamercentrale Limburg; voorzitter wij willen toch meer aandacht vragen dat er
niet het accent teveel op de grote steden liggen, op de stedelijke gebieden
maar ook op de plattelandsgebieden. Want het is een uitwaaiend effect, het is
het voortvloeien dat als er problemen zijn in het ene gebied, en het wordt daar
bestreden, dan gaat het naar het andere gebied dus wij dachten dat het zinvol
Was om beide gebieden te noemen.
De heer Korthals-Aites; wordt overgenomen, akkoord.
A 625, verwerpen is het advies, daar bent u het mee eens, verworpen.
A 626, daar wordt voorgesteld strekking overnemen maar zonodig schrappen,
wordt overgenomen. Hetzelfde geldt voor A 627, strekking overnemen maar
zonodig schrappen.
Dan krijgen we het amendement van de kamercentrale Groningen. Het advies
is verwerpen, daar kunt u wel mee instemmen? Dan is het verworpen.
Afdeling Oosterhout A 630, advies hier verwerpen, dat kunt u ook overnemen,
dan is het verworpen.
Dan moeten we even naar voorstel 975 op pagina 119, dat is van de afdeling
Sassenheim en dat slaat dus op de regels 925-930 en dan is het advies van
de commissie verwerpen, daar kunt u toch mee instemmen, dan is het
verworpen.
Ik ga naar A 631, van de afdeling Oss, verwerpen, het is verworpen.
A 632, afdeling Leiderdorp, verwerpen is het advies.
De heer Kanters afdeling Leiderdorp; wat hier in dit punt met name nog eens
zouden willen hebben benadrukt is de minder ernstige vorm van criminaliteit
toch vaak leiden tot een soort negatieve spiraal die uiteindelijk lijkt tot een
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schier onbeheersbaar probleem zoals we dat al eens een keer in Groningen
hebben gezien, en dat is wat we zouden willen voorkomen.
Zorg nou dat je ook dat je die minder ernstige vorm van criminaliteit, zeg maar
baldadigheid wil benadrukken, daar begint het al, wil benadrukken. Als u die
stelling zou willen opnemen in dat punt dan zullen wij dat volgen.
De heer Korthals-Aites; ja, de commissie is het in beginsel wel met u eens
maar het doorschieten naar een passage die leidt tot de uitleg Zero-toleranee
dat gaat ons nu net iets te ver.
Maar dus duidelijk en die ontwikkeling zie je ook gelukkig langzamerhand
weer ontstaan bij het ministerie dat is dat er ook meer aandacht moet zijn
voor zeg maar de, wat tot voor kort werd gedacht, de minder ernstige
overtredingen en dergelijke.
Overigens voorzitter wordt aanbevolen om A 634 van ongeveer gelijke
strekking wel in ieder geval qua essentie over te nemen en daar vindt u
dezelfde elementen in.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, dezelfde passages bijna komen daar in voor, dus als
we A 634 overnemen hebben we daarmee A 632 ook in feite ten positieve
behandeld.
De heer Koning Zoetermeer; voorzitter ik heb wel een punt bij A 634. Op zich
qua uitgangspunten meen eens dus als u zegt strekking overnemen akkoord,
ik wil er alleen voor pleiten om er geen voorbeelden o te nemen zoals New
York en Verenigd Koninkrijk, je weet nooit wat er daar gaat gebeuren en wat
verkeerd kan uitpakken, er zijn voorbeelden dat zelfs Tony Blair een
onderzoek instelt naar een happening van 20 jaar geleden in het Verenigd
Koninkrijk, het kan ook fout gaan daar dus geen voorbeelden alstublieft.
De heer Korthals-Aites; vandaar ook dat er staat dat we alleen de strekking
overnemen.
Drs. W.K. Hoekzema; A 633, daar is het advies verwerpen. Dan is het
verworpen door de vergadering.
A 635, het advies is verwerpen.
Kamercentrale Gelderland; voorzitter we wilden graag een toelichting want
wanneer je wetten en regels stelt die je niet kunt handhaven werk je feitelijk
ook normloosheid in de hand.
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Voorzitter, helemaal inhoudelijk akkoord maar over ditzelfde onderwerp
hebben we in het hoofdstuk 'Democratie en Rechtstaat' al het nodige
opgenomen.
Drs. W.K. Hoekzema; dus in deze context verwerpen.
A 637, advies verwerpen.
Afdeling Schouwen-Duivenland wil daar even een toelichting op, kan dat?
De heer Korthals-Aites; het is eigenlijk weer hetzelfde als het vorige, dit
onderwerp is in een ander hoofdstuk behandeld en met de aanvaarding van A
634 is er dachten wij naar onze mening genoeg gezegd.
Drs. W.K. Hoekzema; goed in feite is er dus in het hoofdstuk 'Democratie en
Rechtstaat' is er iets over gezegd en wat A 634 betreft hebben we wat
strekking betreft overgenomen daarmee A 637 ook positief bejegend.
A 638, overnemen, dat is overgenomen door de vergadering.
A 639, advies is verwerpen, geen reactie, dan is het verworpen.
Afdeling Sassenheim A 641, advies verwerpen. In A 634 is het ook verwoord
dus niet meer aan de orde.
A 643, overnemen, het is hierbij overgenomen.
A 644, strekking overnemen akkoord met deze benadering? Dan is dat ook
besloten.
A 645, advies is verwerpen, dat is akkoord? Dan is het verworpen.
Afdeling Rijswijk A 646, advies verwerpen.
Kamercentrale Gelderland; voorzitter, dat is een principieel punt. Wij begrijpen
de logica niet die er gevolgd wordt door de commissie daar waar er
problemen geconstateerd worden met de politieorganisatie op basis van de
huidige politiewet dan vervolgens de trend inzetten naar verregaande
centralisatie, wij zouden willen kiezen voor een verder vormgeving meer
gericht vanuit ook de probleembeleving van de burger op straat, de veiligheid
op straat en het politie optreden wat daarvoor noodzakelijk is en vandaar dat
wij deze amendementen, dat geldt ook voor het volgende, van harte
aanbevelen bij het congres.
Ton Zwart vanuit de kamercentrale Leiden, mede namens de afdeling
Oegstgeest; voorzitter wellicht kunnen we A 648 erbij pakken want het gaat
over dezelfde materie. Ondersteund de commissie van harte in haar streven
tot concentratie, het beheer aan de minister opdragen, maar wij vinden dat de
tekst zoals die daar geformuleerd is veel te voorzichtig is. Laten we nu, nu

wo

87

DeB.A.V.van 30 januari 1998 te Papendal

duidelijk is dat er grote problemen zijn met de regionale colleges en de
beheersfunctie voor een duidelijk model, daar staan wij als partij ook voor,
waarbij de minister het beheer heeft daarover verantwoording kan afleggen
aan en democratisch gekozen orgaan. Dat moet je nu ook al doen alleen
heeft ze nu geen zeggen schap en laten we die hem gewoon geven.
De heer Korthals-Aites; de commissie heeft zich door twee invalshoeken laten
leiden in de eerste plaats dat de politie net een zeer ingrijpende reorganisatie
achter de rug heeft tijdens het vorige kabinet en dat het buitengewoon
ongewenst is om de politie nu weer gedurende een periode van vier jaar aan
een reorganisatieproces bloot te stellen zodat wij hebben gepleit voor een
geringe ingreep. En die gering ingreep leidt er wel toe dat de positie van de
minister van Binnenlandse Zaken, als het gaat om het beheer wordt versterkt
maar dat er gelijkertijd niet wordt getornd aan de lokale componenten want de
politie moet, zoals daarnet ook is opgemerkt, de politie moet tenslotte blijven
optreden op de plaats waar de burger de bescherming van de politie nodig
heeft dus de aansturing van de politie moet bepaald decentraal blijven.
Zowel wat betreft de openbare orde als wat betreft de criminaliteitsbestrijding
want die moet ter plaatse plaats vinden. De wijze waarop dat beheer door de
minister wordt versterkt dat moeten we voorzichtig formuleren om te
voorkomen dat er direct weer een stroming gaat ontstaan die de hele
politieorganisatie op de schop wil nemen en dat willen wij als commissie
stellig ontraden omdat dat weer een veel te lange tijd met zich brengt dat de
politie niet weet waar ze aan toe is en als we bij één ding belang hebben dan
is dat de politie wel weet waar ze aan toe is.
Drs. W.K. Hoekzema; ik wou daar nog even iets aan toe voegen. Er staat heel
nadrukkelijk: 'een geleidelijke ontwikkeling naar een gedéconcentreerde
rijksdienst', nou dat zegt alles en dat betekent dus dat er een zekere
beheersaansturing vanuit de minister van Binnenlandse Zaken gaat komen en
dat dat gedéconcentreerd verder wordt uitgevoerd dus ik denk dat hier voor
de goede verstaander geen woord Frans bij is.
De heer Zwart; maar we zouden het Frans toch wat duidelijker zien voorzitter.
De heer Korthals-Aites; heeft volstrekt gelijk als die zegt dat er soort lokale
verantwoording moet blijven voor wat betreft het gezag. De burgemeester
heeft het gezag en dat blijft die ook in het voorstel van de kamercentrale
Leiden en de afdeling Oegstgeest hebben, daar twijfelt niemand aan.
We zijn het met de heer Korthals-Aites eens dat er geen ingrijpende
reorganisatie hoeft plaats te vinden, dat is niet wenselijk, maar je kunt met
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een kleine verandering in de bevoegdheidstructuur het probleem oplossen.
De minister wordt nu al regelmatig naar de kamer geroepen, zie de affaire
Brinkman, om uitleg te geven wat hij heeft gedaan in de beheerssfeer.
Daar waar je verantwoordingsplicht hebt, zegt het staatsrecht in Nederland,
daar moet je ook een bevoegdheid hebben, daar pleitten wij voor die kan
vandaag of morgen bij wijze van spreken worden gerealiseerd en vervolgens
kan, en dat zijn we met de heer Korthals-Aites van harte eens, die organisatie
op die veranderde bevoegdheidsstructuur worden afgestemd.
De heer Korthals-Aites; dan is er toch denk ik een misverstand want wij willen
juist niet anders dan dat de minister ook de gelegenheid krijgt om, als die
verantwoording aflegt, om dan verantwoording af te leggen voor zijn eigen
beleid en niet verantwoording af te leggen van het beleid dat die niet heeft
kunnen voeren.
Dat is waar wij naartoe willen maar het moet wel een gedéconcentreerde
rijksdienst blijven want de aansturing moet plaatselijk plaats vinden maar een
rijksdienst geeft dus ook aan dat er een ministeriele verantwoordelijkheid en
een ministeriele taak is.
Dat is wat we daarmee aangeven en als hier staat 'verdere concentratie tot
een gedéconcentreerde rijksdienst' in de toelichting ja dat is een
merkwaardige tegenspraak in zichzelf want een concentratie tot een
gedéconcentreerde dienst dat is géén concentratie. Het gaat dus om een
beheersbevoegdheid voor de minister en een gedéconcentreerd optreden.
De heer Zwart; ja voorzitter, de gedachtenwisseling is nu duidelijk
verhelderend, wat dat hadden wij er niet in gelezen dus deze toelichting van
de heer Korthals-Aites is welkom. Maar waarom een gedéconcentreerde
constellatie dat is toch veel helderder om de minister een bevoegdheid te
geven, waar die zelf toch al een aantal malen om gevraagd heeft, dan zijn we
van het probleem af.
De heer Korthals-Aites; maar deconcentratie slaat niet op het gezag maar op
de werkzaamheden die de politie verricht en die moeten ter plaatse waar de
burger zich bevindt worden uitgevoerd. Dus dat is inderdaad niet alleen in De
Haag maar ook in Roedeschool en in Heerlen.
De heer Zwart; voorzitter over het gezag is geen discussie, ook niet in onze
partij en ook niet tussen de heer Korthals-Aites en mij, dat blijft bij de
burgemeester. Het gaat puur om het beheer, dat berust nu bij het regionaal
college dat is een wanconstructie, dat heeft iedereen vastgesteld zelfs de
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bedenker daarvan dus laten we zo snel mogelijk vanaf zonder dat daarbij een
grootschalige reorganisatie van d politie uit hoeft te volgen.
De heer Korthals-Aites; maar zo eenvoudig als u zei, want het gezag blijft niet
bij de burgemeester want het gezag blijft ook bij de burgemeester maar blijft
ook bij de officier van Justitie als het gaat om de criminaliteitsbestrijding. Het
gaat dus om het beheer, een versterking van het beheer bij de minister, dus
ook benoeming en ontslagbeleid van diegene die leiding geven aan de politie,
de hoofdcommissarissen, en de déconcentratie op de degene die de politie
aansturen. En degene die de politie aansturen zijn de burgemeester, als het
gaat om de openbare orde, de officier van Justitie als het gaat om
criminaliteitsbestrijding en dat wordt dus aangeven met het woord
gedéconcentreerde dienst.
De heer Zwart; maar het lijkt voorzitter of de heer Korthals-Aites een
hartverwarmende toelichting geeft op het amendement van de afdeling
Oegstgeest want daar zijn we het volstrekt over eens.
De heer Korthals-Aites; ik geef een toelichting op zoals het in het programma
staat en stel dus vast dat Oegstgeest het dus eens is met het programma.
Voorzitter, dan blijft het punt dat de toelichting dus helder is maar inderdaad
uitgaat van de gewenste organisatie van de politiedienst dan denk ik dat als
er een heldere toelichting in het verkiezingsprogramma komt het toch beter is
die te beschrijven vanuit de beleving van de burgers en dat het dan ook
uiteindelijk duidelijk wordt wat dat betekent voor het politietoezicht op straat
en ik zou er nadrukkelijk voor willen pleitten dat die vrijheid dan ook aan de
commissie wordt gegeven om die invalshoek eens te kiezen bij dit
programmapunt en niet alleen primair alleen de organisatie van de politie
want daar heeft volgens mij de burger uiteindelijk weinig boodschap aan dat
moet gewoon goed geregeld worden.
De heer Korthals-Aites; ja maar het verkiezingsprogramma moet aan de
politie voorschrijven hoe ze dat goed regelen.
Mevrouw van der Stoel; voorzitter, zou de heer Korthals-Aites ook kunnen
toelichten in zijn redenering het moet in Heerlen goed geregeld zijn en in
Roodeschool?
Waar kan die burger uit Roedeschool terecht als in zijn of haar plaats iets niet
goed geregeld is, kan die burger dan ook een raadsfractie aansturen en
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zeggen daar ging het fout spreekt de burgemeester dat aan of zegt u dat
moet allemaal via de minister van Binnenlandse Zaken?
De heer Korthals-Aites; bij een gedéconcentreerde dienst is het zo dat die
burger wanneer hij meent dat hij op het gebied van de openbare orde tekort
geschoten is dat die bij de burgemeester terechtkan, en dan kan die dus bij
de gemeenteraad terecht.
Maar is het zo dat men van mening is dat een bepaalde leidinggevende
functionaris disfunctioneert dan moet het niet langer zo zijn dat de minister
van Binnenlandse Zaken in het parlement zegt ik ben het misschien wel met u
eens maar ik ga daar niet over.
Drs. W.K. Hoekzema; het beheer in grote lijnen dient bij de minister van
Binnenlandse Zaken te zijn en de dagelijkse aansturing dient
gedéconcentreerd te zijn.
Als er iets mis gaat in het kader van de openbare orde dient de burgemeester,
of zelfs de gemeenteraad te worden aangesproken.
Essentieel is dat ten aanzien van het beheer de minister beter aangesproken
kan worden en dat gebeurt door meer beheersbevoegdheden te geven.
De heer Korthals-Aites; maar voorzitter, als ik begrijp dat de vergadering zegt
schrijf dat dan nog eens even duidelijk op en maak dat onderdeel van het
programma, dan zal de commissie dat waarschijnlijk graag willen proberen.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, doen?
Ja doet u dat maar.
Drs. W.K. Hoekzema; A 646 hebben we gehad, dan gaan we naar A 647, dat
hebben we ook gehad en daarmee hebben we A 648 ook gehad en A 650 is
ingetrokken door de bestuurdersvereniging ons meegedeeld.
A 654 dat is ook daarmee afgewerkt, dat moet verworpen worden.
Afdeling Leiderdorp; voorzitter, punt A 654. We hebben daar net is het
ammarge van de discussie van zojuist even behandeld maar een van de
punten die daarbij aan de orde kwam was van hoe die burger dan uiteindelijk
degene die verantwoordelijk is voor die openbare orde ter verantwoording zou
kunnen roepen. Terecht werd dan gezegd daar zou je zelfs voor naar de
gemeenteraad toe lopen. In de gemeenteraad kan dan vervolgens de
burgemeester ter verantwoording worden geroepen maar de situatie die we
zojuist in Groningen hebben meegemaakt waarbij de heer Ouwerkerk zijn
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ambtsketen aan de wilgen heeft gehangen, dat is in principe natuurlijk een
betrekkelijk uitzonderlijke situatie daar waar Ouwerkerk gezegd heeft: 'luister
eens ik vind dat ik zelfs als benoemde burgemeester die ketting aan de wilgen
zou moeten hangen als ik niet het vertrouwen geniet'.
In principe is dat natuurlijk geen wet van Meden en Perzen in onze
Nederlandse verhoudingen.
Als een burgemeester zegt: ja, dat zal wel dat die raad dat allemaal heel erg
vervelen vindt daar komen wij wel overheen en ik blijf zitten, dan heeft die
misschien maximaal in deze periode nog twee heel vervelende maanden voor
de boeg maar daarna is het probleem wellicht over.
Wat wij hier dus op zien is van maak nou ook die positie tot een democratisch
gecontroleerde waar inderdaad hier ook diegene die democratisch
gecontroleerd is zou kunnen aftreden op het moment dat inderdaad dat
democratische bestel roept van je hebt het niet goedgedaan en met een
motie van wantrouwen komt, zeg maar, we constateren vervolgens dat in de
huidige ontwikkelingen er zich een situatie heeft voorgedaan waarbij je ten
opzichte van die handhaving van die openbare orde toch komt tot een
regionaal verantwoordelijke die eindverantwoordelijk is, binnen zijn regio, en
stellen dan van dan lijkt het voor de hand te liggen om de dichtstbijzijnde, dat
is dus een gedeputeerde, daarvoor zo verantwoordelijk te maken.
De heer Korthals-Aites; maar de situatie is deze dat een burgemeester niet
onderworpen is aan enig gezag van gedeputeerde, dus dat helpt niet. Als de
gemeenteraad de burgemeester meent te moeten afkeuren en de
burgemeester zou daar geen gevolgen aan verbinden dan is het altijd nog
mogelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken zich daarover met de
burgemeester verstaat, maar niet Gedeputeerde Staten.
Drs. W.K. Hoekzema; in de praktijk, en gaat u daar maar vanuit, dat als de
burgemeester een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt dan blijft die
niet lang zitten, in deze tijd is dat echt wel zo.
Dus verworpen A 655, advies is verwerpen.
Dan krijgen we A 656, strekking overnemen, 'zodanig dat lik- op-stuk-beleid
wordt vermeld', heel belangrijk.
De heer Korthals-Aites; hier komen dus opnieuw weer die relatief kleine
overtredingen aan de orde en vandaar dat de commissie heeft gezegd de
strekking nemen wij over van eerder amendementen.
Drs. W.K. Hoekzema; dan A 657, overnemen 'de toezichthouders', zeker.
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Dan A 658, strekking overnemen. A 659 verwerpen, dat wordt geaccepteerd,
dan is het verworpen.
Partijcommissie justitie A 663, daarbij gaat het om de strekking over te
nemen, wordt als zodanig gedaan.
A 664, daar is het advies verwerpen.
Afdeling Rijswijk; voorzitter, zou de commissie daarop een toelichting kunnen
geven?
De heer Korthals-Aites; ja dat is deze. Dankzij een grote inspanning het
cellentekort nu vrijwel is opgeheven en we juist moeten voorkomen door te
gaan vieren en te zeggen ze kunnen toch wel met meer op één cel, we tekort
zouden gaan schieten in het tijdig bijbouwen van gevangenissen als dat nodig
is. Op dit ogenblik is het nijpende cellentekort achter de rug en zou het meer
gevangenen in één cel plaatsen alleen maar leiden tot grote spanningen met
het personeel want je kunt namelijk niet een cel waar twee man inzit met
hetzelfde personeel bedienen als wanneer er één man inzit.
Drs. W.K. Hoekzema; verworpen.
A 666, advies verwerpen, is het ook verworpen?
Afdeling Waalre Rinsen; kunt u me uitleggen waarom dit verworpen is?
Drs. W.K. Hoekzema; het is nog een advies Vqn u.
De heer Korthals-Aites; de reden is dat door de aanvaarding en
inwerkingtreding al een aantal jaren geleden van de zogenaamde wet Terwe
er op dit ogenblik voldoende voorzieningen zijn, er moet alleen hier en daar
nog beter mee gewekt worden, maar de mogelijkheden voor slachtofferhulp
worden op dit ogenblik in vrijwel alle gevallen direct geboden.
De politie is daar heel ver mee en wij zien niet dat de wetgever, waar dit
programma zich toe richt, dat die op dit ogenblik weer met aanvullende
maatregelen zouden moeten komen.
Afdeling Waalre Rinsen; kortgeleden nog een geval geweest van een
mevrouwtje wat in elkaar geslagen was die heeft van de rechter 300 gulden
schadevergoeding gekregen, die moest ze zelf gaan claimen bij de dader, dat
dorst ze niet, dus ik denk dat er nog wel degelijk aanleiding is om hier nog
eens eventjes naar te kijken.
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De heer Korthals-Aites; maar de wetgevende voorzieningen zijn er en ik weet
niet wie het anders zou moeten gaan halen ik bedoel zelf halen betekent niet
dat zij dat zelf moet gaan halen daar is een deurwaarder voor en die moet zij
inschakelen en de deurwaarder gaat dat halen.
Als zij zegt ik durf dat risico niet te nemen want dan word ik daarna opnieuw in
elkaar geslagen, dat is een risico dat kun je met geen enkele wetgevende
maatregelen uitbannen of je moet inderdaad al deze mensen levenslang
opsluiten.
Afdeling Waalre Rinsen; ik blijf erbij, want die deurwaarder kost waarschijnlijk
een veelvoud van de schadevergoeding die deze mevrouw krijgt en als ze dus
deze op een goed ogenblik zonder die man iets terugkomt dan schiet je daar
niets mee op.
De heer Korthals-Aites; nee maar we kunnen ook bij de wet niet regelen dat je
van kikkers veren kan plukken.
Afdeling Waalre Rinsen; ik denk dat er toch eens naar die wet gekeken moet
worden maar ik blijf erbij dat dit niet juist is en ik zou het willen blijven
handhaven.
De heer Korthals-Aites; de wettelijke regeling is er en als de verdachte geen
verhaal biedt dan is daar met geen wet iets aan te doen.
Drs. W.K. Hoekzema; wilt u het in stemming?
Afdeling Waalre Rinsen; deze wet heeft een levensgroot gat dus er zou iets
aan gedaan moeten worden.
De heer Korthals-Aites; de wet heeft geen gat maar de wet biedt geen
verhaal.
Drs. W.K. Hoekzema; u vindt stemming niet nodig? Wel stemming.
Partijcommissie, justitie wil er graag nog iets over zeggen. Heel kort. Er is
tegenwoordig een voorziening slachtofferhulp. Het lijkt mij dat dit
amendement volstrekt overbodig is, er is een voorziening voor slachtofferhulp
die in staat is om namens de slachtoffers tot incasso over te gaan dus ik zie
werkelijk niet in wat de wetgeving hier verder aan zou kunnen doen net nadat
we net een extra wet hebben gekregen om aan deze leemte tegemoet te
komen.
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Drs. W.K. Hoekzema; alle regio's zijn bureaus van slachtofferhulp en ik heb
daar goede ervaringen mee, niet dat ik in elkaar geslagen ben maar ....
We hÓeven het niet in stemming te brengen neem ik aan want dit is zo
duidelijk dat het in feite plaats vind en men moet er gewoon op toezien dat het
ook uitgevoerd wordt.
Bureau slachtofferhulp is nadrukkelijk aanwezig.
We gaan naar A 667.
Afdeling Velzen; voorzitter, bladzijde 119. Dat is een nagekomen
amendement. Wat gaat over de versobering van het gevangenisregime. Het
verkorte dagprogramma staat voor minder activiteiten en dat zal waarschijnlijk
leiden tot een besparing marginaal meer onrust onder de gevangenen en
meer klachten onder het personeel en de kosten zullen waarschijnlijk
nauwelijks verminderen.
Vandaar dat wij in ons amendement hebben staan dat wij streven naar zowel
intramuraal als extramurale maatregelen die kunnen bijdragen tot een
besparing van kosten maar de onkosten en de onrust zullen verminderen.
De heer Korthals-Aites; ja, wij hebben in het kader van de financiële dekking
in het programma juist gepleit voor een zo mogelijk nog verdergaande
versobering van het gevangenisprogramma. ledereen weet dat wanneer je
het Nederlandse gevangeniswezen vergelijkt met het gevangeniswezen in
andere landen dat het er in Nederland goed uitspringt en dus je zou eerder
kunnen zeggen dat het iets minder kan dan dat het meer zou moeten en dat
is het standpunt dat de commissie heeft ingenomen en dat de commissie zou
willen handhaven.
Afdeling velzen; wij praten ook niet over meer, wij praten alleen over een
andere wijze waardoor de kosten ook bespaart zouden kunnen worden maar
waardoor er minder onrust zou kunnen optreden.
Is het mogelijk om die extramurale modaliteit erbij te voegen in de zin.
De heer Korthals-Aites; het elektronisch arrest en dergelijke is al iets wat in
werking is getreden, zie het net zoiets als een beetje met de slachtofferhulp,
we pleitten de invoering van maatregelen die er al zijn en ik geloof dat daar
een verkiezingsprogramma niet voor bedoeld is. Die programma's zijn er en
men probeert dat uit te breiden en dat gebeurt ook geleidelijk en ik geloof dat
je dat ook de tijd moet geven.
Dus we vinden dit amendement eerlijk gezegd overbodig.
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Drs. W.K. Hoekzema; ja, u trekt hem in? We gaan naar A 667, voorstel is
verwerpen, het is verworpen.
A672
Afdeling Zoetermeer; voorzitter, daar zou ik graag een punt tussen willen
inbrengen.
de heer Korthals-Aites zei zojuist al het verkiezingsprogramma is voor
bepaalde zaken niet bedoeld en onder andere
Niet om een oordeel uit te spreken over het handelen van het Openbaar
Ministerie.
De eerste zinnen van dit artikel, wat aan de orde is, daar staat dat het
Openbaar Ministerie een minder succesvol beleid heeft gevoerd en dat lijkt
me dat dat vast te leggen in het verkiezingsprogramma voor het uitgangspunt
voor het handelen van de WO niet helemaal op zijn plats is en vandaar dat
de afdeling Zoetermeer een voorstel heeft ingediend, die staat in de B2 lijst
en dat is voorstel A 670 en ik zag hem in de Nota van Wijzigingen in die vorm
niet
Terug dus ik stel voor om die hier nu aan de orde te brengen en ik stel u voor
om hem over te nemen. A 670 uit de zogenaamde B2 lijst.
De heer Korthals-Aites; wij spreken ook als commissie hier niet uit dat het
wenselijk zou zijn dat het Openbaar Ministerie aan gezag inboet, we hebben
met lede ogen het feit geconstateerd dat door de IRT affaire dat gebeurd is en
bepleiten hier nou juist in deze passage dat er maatregelen worden genomen
dat het gezag van het Openbaar Ministerie weer wordt herstelt en dat het
Openbaar Ministerie greep krijgt op de criminaliteit.
Ik geloof niet dat het zinvol is om de ogen te sluiten voor het feit dat het
Openbaar Ministerie ongelukkiger wijze aan gezag heeft ingeboet, er wordt
hier niet geconstateerd met een zekere triomf, het tegendeel is het geval.
Afdeling Zoetermeer; meneer de voorzitter, wij delen ook de mening dat er
aan gezag is ingeboet, dat is op zich het probleem niet, alleen er staat ook dat
er minder succesvol beleid is gevoerd. Ik kan dat als gewoon lid van de WD
moeilijk beoordelen en ik vind ook niet dat we dat als beleid moeten gaan
vastleggen als uitgangspunt voor het handelen van de WD.
Waar we voor staan is dat het gezag wordt herstelt, waarvoor we staan is een
aantal maatregelen, maar het is onzin om vast te leggen dat het in het
verleden allemaal minder succesvol is geweest, dat doen we maar in een
evaluatienota, dit gaat naar de toekomst.
De heer Korthals-Aites; wij hebben gemeend dat we realist genoeg konden
zijn om vast te stellen dat dat gebeurt is en iedereen heeft kunnen lezen wat
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IRT parlementaire enquête met betrekking tot het beleid heeft vastgesteld en
wanneer u dat niet zo willen kwalificeren als minder succesvol, ik weet niet of
dat echt realistisch is. Maar als je de woorden weglaat dan komt dus datgene
wat we erna betogen een beetje in de lucht te hangen maar als dat beter
wordt geacht dan is de commissie daar best toe bereid.
Afdeling Zoetermeer; voorzitter, het gaat niet om wat we kunnen oordelen uit
de IRT affaire, het gaat erom wat onze taak is hier en onze taak is hier niet
om een oordeel uit te spreken over het Openbaar Ministerie en het handelen
van het Openbaar Ministerie in het verleden. We zijn hier bijeen om
uitgangspunten op papier te schrijven voor de toekomst.
Voorzitter, het is ook onze taak om een verkiezingsprogramma vast te stellen
wat enigszins aansluit bij de beleving van de burgers en helaas dit is de
beleving van de burgers.
De heer Groenveld; bovendien is het zo dat het niet verboden is om in een
verkiezingsprogramma argumenten op te schrijven op grond waarvan je tot
een bepaald beleid komt.
En hier wordt een situatie beschreven die dient als een argument voor een
bepaalde vorm van beleid.
Overigens moet ik u opmerken dat we aan het begin van het
verkiezingsprogramma geschreven hebben dat het beleid van dit kabinet vrij
succesvol was als het ging bijvoorbeeld om het terugdringen van het
financieringstekort. U hebt daar geen problemen mee gehad dus het lijkt me
niet.. ..
Drs. W.K. Hoekzema; laat ik het nou zo stellen als het er niet in had gestaan
was het ook niet goed geweest.
De heer Korthals-Aites; ik had ook hetzelfde in mijn hoofd als Klaas
Groenveld. Waarom zou je bij het ene geval wel op de borst kloppen dat het
beleid succesvol is geweest en niet onder ogen zien dat het op een ander
punt minder succesvol is geweest.
.... dat men een specialisme, zeg maar een hele carrière lang vasthoudt zodat
je echt specialisten krijgt en dan is er geen enkel bezwaar om dat ook voor
onder de jeugdcriminaliteit te bepalen. Dus wij zeggen niet dat het
specialisme niet bestaat maar wij zeggen in deze passage dat het specialisme
een hele carrière lang moet worden vastgehouden om tot een echt
specialisme te komen.
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Afdeling Waalre; nou dank u wel dat lijkt me een goede zaak maar dan vroeg
ik mij alleen nog af of dat dan ook geldt voor de politieorganisatie of daar de
specialisaties ook weer terugkomen omdat het nu het geval is dat agenten
vaak slachtoffers van diefstal moeten interviewen maar ook incestslachtoffers
en dat is niet iedere politieagent gegeven om dat te doen.
De heer Korthals-Aites; dat is waar, er zijn ook richtlijnen dat de politie zich
daar ook op specialiseert maar de politieorganisatie daar wordt zoveel van
gevraagd, je moet ook mensen hebben voor de ME en dergelijke dat daar
geldt nog altijd dat de politie een generale taakstelling heeft en daarbinnen
moet zien een zeker specialisme te ontwikkelen, dus we hebben dat niet
aanbevolen.
Drs. W.K. Hoekzema; dat betekent dus dat A 673 wordt overgenomen.
A 675, verwerpen is het advies.
Piet van der Linden, afdeling Capelle a/d IJssel; meneer de voorzitter, mag ik
van de commissie in het kort even horen waarom zij onze nuttige toevoeging
niet wil overnemen.
De heer Korthals-Aites; de reden is dat in A 676 ook wordt gesproken over de
grensoverschrijding en dat wordt overgenomen.
Drs. W.K. Hoekzema; A 677, verwerpen is het advies, wordt verworpen.
Dan A 678, overnemen, wordt overgenomen.
A 679 wordt overnemen, wordt overgenomen.
A 680, strekking overnemen, wordt overgenomen.
A 682, het advies is verwerpen.
Kamercentrale Limburg; voorzitter, de kamercentrale Limburg beseft heel
goed dat dit om een andersoortige veiligheid gaat maar wij wilden toch
aandacht voor het punt Deltaplan grote rivieren in dit programma aan de orde
stellen en vroegen of het dan wel hier of mogelijk elders aan de orde zou
kunnen komen.
De heer Korthals-Aites; naar ons oordeel ging het hier duidelijk om de
veiligheid op het politionele en justitionele vlak dus wanneer we het willen
hebben over de dijken dan moet het bij de ruimte.
Kamercentrale Limburg; dan zou het een goede overgang zijn voor het
volgende hoofdstuk.
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Drs. W.K. Hoekzema; maar wij gaan dus nu terug en dat betekent dat we nu
de problematiek rond de euthanasie en de drugs gaan behandelen.
Eerst de drugs, moet ik even kijken waar die staan, Nota van Wijziging, dat is
ook zo dat hadden we vanochtend afgesproken.
Dus we gaan even terug naar de Nota van Wijzigingen en ik geef het woord
aan de heer Korthals-Aites.
De heer Korthals-Aites; ja voorzitter, de commissie heeft zich vorige week nog
eens een keer beraden over een aantal punten voor deze vergadering en één
daarvan is geweest de vraag hoe wij stonden tegenover het voorstel van de
bestuurdersvereniging, dat is een wat uitvoeriger passage over het
drugsbeleid dan het voorstel van de commissie dat in de Nota van
Wijzigingen staat e wij zijn tot de conclusie gekomen dat we met een paar
kleine, merendeels redactionele wijzigingen, eigenlijk ons toch wel konden
vinden in het voorstel van de bestuurdersvereniging.
Het was niet meer mogelijk om dat voorstel aan het Hoofdbestuur voor te
leggen zodat het in een nieuwe Nota van Wijzigingen aan u kon worden
voorgelegd maar als de vergadering dat goed vindt zou de commissie zich er
in kunnen vinden dat wij als uitgangspunt voor deze discussie toch zouden
nemen het voorstel van de bestuurdersvereniging met dien verstande dat wij
een enkele wijziging zouden willen aanbrengen, namelijk ...
Voorzitter mag ik even van de ordeonderbreking gebruik maken om te vragen
over welk nummer amendement heeft u het dan, dan kunnen we het gelijk
meelezen.
De heer Korthals-Aites; dat is heel verstandige gevraagd. Op bladzijde 172
nummer 469. En wat wij zouden willen veranderen dat zijn twee kleine puntjes
bij nummer 36, dat is de derde alinea: 'mocht uit Nederlands wetenschappelijk
onderzoek blijken dat de gezondheid enz.', wij vinden wetenschappelijk
onderzoek ook als het niet Nederlands is voldoende en het tweede is dat wij
zeer uitdrukkelijk zouden willen verwijzen in de daarop volgende twee regels,
daar staat: 'dat de uitbreiding van verstrekkingsmogelijkheden zouden moeten
worden bekeken zonder dat daarbij negatieve externe effecten ontstaan', daar
zijn we het mee eens maar we zouden nog uitdrukkelijk als negatief extern
effect dat niet mag ontstaan willen noemen dat er ook geen aanzuigende
werking mag ontstaan, dat is weliswaar ook een negatief extern effect maar
we vinden dat we dat met zoveel woorden moeten noemen.
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Mag ik daar op reageren alstublieft? Over het tweede punt dat het geen
aanzuigende werking mag hebben, dat wordt ook behandelt aangezien het
alleen betrekking heeft op mensen die legaal in Nederland verblijven, dus niet
heel Europa zal naar Nederland toe komen.
En uw eerste punt met betrekking tot het Nederlandse wetenschappelijke
onderzoek het woord Nederlands is opgenomen omdat de Tweede
Kamerfractie zich op het standpunt heeft gesteld dat er een Nederlands
onderzoek moet komen om te kijken of er externe effecten zijn of uit voort
zullen vloeien.
Wilt u Nederlands weghalen, dan kunnen we meteen beginnen want er ligt
een Zwitsers onderzoek met hele duidelijke resultaten.
De heer Korthals-Aites; goed de spreker vindt de resultaten duidelijk maar de
Tweede Kamer niet maar dat hef je niet op door Nederlands onderzoek te
eisen.
Als er straks een Amerikaans of een Engels onderzoek komt en de Tweede
Kamer is daardoor wel overtuigd dan lijkt me dat voldoende.
En wat de aanzuigende werking betreft, alle Europeanen zijn vrij om binnen
Europa te reizen dus al die Fransen die hier komen dat zijn plotseling niet
illegale vreemdelingen, die verblijven hier volkomen legaal en toch willen we
die niet laten aanzuigen dus ik denk dat het goed is om dat voorstel van ons
om dat toe te voegen wel te handhaven.
Daar kan ik me uiteraard in vinden alleen moet ik er wel bij zeggen dat je
natuurlijk alleen in Nederland mag verblijven alsje jezelf kunt onderhouden en
ik denk dat voor een junk dat meestal al moeilijk genoeg is.
Maar ik kan me er hier helemaal in vinden.
De heer Korthals-Aites; maar dat geldt niet voor Europeanen hoor.
Drs. W.K. Hoekzema; dat betekent dus dat we het voorstel van de
bestuurdersvereniging dus overnemen op bladzijde 172 onder A 469, dat is
dan dus besloten.
We gaan vervolgens naar de euthanasie amendementen.
Ik denk dat het goed is om de verschillende soorten amendementen even in
hun totaliteit behandelen, zou dat mogelijk zijn de heer Korthals-Aites.
Het gaat om A 526, A 529 en A 524 en andere A 521 en A 525 en andere.
Daar zitten verschillende gradaties in en daar moet in feite door de
vergadering een keuze uit gemaakt worden en ik denk dat het bestuur het zo
het beste kan aanpakken.
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De heer Korthals-Aites; en die verschillende mogelijkheden die in die
amendementen zitten daarvan is de hoofdlijn deze: er zijn afdelingen die
hebben voorgesteld om te komen tot wetgeving waarbij euthanasie straffeloos
blijft als aan bepaalde voorwaarden is voldaan maar is aan die voorwaarde
niet voldaan dan blijft het wel een strafbaar feit en er zijn afdelingen die het
ook dan geen strafbaar feit willen laten zijn maar dan onder het medisch
tuchtrecht willen brengen.
Dat is in zoverre een nieuwe ontwikkeling omdat in de voorstellen, zoals die
totnogtoe in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest ook het initiatief van
066, uiteindelijk allemaal zijn uitgegaan dat er uiteindelijk een strafrechtelijke
sanctie blijft bestaan wanneer er sprake is van een ongeoorloofde vorm van
euthanasie en er is ook een voorstel om op dit ogenblik nog geen wetgevende
maatregelen te nemen maar dit zijn eigenlijk de hoofdlijnen.
De heer Schellekens, Maastricht; voorzitter, mag ik om verwarring te
voorkomen vooraf toch nog een opmerking maken. Het is met name zo dat
het voorstel, van Maastricht zal ik maar zeggen, eigenlijk uitdrukkelijk niet
spreekt over euthanasie maar over vrijwillige levensbeëindiging.
Want de hele problematiek die wordt eigenlijk steeds doorkruist door het feit
dat het zelfbeschikkingsrecht of dat mensen hun eigen leven kunnen
beëindigen dat dat dan aan anderen wordt overgelaten of opgedrongen of
hoe dan ook. Juist wij als liberalen, dacht ik, pleitten ervoor dat mensen hun
eigen verantwoordelijkheid nemen. En als mensen hun eigen
verantwoordelijkheid weloverwogen, en over wilsbekwame spreek ik moeten
nemen, dan moeten we dat ook mogelijk maken. Dus dat is punt 1 waarom ik
dat heel expliciet wil noemen.
Punt 2 wil ik graag nog even vermelden dat het voorstel van de afdeling
Maastricht is aangenomen en is ingediend naar aanleiding van een
commissie die breed samengesteld is en misschien qua dat aspect
gelijkwaardig is, of in ieder geval toch vergelijkbaar is met de
programmacommissie.
Dat blijkt niet uit de stukken maar ik wou dat toch wel graag hier genoemd
hebben.
Een derde punt is dat er, naar mijn smaak en naar onze smaak, het al dan
niet voortleven je niet kunt uitbesteden aan anderen, dat is namelijk een
beslissing die je alleen zelf kunt nemen en dat je bij elke beslissing die je
neemt in de samenleving de samenleving nodig hebt is natuurlijk een andere
zaak.
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Tot slot wil ik ook nog bepleiten dat wanneer u gisteren de uitzending van
Netwerk heeft gezien waar deze vergadering, en wij als liberalen, dan eigenlijk
het recht vandaan halen om iemand die weloverwogen al 20 jaar lang zegt:
'het hoeft van mij niet meer', om te zeggen dat is dan jammer maar dat is dan
jouw probleem, ik denk juist wij als liberalen moeten dat respecteren en kunne
we ons niet verschuilen achter strafrecht of achter ethici of wat dan ook, en
dat zou ik graag vooraf aan deze discussie willen toevoegen, dank u.
Voorzitter, ik ben de heer Korthals-Aites dankbaar voor zijn kernachtige
samenvatting van de amendementen maar hij heeft er één niet uitdrukkelijk
genoemd en dat s het meest verregaande amendement namelijk dat van de
kamercentrale Leiden A 526, daarin wordt namelijk een totaal ander stelsel
naar voren gebracht, het is een principiële keuze.
Zoals u weet wordt het verrichten van euthanasie nu achteraf getoetst.
Als de arts fouten heeft gemaakt, als er dus iemand ten onrechte overleden is
dan levert dat een dode op die er niet had moeten zijn en een arts die achter
de tralies belandt.
Dat soort stelsels die zeer diep ingrijpen zijn wat ons betreft alleen maar
toelaatbaar als iets niet te voorzien is.
Als iemand een moord gaat plegen of niet dat kan alleen degene die dat doet
voorzien, dat kun je niet vooraf toetsen, dat kun je alleen maar achteraf
toetsen en da verdient zo iemand straf.
Als het gaat om euthanasie dat kun je wel vooraf toetsen. Er is een
voornemen euthanasie te plegen, een arts is bereid dat te doe en vindt dat er
een medische indicatie is om die toe te passen, de vraag is dan gaat die dat
op een zorgvuldige manier doen.
Dat nu kan van tevoren aan een commissie worden voorgelegd, die
commissie die is er nu al maar die beoordeeld nu achteraf en wat de
kamercentrale Leiden betreft zou die commissie vooraf moeten toetsen.
Dat levert rechtszekerheid op voor de arts en voor iedere jurist is het een
gruwwel artsen het bos in te moeten sturen me richtlijnen die twee totaal
verschillende uitkomsten kunnen opleveren, ofwel men gaat vrijuit of men
krijgt een gevangenisstraf rechtszekerheid verzet zich daartegen.
In ons voorgestelde stelsel vindt de zorgvuldigheidstaetsing vooraf plaats,
eventueel met een rechtelijke toetsing zoals die nu ook kan plaatsvinden, dat
is het essentiële verschil dat voegt toe aan de rechtszekerheid en neemt de
grote bezwaren die nu aan het huidige stelsel kleven weg.
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De vraag is natuurlijk, waarom zijn we daar niet eerder opgekomen, ik denk
dat het nogal gewaagd is om zo toetsing vooraf in te voeren maar ze doet wel
recht aan het zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene en de rechtszekerheid
van de arts.
De heer Korthals-Aites; ja, ik wil zeker wel een poging doen want ik vind dat
hier zeker over gediscussieerd moet worden.
Voorzitter, misschien nog even de amendementen van de kamercentrale
Utrecht A 527 te mogen toelichten. Eigenlijk is er al een heleboel gezegd
namelijk het punt van de rechtszekerheid is voor ons een heel belangrijk
element om het amendement in te dienen zoals we dat hebben ingediend, wij
denken dat het niet verstandig om het aan de jurisprudentie en een
rechtspraak over te laten om te gaan bepalen of in bepaalde omstandigheden
goed gehandeld is, ik denk dat het een politieke uitspraak moet zijn, en wij
hebben zooral ook om die reden het amendement ingediend en wij stellen
dan ook voor om de huidige jurisprudentie te gaan codificeren in wetgeving en
dat als basis te nemen zodat je ook rechtsonzekerheid voor artsen en
dergelijke kunt wegnemen, dank u.
Meneer de voorzitter, een oordeel over euthanasie hoort niet bij de rechtelijke
macht, ook niet vooraf.
Ik denk dat er binnen de medische professie voldoende procedures zijn
ontwikkeld om te kijken of een euthanasie terecht is toegepast.
Hij blijft zo dat het beëindigen van iemands leven dat is in principe een
strafbare handeling als het niet in het kader van de euthanasie is.
Hetzelfde geldt ook voor het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel, er zal
niemand zijn in Nederland die een chirurg zal strafbaar stellen omdat die
iemand zijn buik opengesneden heeft, maar dat is een situatie nu wel bij het
verrichten van een euthanasie en een arts is in principe strafbaar en pas na
een onderzoek achteraf wordt gezegd hij is niet strafbaar.
Dus hoe je de euthanasie verder ook regelt, het moet wat dit betreft uit het
Wetboek van Strafrecht.
Voorzitter, Westra van Meteren, afdeling Vught; we hebben onder A 528 ook
een voorstel hierover ingediend. Waar het ons hier feitelijk om gaat is dat de
praktijk en de theorie nogal fors met elkaar verschillen, er zit een kloof tussen.
Het verkiezingsprogramma pleit om de huidige regelgeving te continueren en
op termijn te codificeren, en dan zeggen wij daar tegenover het lijkt een
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goede regeling die er tot stand is gekomen in 1993 maar in de praktijk voltrekt
euthanasie zich in ieder geval voor 60% in het volstrekte duister.
En daar waar u ook zegt in het verkiezingsprogramma 'de overheid heeft de
plicht om het leven te beschermen' daar schiet in de praktijk de overheid
tekort en dat is een knelpunt en dat is een zorgwekkend knelpunt.
Dat heeft te maken met de criminalisering rond de euthanasie en te maken
met het in het strafrecht plaatsen, dat is ons standpunt.
De heer Schellekens; ik wil toch nog een keer proberen aan te geven er wordt
consequent weer doorgesproken over euthanasie, maar euthanasie is nu
eenmaal per definitie volgens de regelgeving het toedienen van middelen aan
een andere om deze ander te doden.
In artikel 293 staat als zodanig aangegeven en artikel 294 spreekt over hulp
bij zelfdoding en beide artikelen worden over één kam geschoren.
Waar wij voor pleitten is het volgende: dat mensen uiteindelijk in de
gelegenheid worden gesteld zelf hun eigen leven te beëindigen en dat is
principieel verschillend.
Dat vervolgens uiteraard, wanneer je dat vaststelt en dat gaat over
wilsbekwame personen, iemand die middelen moet verstrekken met alle
zorgvuldigheid enz. daar heeft uiteraard niemand bezwaar tegen maar er is
een essentieel verschil tussen aan iemand vragen geef mij een spuitje, om
het maar kort samen te vatten, of mag ik een keer zelf dit leven beëindigen,
en mag ik dat op een humane wijze doen en mag ik daar de middelen voor
·
hebben.
De heer Korthals-Aites; misschien is het goed om met dit laatste te beginnen.
Bij A 293, bij euthanasie is het wel degelijk zo dat daar wel iets meer in staat
dan alleen bij hulpverlening bij het beëindigen van het leven want het moet op
een uitdrukkelijk verzoek zijn, daarom is het ook geen moord maar is het
euthanasie.
En het verschil met hulp bij zelfdoding is dit dat degene die om euthanasie
door een arts vraagt die is zelf niet in staat om dat middel toe te dienen en die
is misschien ook niet in staat om het middel te verkrijgen en die heeft de arts
nodig, en zolang het zo is dat iemand een einde aan zijn of haar leven wil
maken daarbij de hulp van een ander nodig heeft dan wordt die ander in die
handeling betrokken en daar zul je dus een bepaling voor moeten maken als
je zegt er zijn omstandigheden waaronder die ander zich daarbij zich
straffeloos mag laten betrekken, want daar spreken we vandaag over, dan zul
je er ook een bepaling over moeten opnemen en ik vrees dat het dus iets te
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eenvoudig is om te zeggen iedereen heeft de vrijheid om zijn of haar eigen
leven te beëindigen want sommige zijn alleen maar in een situatie dat ze het
alleen maar door een ander kunnen laten beëindigen of de hulp van een
ander daarbij nodig hebben en dan gaat het erom de rol van die ander onder
omstandigheden dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan om die ander
daarbij buiten het strafrecht te houden, dat is de opzet.
Ik denk dat je er niet mee komt met de redenering van het voorstel van de
kamercentrale Maastricht.
Kamercentrale Maastricht; voorzitter, daar toch even kort op reageren, dat
uiteraard de voorwaarden enz. heb ik bewust niet genoemd, die zijn we
uiteraard allemaal bekend maar het gaat er toch om dat we altijd een ander
nodig hebben, ook om middelen te verstrekken en uiteraard zullen artsen een
rol daarbij spelen, dat is duidelijk. Maar ik denk dat die euthanasie in die zin
zoals ik hem zojuist heb aangegeven het sluitstuk moet zijn dat wanneer
iemand in een situatie is gekomen dat hij inderdaad die middelen niet meer
kan innemen dat dan euthanasie uiteraard gerechtvaardigd is.
Maar het zal al een heel stuk gewonnen zijn, ik verwijs nogmaals naar
gisterenavond maar naar een heleboel zaken aar we hebben het hier niet
over de quasi-mastiek, dat mensen geholpen zouden zijn wanneer zij van een
arts zouden kunnen krijgen e die onder begeleiding enzovoorts zouden
kunnen innemen over die zaken heb ik het want dan zouden heel veel zaken
kunnen worden voorkomen en het zou bovendien ook voorkomen met artsen
die belast worden met zaken waar zij niet belast mee hoeven te worden.
De heer Korthals-Aites; maar wij zijn het erover eens dat het inderdaad gaat
over een uitdrukkelijk en wel overwogen verzoek, en daaraan moet voldaan
worden. Wie gisteren die Netwerkuitzending heeft gezien die heeft ook
kunnen zien dat aan dat uitdrukkelijke en weloverwogen verzoek geen gevolg
werd gegeven.
Overigens is het buitengewoon moeilijk voor een arts ook om na te gaan hoe
diepgevoeld een verzoek is en wat weloverwogen is en dat moet ik dus in het
midden laten want moet hier geen uitspraak proberen te doen over het geval
van gisteren.
Ik denk niet dat het verstandig is om over dit geval door te gaan en de
discussie te houden tot datgene wat wij moeten beslissen.
De politiek moet een uitspraak doen, dat is duidelijk en daar zijn we nu mee
bezig maar nu is het dus de vraag: 'is het mogelijk om een commissie, of een
ander orgaan in het leven te roepen die preventief toetst of een arts in een
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bepaald geval tot euthanasie mag over gaan ja of nee'. Dat voorstel is hier
gedaan alsof daar nog niet eerder dat idee aan de orde zou zijn geweest.
Het probleem daarbij is dit: bij die toetsing vooraf zal die commissie altijd zich
een eigen oordeel willen vormen en een patiënt die in een situatie verkeert
dat hij of zij aan een euthanasieverzoek toe is die heeft op dat ogenblik veelal
een vertrouwensband met de arts, de huisarts, de behandelend arts of
specialist opgebouwd op grond waarvan zo'n verzoek in alle openheid en
vertrouwelijkheid kan worden besproken.
Daar moet je niet een commissie gaan bijhalen die dat ook zelf wil gaan
toetsen, dat kan niet. Hoe zo'n commissie moet gaan toetsen, wanneer de
arts de boodschap komt overbrengen, dat is buitengewoon lastig, vandaar dat
in de jurisprudentie de gedachte is ontwikkeld dat er en tweede arts zou
worden geraadpleegd en in die zin kennen we dus het begrip van de
preventieve toetsing al want die maakt onderdeel uit van de zorgvuldige
behandeling dus daaraan is wel degelijk aandacht besteed.
En dan kom je op de vraag als er zorgvuldig gehandeld is en er is dus een
tweede specialist bij aan te pas gekomen dan zie je in de praktijk ook vrijwel
altijd dat het Openbare Ministerie zegt dan hoeft hier ook niet tot vervolging te
worden overgegaan. De gevallen waarin tot vervolging wordt overgegaan is
meestal wanneer er aan één van die zorgvuldigheidscriteria niet is voldaan.
En het lijkt daarom nuttig, en dat is in 1993 helaas niet gebeurd wanneer die
zorgvuldigheidscriteria nu eens wel in de wet worden opgenomen en dat dat
wordt gecodificeerd want wat in 1993 is gebeurt is eigenlijk niets behalve een
aanscherping van de Wet op de lijkbezorging en dat was nou precies het
tegenovergestelde van wat liberalen wilde en het is daarom ook precies het
tegenovergestelde van wat liberalen wilde omdat artsen genoodzaakt zijn om
zelf gegevens te verschaffen op grond waarvan ze eventueel vervolgd zouden
kunnen worden, en dat is in strijd met één van de grondbeginselen van het
strafrecht en daarom heeft de WO zich ook met hand en tand tegen dat
voorstel van 1993 verzet. Waar wij denken dat we naar toe moeten dat is dus
een formalisering van de zorgvuldigheidscriteria en dan resteert de vraag
welke instantie oordeelt er dan tenslotte over of die in acht zijn genomen, en
dus straffeloosheid met zich meebrengen, is dat de strafrechter of is dat de
tuchtrechter.
Daarover kun je met elkaar van mening verschillen en daartussen moet een
keus worden gemaakt en de keus die de commissie heeft gemaakt door te
verwijzen naar de codificering, dus het in de wet vastleggen van wat in de
jurisprudentie aan zorgvuldigheidscriteria is geregeld, dat dus dan toch aan de
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strafrechter over te laten en waarom heeft de commissie dat gedaan? Omdat
toch gaat om de rol die de overheid te spelen heeft bij de bescherming van
het leven. Bescherming van het leven is één van de primaire taken van de
overheid en die taak kan de overheid niet zo gemakkelijk overdragen.
In dat spanningsveld zit je dus aan de ene kant de beschikkingsvrijheid van
de individuele mens tegenover een overheidstaak om het leven te
beschermen en hoe moeilijk het ook is, voor een arts ook, niemand heeft
gezegd dat het een eenvoudig beroep is om arts te worden daar zitten hele
hoger verantwoordelijkheden aan en de verantwoordelijkheid om samen met
een collega en met inachtneming van de andere zorgvuldigheidscriteria
antwoord te geven op de vraag of euthanasie gerechtvaardigd is die zul je
aan die arts moeten overlaten en als er aan die criteria is voldaan dan zal er
verreweg in de meeste gevallen het Openbaar Ministerie, of wanneer men
toch naar het Medisch Tuchtrecht wil de inspecteur van de Volksgezondheid
zegt in dit geval wordt niet vervolgd.
Maar er zullen dan ook nog gevallen zijn waarbij er wel een toetsing
onvermijdelijk is en die toetsing zal dan hetzij door de overheidsrechter hetzij
door de tuchtrechter moeten plaatsvinden en daar moeten we een keuze
tussen maken.
Dat is eigenlijk de keuze waarvoor wij nu staan om daar een beslissing over te
nemen.
Kamercentrale Utrecht; voorzitter, zou ik dan misschien mogen vragen aan de
heer Korthals-Aites als ik naar zijn betoog luister en ik kijk naar de inhoud van
het amendement zoals dat door de kamercentrale Utrecht is geformuleerd,
waarom dan door de commissie het amendement A 527 van de
kamercentrale Utrecht wordt verworpen?
De heer Korthals-Aites; de commissie heeft als beleidslijn gezegd laten wij
ons aan ons eigen voorstel vasthouden maar in elk geval, zoals we dat nu ook
geprobeerd hebben, een open discussie aangaan waarbij we de verschillende
alternatieven duidelijk aan de vergadering voorleggen.
Dus de alternatieven waarmee ik ook begonnen ben met die aan u voor te
leggen. Wij maken van ons voorstel volstrekt geen halszaak want het is nodig
dat we hier in een goede discussie uitkomen.
We hebben dus alle amendementen op een rij gezet, je kunt niet van alle
amendementen zeggen neem ze nu maar aan maar wij vinden dat de
beslissing aan de vergadering is en nogmaals de commissie maakt er geen
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halszaak van wanneer een amendement van bijvoorbeeld Utrecht zou worden
aangenomen het gaat erom dat we in ieder geval duidelijk weten welke keuze
we maken.
Kamercentrale Utrecht; voorzitter, als ik luister naar de argumentatie van de
heer Korthals-Aites en ik beluister dat hij ook zelf aangeeft dat hij ook, en
misschien dat ik het verkeerd vertaal maar dan hoor ik het graag, dat hij zegt
dat het heeft toch de voorkeur om de jurisprudentie te codificeren dan zitten
wij op één lijn want dat is namelijk hetgeen wat door de kamercentrale Utrecht
wordt gesteld.
Wij willen ook die zorgvuldigheidscriteria, die door de loop der jaren zijn
ontwikkeld die respecteren wij die vinden wij ook goed, wij zeggen alleen het
zou verstandig zijn om die in de wetgeving neer te leggen omdat vanuit het
oogpunt van rechtszekerheid dit de voorkeur verdient.
Als wij met de commissie op een lijn kunnen komen dan zijn wij graag bereid
ons amendement af te stemmen op de zienswijze van de commissie en te
kijken of wij daar tot een gemeenschappelijke tekst zouden kunnen komen.
Drs. W.K. Hoekzema; misschien zouden we in dit verband om nu tot
beslissingen te kunnen komen ook eens even naar amendement A 521
kunnen kijken omdat in feite ook verwoord dat datgene wat zojuist gesteld is
door de heer Korthals-Aites maar ook door de vertegenwoordiger van Utrecht.
Ik denk dat als we naar A 521 kijken, de positie van de arts veel duidelijker
wordt en daar gaat het op dit moment over als ik de discussie zo gevolgd heb
is dat in feite dat waar het omgaat.
Dus de bestaande praktijk en de jurisprudentie vastleggen in een wettelijke
uitzondering, of de strafbaarheid bij euthanasie en de hulp bij zelfdoding.
Ik denk dat we daarmee bijzonder veel mee gecoverd hebben en we daarmee
ook een helder standpunt als partij hebben we bepaald als we de stand van
zaken op dit moment dus beschouwen.
Kamercentrale Leiden; voorzitter, de stelling van de kamercentrale Leiden is
daarmee echter nog niet aan de orde geweest. Ik waardeer het overigens
zeer dat de heer Korthals-Aites uitvoerig gelegenheid heeft genomen om toe
te lichten waarom de commissie niet voor een preventieve toetsing heeft
gekozen, ik pak snel een paar punten uit zijn betoog.
Uiteraard is het buitengewoon lastig om een toetsing vooraf vorm te geven,
net zo lastig zou ik bijna zeggen als de toetsing achteraf want u zegt van ja je
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kunt dan het probleem krijgen dat degene die het wenst tot levensbeëindiging
te kennen heeft gegeven niet meer in de gelegenheid is om de
vertrouwelijkheid daaromtrent te bewaren, nee dat is zo dat geef ik u toe,
maar het is toch altijd beter om de betrokkene vooraf te horen en de
argumenten die tot de levensbeëindiging aanleiding geven te kunnen toetsen
dan wanneer de betrokkene inmiddels overleden is en die toetsing niet meer
kan plaatsvinden. Dat is één.
Het tweede punt, u zei ja op dit moment is het zo dat de artsen zich houden
aan die zorgvuldigheidsnormen en slechts in een enkel geval zal de Officier
van Justitie overgaan tot vervolging.
Dat is op zich juist maar dat zijn gevallen teveel, ook al zijn het er maar
enkelen, want we mogen er toch niet van uitgaan dat die artsen willens en
wetens gepoogd hebben om de strafwet te overtreden.
Daarnaast is er nog een cluster aan zaken die überhaupt niet worden gemeld.
Het is niet uitgesloten da de angst voor vervolging de betrokkene ervan
weerhoudt om de meldingsprocedure te volgen.
Laatste punt. U zei het is buitengewoon lastig om die procedure vorm te
geven, dat is zo maar het is al wel gebeurd, in het Verenigd Koninkrijk daar
kent men inderdaad een veel minder uitgebreide euthanasiepraktijk, als ik het
zo oneerbiedig mag noemen ook in de richting van de kamercentrale Limburg,
maar men kent daar wel een praktijk en daar is een commissie die vooraf
toetst of er tot levensbeëindiging moet worden overgegaan of niet, dank u
wel.
Voorzitter, als ik het goed lees is het amendement van de kamercentrale
Leiden in zoverre wat anders dat daar wordt gepleit voor een preventieve
toetsing.
In het amendement wat in ieder geval door de kamercentrale Utrecht naar
voren wordt gebracht, en als ik het in de vluchtigheid goed lees ook door de
Commissie Volksgezondheid, wordt daar niet voor gepleit en ik denk dat dat
dus een ander element is en waardoor ik mij ook kan voorstellen dat het
amendement van de kamercentrale Utrecht dat we daar wellicht tot een
gemeenschappelijke tekst kunnen komen en die aan de vergadering kan
voorleggen.
De heer Korthals-Aites; ik wil toch nog even reageren het is niet dat het zo
lastig is om vorm te geven aan zo'n preventieve toetsing door een commissie
maar we praten hier in de moeilijkste fase in hun leven zijn en om die reden
van het leven afscheid willen nemen en hoe je dat met een commissie wil
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laten toetsen terwijl het nu al vaak zo moeilijk is voor de behandelende arts
om de zaak op een goede manier met een collega-arts te bespreken, dat is in
de zorgvuldigheidscriteria die er zijn dus al een element van preventieve
toetsing, dat is het raadplegen van een collega-arts, dat is iets dat in de
praktijk gegroeid is en waar ervaring mee bestaat en ik geloof dat het erg
gevaarlijk zou zijn om een dergelijke moeilijke beslissing die de arts neemt
nadat die een collega heeft geraadpleegd om die nog te gaan collectiviseren
in een commissie. Dat is niet omdat het moeilijk is om vorm te geven maar dat
is omdat het niet meer te beleven is voor degene die in een dergelijke situatie
verkeert. We doen dit allemaal toch ter wille van de patiënt.
En laten we dat goed voor ogen houden dat het gebeurd ter wille van de
patiënt en dat moet doen op een manier die mee te maken valt en dat zien we
met een commissie niet en ik denk dat de praktijk door het raadplegen van
een collega-arts al voldoende heeft bewezen dat daar een zekere preventieve
werking in zit. En dan is het altijd zo, ook al is er een preventieve toetsing, er
blijft daarna altijd natuurlijk toch een toezicht om te kijken of datgene wat aan
zorgvuldigheidscriteria in acht genomen had moeten worden ook in acht
genomen is.
De discussie komt wanneer wij de discussie horen en er en voorkeur zou
kunnen bestaan voor de handhaving van een strafrechtelijke toetsing toch tot
de conclusie dat de Partijcommissie Volksgezondheid met een kleine
redactionele wijziging misschien het meest aan de wens tegemoet komt en
die wijziging zou dit zijn dat het zich toetsbaar op te stellen iets
geconcretiseerd wordt namelijk dat er komt te staan: en zijn handelen
toetsbaar maakt, of zijn handelen toetsbaar maken, hij moet zijn handelen
toetsbaar maken.
Dat was ook in de zorgvuldigheidscriteria destijds opgenomen door het
vereiste van een protocol.
De heer Simons van de Partijcommissie Volksgezondheid; meneer de
voorzitter, ik sluit mij gaarne aan bij de redactionele wijzigingen van dit
amendement en ik wil ook de motie van Leiden krachtig ontraden want ik
denk dat als je de arts-patiënt relatie waar je al je hele leven me hebt gedaan
dat je als patiënt met de arts besluit wat het beste is voor je gezondheidszorg
dat dat niet aan het einde van leven door een commissie moet worden
doorkruist door vooraf toestemming te vragen.
Ik kan nog mededelen als dat al ter versterking is dat de formulering van dat
amendement de volledige instemming heeft van de Vereniging Voor Vrijwillige
Euthanasie.
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Kamercentrale Leiden; voorzitter nog een kleine reactie op de opmerking van
de heer Korthals-Aites waar ook door de Partijcommissie Volksgezondheid
naar werd verwezen. Uiteraard bestaat er bij de kamercentrale Leiden het
volle besef dat het traumatiserend kan zijn om zo'n beslissing ter toetsing
vooraf aan een commissie voor te leggen.
Als het gaat om mensen die zich in een slotfase van hun leven bevinden, die
zelf al in een traumatische situatie zitten, is dat des te belangrijker. Het gaat
hier om een principiële punt en als er praktische bezwaren zijn dan zijn die op
te lossen, we hebben dat met getraumatiseerde getuigen die worden op dit
moment in rechtzaken ook op een speciale manier gehoord zodat zij zelf niet
de effecten behoeven te ondervinden van een rechtzaak, in Engeland gebeurt
het waarom zouden we dan nu beslissen dat niet eens rustig te bekijken om
te zien of dat stelsel voor ons werkzaam is.
Kamercentrale Utrecht; voorzitter, zou ik misschien aan het voorstel van de
heer Korthals-Aites, zou daar misschien aan kunnen worden toegevoegd dat
in regel 777 waar staat: 'en op termijn wordt gecodificeerd', als daar het woord
'op termijn' zou worden weggelaten dan zou in ieder geval het bezwaar van
de kamercentrale Utrecht kunnen worden weggenomen.
De heer Korthals-Aites; daar zijn we toe bereid maar dat is in het voorstel van
de Commissie Volksgezondheid al gebeurd.
Kamercentrale Utrecht; dan is ons probleem opgelost.
Drs. W.K. Hoekzema; de discussie nu overziende zou ik eigenlijk willen
voorstellen om ons te concentreren op het amendement van de
Partijcommissie Volksgezondheid 521 met die toevoeging die zojuist door de
heer Korthals-Aites is gedaan dat de arts in handelen toetsbaar maakt en
daarmee is in feite ook in eigenlijk ook het amendement Utrecht gedekt en ik
wou eigenlijk ter bekorting van de besluitvorming hierover vragen aan Leiden
of ze op dit punt hun amendement zouden willen intrekken omdat het
totaaloverziende dat waarschijnlijk in dit stadium nog niet haalbaar zou zijn.
Kamercentrale Leiden; voorzitter, wij komen ooit nog op discussie terug en
trekken dit in.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord.
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Afdeling Leiden; voorzitter de afdeling Leiden heeft een amendement
ingediend onder nummer A 533 naar aanleiding van een zorgwekkend
voorbeeld dat er euthanasie is gepleegd op iemand waarbij een second
apinion van een arts is gebruikt die totaal niet ter zake kundig was en zodat er
euthanasie is gepleegd terwijl het eigenlijk niet nodig was.
Om dat soort gevallen te voorkomen zou de afdeling Leiden aan het
amendement van de Partijcommissie Volksgezondheid nummer A 533 willen
toevoegen.
De heer Korthals-Aites; dat is de uitwerking, ik denk dat als vast komt te staan
dat een arts een expert raadpleegt die geen expert is dan komt die alsnog in
aanraking met de strafrechter of met de medische tuchtrechter. Natuurlijk
moeten de regels zoals ze gecodificeerd worden zo helder worden
neergelegd in de wet dat het duidelijk is wat de wetgever bedoeld en dat het
ook duidelijk is waar de arts zich aan te houden heeft.
Meneer de voorzitter, waar het in principe omgaat is de wijze van toetsing.
Maar moet die toetsing plaatsvinden door de tuchtrechter of door het
strafrecht en ik denk dat als de procedure goed is omschreven en juist wordt
toegepast, en dan kan er in de procedure best een fout worden gemaakt dan
is dat desnoods een zaak voor de tuchtrechter, als er willens en wetens
iemand om zeep is geholpen dan valt het natuurlijk onder het strafrecht, lijkt
me op zich dat je dat duidelijk kunt regelen.
Hoek: mag ik met u afspreken dat we 521 kunnen accorderen met elkaar met
die toevoegingen die zojuist dus door de heer Korthals-Aites is gemaakt.
Mag ik dadelijk nog wat vragen. Want één principieel probleem is nog steeds
niet getackeld en dat is wie bepaald nu uiteindelijk of dat leven beëindigd
wordt.
Datzelfde beschikkingsrecht, nogmaals u legt het dan weer in de handen van
derden, van artsen en ik denk niet dat dat juist is, en als het een kwestie van
uitvoering is dan wordt door artsen daar dan weer toch verschillend op
gereageerd en is het op dit moment nog steeds zo dat bij de huidige
regelgeving van de 9.000 dan gewoon 3.000 gehonoreerd worden.
Bij die 6.000 denken artsen kennelijk va dat dat lijden dan nog niet erg
genoeg is en bovendien moet er wel lijden zijn? Kan het niet een perspectief
zijn, elke mens is uniek en heeft zijn eigen unieke opvattingen omdat dat
leven op enig moment te beëindigen en dat tackelt u nu niet.
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De heer Korthals-Aites; nee, en dat is ook niet te tackelen. ledere arts aan wie
om medewerking is gevraagd handelt uiteindelijk ook in overeenstemming
met zijn eigen geweten en als die arts het niet met zijn of haar eigen geweten
kan brengen om in een bepaalt geval medewerking te verlenen aan
euthanasie dan gebeurt het niet. Dat moet je ook niet anders willen want een
arts is gelukkig niet een domme kracht.
Drs. W.K. Hoekzema; goed ik wou toch met u afspreken dat de discussie
gehoord hebbende met het intrekken van het amendement door de
kamercentrale Leiden en de opmerkingen gehoord vanuit de afdeling Leiden
wij dus zouden kunnen besluiten de ietwat geamendeerde amendement 521
met elkaar te accorderen, en dan betekent dat de rest daarmee niet meer aan
de orde komt omdat we op deze manier een keuze gemaakt hebben door er
uitgebreid over te discussiëren en de verschillende varianten door te nemen
en op deze wijze vandaag de dag een evenwichtige beslissing te nemen,
akkoord? Dan hebben we dat.. ..
Ik wil toch nog even zeggen dat ik met deze besluitvorming absoluut niet mee
uit de voeten kan en dat ik het niet liberaal vind en dat u eigenlijk aangeeft
precies waar we nou voor staan als een arts uiteindelijk zegt ja, ik voel er
niets voor dan kun je nergens terecht er blijft een rechteloosheid bestaan en
dat is heel slecht.
Drs. W.K. Hoekzema; we hebben besloten. Dan moeten we een heel eind
verder, ik ga naar A 535. Dat behandelt de regels 780 tot 783, dat gaat over
de wettelijke mogelijkheden tot gedwongen behandelingen met ernstige
psychiatrische stoornissen. Dat is geamendeerd geworden door de afdeling
Capelle a/d IJssel en het advies van de commissie en het Hoofdbestuur is
verwerpen.
U gaat daarmee akkoord om dat te verwerpen?
Dan ga ik naar de afdeling Rijnwoude dat is A 536 behelsd regel 782 en daar
is het advies verwerpen, wordt ook verworpen.
Dan A 539 is vervallen.
Dan ga ik met u kijken naar het voorstel 974 met betrekking tot regel 784 .
.... economische zaken. De ondervoorzitter heeft dat op een bepaald moment
aan mij overgeven op welk punt waren jullie toen beland.
Amendement A 345 dat is bladzijde 27. Gaat dus om de regels 531 en 532
zodat iedereen er weer in is, het advies is verwerpen en daar kunt u wel mee
instemmen, dan is het verworpen.
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Nou ik stond bij de microfoon en ik zou er nog graag een vraag over willen
stellen, ja waarom het verworpen is. Als er landen toch aan die criteria
voldoen waarom nemen we ze dan niet op vraag ik me af.
De heer Robin Linschoten; overbodige stellingname. Zowel de inhoud van de
criteria als de procedure die bewandeld gaat worden in de richting van de
EMU die zijn in verdragen vastgelegd, die besluitvormingsprocedure ligt vast,
dus daar hoef je op dit moment in een landelijk verkiezingsprogramma geen
nadere opmerkingen over te maken.
Dhr. Groenveld; er zijn wel, en daar hebt u gelijk in, landen die aan de criteria
waarschijnlijk zullen voldoen en die niet willen toetreden. Nu is het de vraag of
de WD vergadering bijeen te Papendal moet gaan stellen dat die landen wel
gaan meedoen, likt mij een beetje de implicaties van het
verkiezingsprogramma van de WD overschatten we dan dacht ik enigszins.
Drs. W.K. Hoekzema; verworpen, kunt u ermee akkoord gaan?
A 347, ook verworpen constateer ik.
A 350,
Voorzitter de kamercentrale wil die intrekken.
Drs. W.K. Hoekzema; dank u zeer. Dan ga ik kijken met u naar 969 met
betrekking tot regel 539 in het boekje. Dat is ergens in de buurt van 118, ja
·
precies op 118.
Wordt overgenomen, besloten tot overnemen? En 971 op dezelfde pagina
van de afdeling St Michielsgestel, dat gaat iets te ver.
De heer Schout; voorzitter mag ik daar even iets over zeggen over dat
amendement van St Michielsgestel? De verschillen in het pensioenstelsel in
de EEG tussen kapitaal en omslagstelsel, lijdt ertoe dat de omslagstelsels op
den duur kunnen leiden tot belastingverhogingen en wat iets meer zij.
Met name in de zuidelijke landen speelt dat omslagstelsel een belangrijke rol.
Als dat zo is dan kan dat leiden tot een inflatie, dan kan dat leiden tot een
waardevermindering van onze pensioenfondsen die een kapitaalstelsel
hebben en dus waardevermindering van onze pensioenfondsen.
Dat heeft geleid tot onze conclusie je zou eens moeten komen tot de
classificatie tot voorwaarden waaraan pensioenfondsen in de EEG aan
moeten voldoen wil je een vergelijkbaar geheel hebben.
En dat is de doelstelling voor deze motie.
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De heer Robin Linschoten; ja voorzitter de programmacommissie is daar
zowel om praktische redenen als om hele principiële redenen geen
voorstander van. Om te beginnen vinden wij niet dat op een ander dan op het
nationale niveau er regelingen moeten worden getroffen met betrekking tot
sociale zekerheid en met betrekking tot pensioenregelingen.
Dat is een verantwoordelijkheid van de nationale staat en van sociale partners
binnen nationale staten en op dat punt op het Europese niveau gaan
reguleren zou wat ons betreft geen aanbeveling verdienen.
U heeft wel gelijk dat invoering van de EURO problemen kan opleveren voor
die landen die zeer zwaar wegende pensioentoezeggingen hebben gedaan
zonder dat daar enigerlei vorm van kapitaaldekking is gerealiseerd ener dus
niet gereserveerd is.
Ik moet u erop wijzen dat de gevolgen daarvan, met name voor de
Nederlandse pensioenen, in de gaten moeten worden gehouden maar ook
niet moeten worden overdreven.
Zelfs indien bijvoorbeeld de Italiaanse staat alleen maar door middel van
majeure belastingverhoging in staat is om pensioentoezeggingen gestalte te
doen in de toekomst en die pensioentoezeggingen alleen maar door de
belastingen, dus via de afwentelingmechanismen in de lonen terechtkomen je
dus inflatie creëert wil dat nog steeds niet zeggen dat er een enorme
bedreiging voor de Nederlandse pensioenen aan de orde is.
Ik zou u hierop willen wijzen dat met name een dergelijke ontwikkeling niet
persé betekent dat je een zelfde niveau aan inflatie in het hele Eurogebied
hebt maar los daarvan is het zo dat inflatie, ook leidt tot hogere rente en dat is
in niet onbelangrijke mate ook een financieringsbron van de pensioenen die
hier in Nederland wel op kapitaalsdekking zijn gerealiseerd.
Met andere woorden het is zeker een punt van zorg dat een aantal lidstaten in
problemen komen, kijkende naar de doelstellingen ook van het stabiliteitpact,
maar het zou onverstandig zijn om het Europese niveau de gelegenheid te
geven om los van wat er in het Verdrag van Maastricht en in het stabiliteitpact
staat nadere maatregelen te formuleren.
En twee de gevaren zijn iets minder groot dan hier en daar wel eens wordt
gesuggereerd.
De heer Weisen beek; ja, ik denk niet dat ik veel aan het antwoord van de
heer Robin Linschoten heb toe te voegen uitgezonderd van datgene dat het
absoluut niet gezegd is dat op het moment dat er overgegaan moet worden
dat bij omslagstelsels, ook als er grotere claims liggen dat dan er uit de
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normale opbrengsten betaald kunnen worden, dat het inflatieverhogend is, dat
hangt maar van de vraag naar kapitaal af dus het ene heeft niks met het
andere te maken.
De heer Robin Linschoten; wel in die landen waarin men niet de mogelijkheid
heeft om bijvoorbeeld te financieren door het vergroten van het
begrotingstekort, omdat je dan alleen maar via methoden die inflatoir werken
in staat bent om je verplichtingen te doen en dat is bijvoorbeeld de Italiaanse
situatie, althans op dit moment het geval.
Drs. W.K. Hoekzema; dat betekent dus dat we het amendement van
St. Michielsgestel verwerpen, ja dat was dus 969. Dan heb ik ook nog 971, oh
sorry 971 hebben we daarmee gehad en 969 ook, ik kijk verkeerd.
A 351, overnemen. Dan A 352 het advies is verwerpen.
Meneer de voorzitter, mag ik de commissie vragen om een kleine toelichting
vragen op haar advies dit amendement te verwerpen wat wij beoogd hebben
is aan te geven dat er verschil is tussen harmonisatie en centralisatie en in de
huidige tekst wordt de indruk gewekt dat harmonisatie altijd noodzakelijk een
centralisatie is terwijl het soms heel eenvoudig het uitvloeisel is van Europese
wetgeving. Ik zou graag om een nadere toelichting vragen.
De heer Groenveld; het is inderdaad zo dat de regels 541, ik moet ze zelf
even weer opzoeken, waar daar wordt gesproken over harmonisatie 541 en
dat wij daar bedoelen centralisatie van regelgeving. Het gaat erom wat wij
bedoelen is dat het niet altijd nodig is om te komen tot convergentie in
regelgeving dat het dan niet altijd nodig is om die convergentie vanaf het
centraal niveau af te dwingen maar dat die convergentie ook kan optreden
door beleidsconcurrentie.
Dat is de strekking van artikel 28 van dat hoofdstuk en indien de formulering,
zoals wij die hebben gekozen, verwarring schept op dat punt dan zijn wij
graag bereid andere woorden te kiezen dan wel woorden toe te voegen.
Dank u meneer de voorzitter, wij zijn het met de gedachtegang volledig eens
het is ook om die reden dat we het amendement hebben ingediend en ik laat
het graag aan de commissie over om dat te verduidelijken. Dat we alleen
centralisatie moeten doen daar waar nodig.
Drs. W.K. Hoekzema; dus het wordt een kleine aanpassing van de tekst van
de commissie.

WD

116

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

Voorzitter, ik wilde graag een toelichting op wat wordt bedoeld met
belastingconcurrentie en uitwassen daarin?
De heer Groenveld; nou een land kan proberen een concurrentie voordeel te
creëren door te werken met het belastinginstrument
Dat kan tot op zekere hoogte maar wanneer, laat maar zeggen de
comparatieven voordelen die landen ten opzichte van elkaar hebben door
verschillen in economische structuur door die belasting sterk worden scheef
getrokken dan spreken we van uitwassen op het gebied van de
belastingconcurrentie en dan kun je laten we zeggen in onderling overleg op
het niveau van Brussel dat proberen tegen te gaan.
Ja, maar naar mijn mening is diezelfde belastingconcurrentie vandaag de dag
nog de enige rem op ongebreidelde overheidsuitgaven en ook ongebreidelde
belastingverhoging voor die burger, dus op het moment dat je zegt we willen
die uitwassen tegengaan en we gaan die heffingen netjes harmoniseren dan
is het gevaar groot dat er geen enkele rem meer op belastingheffing zit voor
de burger.
De heer Groenveld; u moet de passage in artikel 28, die hier over gaat,
bezien in het licht van het amendement van Brussel dat we net hebben
overgenomen.
Als u dat doet dan denk ik dat er geen misverstand kan ontstaan voor wat we
bedoelen.
Drs. W.K. Hoekzema; we gaan naar A 353, verwerpen is het advies.
Zover was de afdeling Amsterdam nog niet voorzitter, Annelies van der Stoel.
Voorzitter Nederlands belang en in dit geval het bedrijfsleven en daar ook
mee de werkelozen hebben er belang bij dat wij over de hele wereld handel
kunnen drijven, dat noemen we dan vrijhandel, dat leggen we soms helaas
nog vast in verdragen want anders geloven we niet dat vrijhandel bestaat,
maar het zij zo, maar waar we wel iets aan kunnen doen is dat binnen Europa
nog steeds financiële maatregelen, maar wel ook andere maatregelen,
worden getroffen om die vrijhandel tegen te gaan en wat wij nou juist
voorstaan is dat Nederland stelling blijft nemen met name tegen de zuidelijke
landen in Europa die zo' belang hebben om hun eigen producten op de markt
te zetten en daarom andere producten buiten de deur willen houden met
oneigenlijke instrumenten dat we daar fel stelling tegen blijven nemen en
daarom wat mij heel erg verbaast dat de commissie tegen zo'n liberaal
principe nu zegt dat verwerpen we hou maar importrestricties.
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De heer Groenveld; u schrijft in A 353 dat u ervoor pleit tolmuren te slechten,
ja maar wat u bedoelt, als ik u nu goed beluister, is dat u ook met name het
oog hebt op niet tarifaire restricties, en dat staat er niet want als we tolmuren
daar bedoelen dan bedoelen we daar in de regel mee tarieffaire restricties en
dat leek ons wat overbodig, dat is een staand beleid. Maar als u bedoelt dat
niet tarieffaire restricties dat die ook moeten worden geslecht dan is er wat
voor te zeggen om dat amendement, als het op die manier moet worden
verstaan om dat over te nemen.
Voorzitter, het komt wel eens vaker voor dat in liberale kring
overeenstemming bestaat over een aantal beleidsuitgangspunten maar dan
zijn ze helaas nog niet altijd werkelijkheid geworden dat telt in het geval van
Europa, er wordt ook niets voor niets wel een gesproken over het fort Europa
dat dat tegenhoudt, en als de commissie zegt het gaat niet alleen om
financiële maar ook om andere maatregelen, dat heb ik bij mijn toelichting zoeven gezegd, als we dat breder opvatten dan zijn we het eens en dan zouden
we een aangepaste versie alsnog kunnen toevoegen zodat bewindslui en
fracties steeds weer opnieuw eraan herinnerd worden om ook in Europa dat
standpunt te blijven uitdragen.
Drs. W.K. Hoekzema; oké, dat nemen we over.
A 355, verwerpen, verworpen door u.
Afdeling Antwerpen A 356, overnemen, dat is overgenomen.
Dan gaan we weer verhuizen door het boek A972, dat zal wel in een 8-groep
zitten, bladzijde 178 het gaat om het amendement van de afdeling Assen over
de regel 561 tot 565, handhaving van het minimumloon.
Waarschijnlijk is het het beste als we dat in zijn totaliteit behandelen bij al die
amendementen over het minimumloon, individualisering minimumloon en
dergelijk, dus moeten we even parkeren let wel dus Sa 972.
Dan ga ik naar A 357, verwerpen is het advies.
De heer Schout; voorzitter als je in het conceptverkiezingsprogramma met
regel 569 inderdaad bedoeld wordt precies letterlijk wat daar staat dan nemen
we het amendement terug.
Drs. W.K. Hoekzema; dat wordt letterlijk bedoeld, het amendement is dus
ingetrokken.
A358, dat is in de Nota van Wijzigingen opgenomen.
De heer Groenveld; het gaat om de combinatie van arbeidstaken en
zorgtaken daar hebben we iets over opgenomen.
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Landelijk Bestuur/Adviesraad OVW; daarover zou ik toch wel graag wat
verduidelijking over willen hebben want dat is bij ons dus niet helemaal
duidelijk. U zet het in de Nota van Wijziging maar waar wij het hierover
hebben is een kaderregelgeving dus in wezen een stroomlijning van alle
verlofregeling. Ik had het idee dat dat niet. ...
De heer Groenveld; zo hebben wij inderdaad niet willen gaan. Als u dat wilt
dan eh ..
Landelijk Bestuur/Adviesraad OVW; nee, maar dat is dus hier heel duidelijk
het amendement.
De heer Groenveld; dan vindt u de commissie op uw weg.
Landelijk Bestuur/Adviesraad OVW; nee, precies en daarom wilde ik ook
graag een toelichting hebben want ons idee hierachter is er bestaan natuurlijk
toch al een aantal regelingen op dit gebied en er wordt al verder gewerkt en
gedacht ook toch aan die stroomlijning om dat in één kaderregeling onder te
brengen en toch heel graag een toelichting waarom u dat afwijst?
De heer Robin Linschoten; voorzitter, het ligt toch meer in het instrument dat
gehanteerd wordt. Kijk uitgangspunten is ook voor de programmacommissie,
dat het combineren van arbeid en zorg dadelijk op een goede manier in
Nederland georganiseerd gaat worden, dat zowel voor een deel moeten gaan
gebeuren binnen het kader van de collectieve sector. Het moment dat je kiest
om dat in één kaderregeling neer te zetten dan sluit je uit dat je een aantal
andere ook zeer effectieve instrumenten, ik denk bijvoorbeeld aan fiscale
instrumentarium in gaat zetten om een aantal dingen georganiseerd te
krijgen.
Ons ging het te ver om gewoon het instrument van de kaderregeling als
exclusief instrument in het verkiezingsprogramma op te nemen om al deze
zaken die te maken hebben met het combineren van een aantal taken om dat
op die wijze georganiseerd te krijgen. We hebben dus niet zozeer een verschil
van mening over de vraag wat moet er op dit punt beleidsin houdelijk
gebeuren, het gaat erom op welke manier gaan we dat, ook in een volgenden
kabinetsperiode, met elkaar organiseren en welk soort instrumenten gaan we
inzetten om dat zo effectief mogelijk van de grond te krijgen.
Vandaar dat we hebben gekozen voor de tekst zoals die is neergelegd in de
Nota van Wijziging
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Landelijk Bestuur/Adviesraad OVW; u zou dus niet kunnen instemmen met in
plaats van kaderregelgeving, het stroomlijnen van verlofregelingen.
De heer Groenveld; mag ik citeren uit de Nota van Wijziging daar is
opgenomen de volgende zin: 'de overheid dient ten aanzien van de inhoud
van arbeidsvoorwaarden evenwel zodanige randvoorwaarden te formuleren
dat de combinatie van zorgtaken en arbeidstaken mogelijk is'.
Naar onze opvatting, zover kunnen wij gaan, verder moet je ook niet gaan, er
ligt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij sociale partners zelf.
Landelijk Bestuur/Adviesraad OVW; ja, dank u wel voor het uitleggen wij
nemen het amendement terug.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, akkoord.
Dan gaan we naar A 359 daar is het advies verwerpen, dat neemt u over dat
advies dus dan is het verworpen.
Dan krijgen we vele amendementen omtrent het minimumloon, ik ga even met
u door welke amendementen we daar allemaal van hebben, dus in ieder
geval A 361 tot A 380 waarbij het amendement Amsterdam een aantal zaken
combineert en dus ook de stand van zaken aangeeft met betrekking tot het al
of niet algemeen verbindend verklaring van CAO's die weer hun relatie
hebben tot het realiteitsgehalte van de opmerkingen met betrekking tot het
minimumloon.
Misschien dat de heer Asher daar iets over kan zeggen.
De heer Asher, Amsterdam; misschien dat ik 375 en 376 bij elkaar mag
behandelen. Wij willen voorstellen handhaving van het minimumloon zoals dat
verwoord is in beide amendementen.
In de eerste plaats omdat het concept verkiezingsprogramma toch een
enigszins merkwaardige constructie naar voren brengt, niet zozeer de
individualisering van het wettelijk minimumloon als wel de strofe daarmee
komt het wettelijk minimumloon te liggen op 70% van het huidige wettelijke
minimumloon indien het inkomen hierdoor lager is dan het sociaal minimum
worden inkomenssuppleties gegeven zonader dat het inkomen per saldo niet
lager is dan het sociaal minimum.
Ik denk dat we teruggaan naar een tijd dat we dan sociale wetgeving verder
compliceren door aan de ene kant een prima werkende regeling van het
huidige minimumloon af te schaffen en daar voor in de plaats een nieuwe
inkomenssuppletieregeling te bedenken.

wo

120

DeB.A.V.van 30 januari 1998 te Papendal

Ik zou het jammer vinden als we een dergelijke constructie invoeren en ik
denk dat zo een compensatie van wat je afschaft ook heel moeilijk aan de
kiezer is uit te leggen.
Ik vraag me ook af of dit het juiste moment is om een dergelijk voorstel van
onze kant uit te doen gaan.
In onze eigen amendement vindt u een nadere specificering wat betreft het
algemeen verbindend verklaren van de CAO's en wij pleitten daarin voor het
afschaffen van het verbod in een aantal CAO's of het belonen tegen het
wettelijke minimum, ik wou het in de eerste instantie daarbij laten.
Afdeling Leiden; voorzitter, namens de afdeling Leiden kan ik zeggen dat de
afdeling Leiden zijn amendement intrekt ten gunste van het amendement van
de afdeling Amsterdam.
Drs. W.K. Hoekzema; welk amendement is dat? A 375 hé.
Afdeling Leiden; A 375 trekken we in ten gunste van A 376.
Drs. W.K. Hoekzema; goed, wie mag ik verder het woord geven?
De heer Abstrot, Kamercentrale Leiden; wij kunnen ons ook in redelijke mate
vinden in het amendement van Amsterdam. Wij hebben daar afgezien van de
punten die de heer Asher noemt toch ook twee andere principiële zaken.
In de eerste plaats het feit dat het werken dan voor een aantal mensen niet
meer zou lonen, we hebben als WO altijd gezegd werken moet worden
beloond met werken moet je toch altijd meer kunnen verdienen dan met niet
werken, dat zou voor een bepaalde categorie in de onderkant arbeidsmarkt
verdwijnen en wij vinden het, afgezien van de onhandigheid het lastige
systeem van inkomenssuppletie in feite ook onjuist dat mensen die een
volledige baan hebben toch onder het sociaal minimum zou komen.
Wij vinden dat die ook in staat moeten zijn om een behoorlijk bestaan
daarmee te verwerven dus sociaal gezien zou het ook een slecht systeem
zijn.
Afdeling Rijswijk; wij wilden graag ons amendement A 380, wat ook gaat over
het algemeen verbindend verklaren van CAO', laten vallen ten gunste van het
amendement van de afdeling Amsterdam A 376.
De heer Rowe, kamercentrale Utrecht; voorzitter, misschien daar waar het
gaat om de argumentatie van het handhaven van het minimumloon kunnen
wij de kamercentrale Amsterdam, dat blijkt ook ons amendement die is
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opgenomen in dG; lijst, meer problemen heb ik in ieder geval zelf met het
iet meer algemeen verbindend verklaren van CAO's zoals dat verwoord staat
in amendement A 376. Indien wij daartoe zouden overgaan zou dat aanleiding
kunnen geven tot grote onrust op de Nederlandse arbeidsmarkt. We weten
dat de Poldereconomie wordt geprezen vanwege ook het overleg door
werkgevers en werknemers en algemeen verbindend verklaarde CAO's in dat
kader een heel belangrijk element en ik denk dat het een hele forse fout zou
zijn indien wij nu zouden pleitten voor het grotendeels afschaffen van
algemeen verbindend verklaarde CAO's.
Drs. W.K. Hoekzema; wie mag ik verder het woord geven?
Kamercentrale Limburg; wij zouden graag het amendement A 362 willen
intrekken.
Afdeling Rijswijk; voorzitter, misschien mag ik nog even ingaan op de
argumenten van de vertegenwoordiger van Utrecht net gegeven heeft. Ik denk
dat de belangrijkste pré's van de poldermarkt zijn dat er meer marktwerking is
ingevoerd en niet zozeer het overleg model.
Dus het niet algemeen verbindend verklaren juist een versterking oplevert.
Maar als dat de argumentatie zou zijn dan zou dat onrecht doen aan de
bijdrage die werkgevers en werknemers in dit land hebben geleverd aan zeg
maar de economische groei die wij in dit land hebben verwezenlijkt en ik denk
dat het echt een illusie is om te veronderstellen dat als die sociale partners
niet meer zouden meewerken aan zeg maar de economische vormgeving van
ons land dat dan de economie dezelfde groei zou hebben gekend zoals die
tot op heden is geweest want dan was de arbeidsonrust in dit land veel groter
geweest dan door u nu wordt verondersteld.
Drs. W.K. Hoekzema; wie kan ik verder nog het woord geven?
Afdeling Rijswijk; voorzitter, even voor alle duidelijkheid, we hebben het nu
over met name amendement A 375 en 376?
Drs. W.K. Hoekzema; A 375 is ingetrokken en A 362 is ook ingetrokken.
Afdeling Rijswijk; ja en A 376, A 361 en A 362 en die andere die staan nog.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, A 361, A 371, A 377, A 378 en 379 die staan nog.
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En de discussie kan nu ook over die gaan? Dan zou ik graag willen beginnen
met Amendement 361. We hebben gezegd als afdeling Rijswijk ja als je niet
werkeloos wilt worden dan wordt je geprikkeld, het hele scala van regels die in
het staan is juist om de werknemer zich zoveel mogelijk te verzetten tegen
het werkeloos worden, nou wordt die werknemer toch werkeloos en is dus
een werkeloze geworden en dan zou je hem eigenlijk moeten gaan prikken
om weer te gaan werken.
Dan denken wij dat je met dit amendement je daar een behoorlijk deel
daartoe kan bijdragen door hem te prikkelen werk te aanvaarden en als je dan
loon tekort komt ten opzichte van zijn oude niveau dat die dat dan
gesuppleerd krijgt. Het leek ons in ieder geval een waardevolle verbetering
van het verkiezingsprogramma en ik zou graag willen weten waarom dat
verworpen wordt?
Drs. W.K. Hoekzema; het lijkt me het beste dat hier direct even op
gereageerd wordt door de commissie tenzij iemand hier dus nog verder over
wil praten.
De heer Houtman, kamercentrale Amsterdam; graag een toelichting op het
amendement van Amsterdam ten aanzien van het algemeen bindend .....
Drs. W.K. Hoekzema; ik wou even laten antwoorden op A 361 omdat dat een
toch wat anders geformuleerde en inhoudelijk ook wat anders gericht
amendement is en wellicht dat we daar direct helderheid kunnen geven.
De heer Robin Linschoten; in de voorstellen van de commissie is er op geen
enkele manier sprake van mensen die zouden worden gedwongen te gaan
werken voor een inkomen wat lager is dan hun huidige inkomen tenzij dat in
het huidige systeem van de sociale zekerheid ook al het geval is, dus dit moet
berusten op een misvatting.
Daar waar we praten over een verlaging van het wettelijke minimumloon, of
individualisering van het wettelijke minimumloon zoals u wilt, is er in alle
gevallen sprake van een situatie waarin iemand niet eens wordt gedwongen
maar in de gelegenheid wordt gesteld om te gaan werken voor een inkomen
wat hoger is dan zijn uitkering op dit moment.
Voorzitter, tegen die achtergrond wil ik ook zeggen dat ik het raar vind dat ik
ook nu in de vergadering weer hoor dat het een sociaal gezien slecht systeem
zou zijn. Laat ik nogmaals benadrukken met alle nadelen die je ook op kunt
sommen ...
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Drs. W.K. Hoekzema; ik had even gevraagd om te reageren op A 361.
De heer Robin Linschoten; dat heb ik gedaan.
Drs. W.K. Hoekzema; dat heeft u gedaan, nou dan wil ik de rest nog even in
discussie hebben. A 361 wordt in feite dus afgewezen door de commissie.
Dan ga ik dus ....
Dat is dan wel helder maar dan wou ik graag toch dat er wat inhoudelijker
wordt ingegaan omdat u zegt dat in feite de wetgeving daar al in voorziet
terwijl dat wij in onze afdelingsledenvergadering al minstens drie voorbeelden
hadden die aan de praktijk konden zeggen dat het dus niet zo werkt, dus
vandaar dat we het amendement hebben opgenomen en wij het dus een
waardevolle aanvulling zouden vinden en dus daar graag een uitspraak over
zouden willen hebben.
De heer Groenveld; A 361 houdt in dat u de mogelijkheid wilt hebben dat
wanneer iemand een baan accepteert en hij zit in een uitkeringssituatie dat er
dan indien die dat loon voor die baan lager is dan het genoten WW niveau dat
men dan gedurende die periode zou kunnen genieten van WW dat men het
verschil krijgt bijgepast, zo versta ik het goed hé.
Nou ik denk dat iemand dan in ieder geval weet dat die naast die WW periode
terugvalt tot een niveau onder zijn huidige uitkeringsniveau dus ik denk dat
dat weinig prikkels bevat om toch die baan te accepteren want men weet dat
·
men op termijn terugvalt....
Daar zit juist het gat, als ik u in de reden mag vallen, als een betrokkene weet
dat hij vijf jaar, want ik ga nog even uit dat we de lengte van de WW uitkering
houden zoals die is, als die weet dat hij vijf jaar een WW uitkering heeft en hij
accepteert na twee jaar een loon wat lager ligt en vervolgens kan hij bij die
nieuwe werkgever in ieder geval proberen dat verschil dat hij dan meer
achteruit zou gaan als hij daadwerkelijk eruit zou vallen omdat te
compenseren, dus dan prikkelt nog weer eens de prestatiedrang.
De heer Groenveld; zekerheid die die werknemer heeft is dat die gedurende
de resterende periode van drie jaar, bij uw becijfering, in ieder geval niet meer
krijgt dan wat die nu krijgt en dat die waarschijnlijk na die drie jaar, nadat die
WW periode is afgelopen terugvalt, dus ik denk dat het risico voor de
uitkeringsgerechtigde dan te groot is en ik weet niet wat ik zou doen in dat
geval.
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Drs. W.K. Hoekzema; hij of zij zegt: 'ik kijk wel uit'.
De heer Groenveld; ja zo kun je het ook zeggen.
De heer Robin Linschoten; en voor zover meneer daar niet helemaal niet mee
tevreden is moet ik hem erop wijzen dat een stukje van wat hij wil inmiddels
toch wel gerealiseerd is via de bestaande loonsuppletieregeling in de
werkeloosheidswet.
Met andere woorden we hebben wel een vergelijkbaar instrument, zij het dat
het niet volledig opvult tot het niveau tot wat hij zelf wil, daar staat overigens
tegenover dat als iemand werk accepteert onder omstandigheden ook
geconfronteerd kan worden met een nieuwe werkeloosheidssituatie waarbij
oude werkeloosheidsrechten kunnen herleven en dat zal je dan moeten
opgeven op het moment dat je die loonsuppletieregeling volledig laat
opvolgen door de regeling zoals in dit amendement wordt bepleit.
Ik wil graag nog wel een aanvulling doen namelijk dat als betrokkene aan het
einde van die periode dat de WW duurt en dus die baan niet heeft genomen
om de argumenten die de heer Groenveld net aangaf dan komt hij dus in de
bijstand terecht en dat is toch een niveau waar menig persoon die dat boven
zijn hoofd hangt dat zal willen proberen te voorkomen dus ontneem je
nogmaals weer die extra prikkel.
De heer Groenveld; hij kan ook proberen om in die drie resterende jaren een
baan te vinden die meer betaald dan zijn huidige uitkeringsniveau althans niet
minder.
Die moet je wel kunnen vinden dan.
De heer Groenveld; ja maar het punt is dat wij niet van mening verschillen om
zodanige regelingen te treffen dat mensen worden geprikkeld een baan te
vinden.
Wij denken dat dit een niet effectief instrument is en de regelgeving in feite
nog verder compliceert dus het is een kwestie van verschil van mening ten
aanzien van effectiviteit en doelmatigheid.
Drs. W. K. Hoekzema; wij kunnen dus advies niet intrekken dus het blijft
verwerpen, ik geef het woord aan Ferry Houtman.
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De heer Houtman; voorzitter, gaarne de toelichting bij het amendement van
de afdeling Amsterdam voor het behoud van hun minimumloon. Daar waar wij
uitspraken doen over het algemeen verbindend verklaren van het CAO slaat
dat ook alleen op het onderdeel minimumloon.
Andere aspecten zoals scholing, kinderopvang of ARBO aspecten zouden wij
graag willen continueren in de toekomst, mocht het een handreiking naar de
commissie zijn om de laatste drie regels van ons amendement door te
schrappen die gaan over dat algemeen verbindend verklaren van algemeen
belang dan hebben wij daar geen problemen mee het gaat ons om het punt
tot en met op te heffen voor het minimumloon.
Ja meneer de voorzitter, want we zijn nog niet klaar, want we hebben ook nog
amendement A 370.
Drs. W.K. Hoekzema; zeker Partijcommissie Sociale Zaken.
En daarom sta ik ook achter de microfoon. Als secretaris van de
Partijcommissie Sociale Zaken wil ik graag een toelichting geven op het door
de Partijcommissie ingediende amendement.
Naar ons oordeel is het amendement niet passend bij het sociale gezicht van
de WO en er wordt weliswaar in de tekst gesproken over het geven van
inkomenssuppleties alleen een heel essentieel ding ontbreekt in dit geval en
dat is waar de inkomenssuppleties vandaan zouden moeten komen.
Als we uitgaan van het huidige stelsel dan zal dat maar één ding kunnen zijn
en dat is de Algemene Bijstand Wet. En dat betekent dat de uitvoering
daarvan bij de gemeente komt te liggen en er een ongelofelijke hoeveelheid
administratieve handelingen verricht moeten gaan worden om wellicht een
aantal tientjes in de maand inkomenssuppletie te gaan geven en de
effectiviteit daarvan weegt naar het oordeel van de partijcommissie niet op
tegen het macro beoogde voordeel zoals u dat heeft voorgesteld.
Derhalve is de programmacommissie tot oordeel gekomen dat de regels met
betrekking tot de individualisering van het wettelijk minimumloon moeten
worden geschrapt.
Mijnheer de voorzitter, dan gaan we verder. Wij ondersteunen het betoog van
de voorgangster. U bepleit heel de tijd dat u een stukje bureaucratisering wil
proberen te verhinderen en u gaat met deze regels, waar we nu op
emenderen, probeert u een situatie te creëren die dusdanig veel
onduidelijkheid in de hand werkt, zowel voor de uitvoerders als voor de
burgers die het betreft, dat je je kan afvragen waar je op terechtkomt.
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De bureaucratie zal hierdoor behoorlijk gaan toenemen en wij vinden dat je
principieel bezwaar moet hebben tegen het instellen en handhaven van regels
die alleen met uitzonderingsregels omgeven zouden kunnen worden.
En daar is volgens ons hier heel duidelijk sprake van.
De heer Robin Linschoten; ja voorzitter, wat mij betreft een discussie waar
een paar principiële kanten aan zitten maar waar ook een groot aantal
praktische kanten aan zitten.
Ik moet in ieder geval tot mijn genoegen vaststellen dat het amendement,
zoals dat door de afdeling Amsterdam wordt voorgesteld en waardoor ook
een groot aantal van de woordvoerders ook is ondersteund, de analyse van
de commissie ten principale onderschrijft omdat daar ook wordt aangegeven
dat op enige termijn zou moeten worden bekeken op welke manier de beide
functies van het wettelijk minimumloon zouden moeten worden losgekoppeld
van elkaar om aan de ene kant de inkomensbeschermingskant op zijn juiste
emeritus te kunnen beoordelen en aan de andere kant ook de werking naar
de arbeidsmarkt toe goed te kunnen beoordelen.
Laat ik beginnen bij de praktische kant van de zaak. Voorzitter, merkwaardig
is het als we voortdurend onszelf ons inde hoek laten drukken dat een
dergelijk beleid, een dergelijke aanpak, niet zou passen, ik heb zojuist horen
roepen, bij het sociaal gezicht van de WD. Ik vind het ook niet juist om een
dergelijk systeem te kwalificeren als niet sociaal want laat ik u dit vertellen,
zeker kijkend naar de praktische kant, het voorstel zoals dat is neergelegd
door de programmacommissie betekent voor niemand die het betreft een
achteruitgang in inkomen dus er is niemand die als gevolg van een dergelijke
aanpak in zijn inkomenspositie wordt geschaad.
Het betekent bovendien voor niemand een verandering van het voor hem of
haar geldende wettelijk sociaal minimum, met andere woorden de sociale
kant is naar het oordeel van de verkiezingsprogrammacommissie behoorlijk
goed ingekaderd.
U moet zich realiseren dat de maatregel zoals we die voorstellen dat die
maatregel zich voornamelijk richt, eigenlijk uitsluitend richt, op die mensen die
op dit moment al zeer langdurig aangewezen zijn op een inkomen vanuit de
Algemene Bijstand Wet, vanuit de RWW, wat significant beneden het niveau
van het wettelijk minimumloon ligt.
Alleenstaanden die op dit moment langdurig afhankelijk zijn van dit soort
regelingen die hebben een inkomen wat zo'n 30% ligt beneden het niveau
van het wettelijk minimumloon.
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Enige wat de commissie heeft afgewogen is kijkend naar die categorie
mensen die vaak al zeer langdurig afhankelijk zijn van zo'n laag inkomen en
ongelofelijk weinig kans op een baan op de arbeidsmarkt.
Afweging is van kijkend naar die categorie is het dan verstandig als je de
inkomens van de betrokkenen niet aantast, het sociaal minimum niet aantast.
Is het nou voor de handliggend om in een wet aan te leggen in Nederland, de
wet op het minimumloon, dat wij als overheid een situatie zouden verbieden
dat neemt u het voorbeeld van een langdurige RWW' er die op dit moment
een netto inkomen, ik rond af, van zo'n 1500 á 1600 gulden per maand heeft,
dat we tegen zo'n RWW' er zouden zeggen ondanks jouw zeer beperkte
kansen op de arbeidsmarkt gaan wij het je verbieden om aan de sla te gaan
als er een werkgever voorbij komt die jouw een inkomen biedt wat 200 gulden
meer is dan je nu krijgt, waardoor je én meer inkomen krijgt én een baan hebt
en door de werkervaring die je daarmee op kunt doen ook een veel beter
arbeidsmarktperspectief ook naar de toekomst toe hebt, dat is de afweging
geweest.
Is het verstandig, is het sociaal om in Nederland een dergelijke situatie te
verbieden, nou wij vermogen niet in te zien dat het sociaal is om iemand te
verbieden bij een inkomensverbetering van meer dan 200 gulden netto per
maand een baan te accepteren. Nou geef ik grif aan iedereen toe, en dat heb
ik ook namens de programmacommissie tijdens de partijraad gedaan, dat aan
een dergelijk voorstel absoluut een aantal nadelen kleven, natuurlijk.
Inkomenssuppleties die zijn niet fraai, ze zullen niet veel voorkomen omdat je
in deze categorie betrekkelijk weinig kostwinners tegenkomt, het gaat in het
algemeen over alleenstaanden en dan kom je helemaal niet in de sfeer van
suppleties, maar ik erken dat absoluut als een nadeel.
Maar de afweging is dus, kijkend naar dat nadeel wat zeker enige
bureaucratie voor de gemeente met zich meebrengt alhoewel de huidige
uitvoering van de RWW dat ook doet, dat nadeel dat zul je moeten afwegen
tegen het praktische voordeel en de rare situatie dat wij in Nederland de
mensen verbieden om aan de slag te gaan, terwijl ze daar ook netto nog meer
inkomen mee zouden kunnen verdienen.
Dat is de afweging waar de commissie voor gezeten heeft.
Voorzitter, het wijzigingsvoorstel van de afdeling Amsterdam behelst nog een
element in zich en dat is, los van het hele fenomeen van de toeslagen die in
een beperkt aantal gevallen wellicht mogelijk zijn, betreft de vraag of een
dergelijke maatregel effectief zou zijn, zouden we daar veel mensen mee
bereiken. En kijkend naar de praktijk op dit moment en wetende dat tussen
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het huidige niveau van het wettelijk minimumloon en de laagste CAO schalen
nog steeds een hoop ruimte is, eigenlijk de vraag te stellen, kijkend naar de
effectiviteit en de opportuniteit van maatregelen, of je je daar in eerste
instantie niet op zou moeten concentreren.
Voorzitter, eigenlijk is de commissie het eens met al die elementen uit het
voorstel van de afdeling Amsterdam. We vinden dat je je zou moeten
concentreren, zeker op al die ruimte die er is tussen de laagste CAO
loonschalen en het wettelijk minimumloon met volledige inzet van het AW
instrument, ik ben het daarmee eens.
Laat onverlet dat er dan nog steeds geen enkele reden is om een groot aantal
mogelijkheden en kansen op werkgelegenheid in Nederland te verbieden,
zelfs in een situatie waarin de betrokkene daar in sociaal opzicht op geen
enkele manier door getroffen zou worden.
Met andere woorden, als u mij toestaat zonder dat ik ook maar één
onvertogen woord wellicht met uitzondering van de eerste zin zou willen
uitspreken aan het adres van het amendement van de afdeling Amsterdam, is
de programmacommissie toch van mening dat we de kansen die er zijn op
werk van een groot aantal zeer kanslozen dat we die kansen op werk de
komende jaren niet met elkaar moeten vergooien en ons ook niet de politieke
te snel laten aanpraten dat het hier om een aanpak gaat die geen recht zou
doen aan een noodzakelijk sociaal gezicht.
Ik vind het creëren van kansen op werk voor mensen sociaal beleid, zeker als
dat kan op een manier die voor niemand betekent dat er ook maar een
millimeter aantasting plaats vindt van de eigen inkomstenpositie.
Kortom, het advies van de commissie zou ik hier nogmaals onder de
aandacht van de vergadering willen brengen.
Voorzitter, zou ik mogen reageren op de woorden van de heer Robin
Linschoten. Ik heb net aangegeven dat wij als programmacommissie wat
moeite hadden met de tekst zoals aangegeven vanwege het sociale gezicht.
De heer Robin Linschoten heeft daarop gereageerd maar daarbij heeft hij een
aantal veronderstellingenbij betrokken die volgens mij en volgens de
programmacommissie niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.
Hij heeft aangegeven die alleenstaand zijn en langdurig werkeloos, dat komt
helaas heel vaak voor, en de doelstelling om zo snel mogelijk en zo goed
mogelijk weer aan het werk gaat, wordt door de programmacommissie
volstrekt onderschreven en dat dat uitgangspunt ook sociaal is dat
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onderschrijven we ook. Alleen de uitwerking en de praktijk zal helaas anders
zijn. Een heleboel mensen die langdurig werkeloos zijn zijn a-priori niet in
staat, als gevolg van allerlei sociale factoren om gelijk een fulltime baan te
accepteren, dat is één van de veronderstellingen die de heer Robin
Linschoten impliciet heeft aangegeven want hij is in zijn betoog uitgegaan van
fulltime inkomen.
In al die situaties, en het komt ook steeds meer voor dat er parttime gewerkt
wordt met een inkomen op of net boven het minimumloon, zijn er toch heel
veel situaties waarbij men onder het bijstandsminimum komt wat voor een
alleenstaande ligt op ongeveer 1200 gulden per maand en voor een
alleenstaande ouder op ongeveer 1700 gulden per maand.
Afdeling Zoetermeer; .... in die tijd en ik heb hem toen gezegd dat ik daarop
terugkom, hij heeft zojuist gezegd dat het programma voor WD ook sociaal
moet zijn, wel de politieke opportuniteit gebied te zeggen dat er op dit moment
helemaal geen sprake is van het feit dat het programma sociaal is althans als
sociaal beleefd word en dat is niet alleen door politieke tegenstanders maar
dat is ook breed in de partij.
Meerdere mensen hebben ook in de afdeling Zoetermeer aangegeven, en
ook in de andere afdelingen, dat er zorg is over het sociaal karakter van de
WD verkiezingsprogramma met name op het punt van verlaging van het
wettelijk minimumloon.
De heer Robin Linschoten heeft een groepsvol betoog gehouden en heeft op
het punt van inzet van werkelozen en mensen met een bijstandsuitkering ook
gelijk als hij zegt dat we alles moeten doen om die mensen zoveel mogelijk
aan het werk moeten helpen.
En de commissie heeft daarvoor een aantal goede voorstellen gedaan een
ervan is het niet automatisch algemeen verbindend verklaren van CAO', en
dan met name om afspraken te kunnen maken over loonniveaus in CAO's,
een hele goede zaak maar het gaat ook om een principe. Het principe is wat
ons betreft dat als je werkt dan krijg je een inkomen en dan hoef je niet naar
de gemeente om aan te kloppen voor een aanvulling op een inkomen om toch
nog een beetje rond te komen.
De woorden van de heer Robin Linschoten richten zich op die groep die nu
geen werk heeft maar er zijn nu ook in Nederland enige honderdduizenden
mensen die rond moeten komen van dat minimumloon en ook die groep gaat
dat treffen want ook die groep zou dan vervolgens naar het loket bij de

WD

130

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

gemeente moeten om een suppletie op hun uitkering te krijgen en dat vinden
wij ook geen goede zaak.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, volgende.
Afdeling Leiden; voorzitter, dat laatste dat wilde ik ook noemen. Ik denk dat
het niet goed is dat de heer Robin Linschoten zei dat geen mensen worden
getroffen, enige honderdduizenden worden wel getroffen, overigens twijfel ik
niet aan het sociale gezicht van iemand hier in deze zaal laat staan de
commissie want ik ben het volstrekt met de commissie eens dat wij moeten
zoeken naar mogelijkheden om nog meer mensen aan het werk te krijgen, we
zijn dankzij deze regering met de WO erin een stuk op weg dus ik twijfel niet
aan de goede bedoelingen van de commissie, ik zit zelf in een
onderhandelingsteam voor een CAO, namens de werkgevers, wij ervaren het
minimumloon, die bij ons overigens wel in de CAO staat dus wij hoeven niet
meer bang te zijn dat die niet meer verbindend wordt verkaard, wij ervaren het
minimumloon niet als een drempel maar eerder andere zaken zoals de
beperkte ontslagmogelijkheden daar doet dit programma wat aan, zoals de
hoge lastendruk en alles wat daar overeen komt als sociale lasten, daar doet
dit programma wat aan maar laten we de minimumloon gewoon zo laten want
het is echt niet te verkopen aan mensen dat ze gaan werken voor de kost en
dan nog in een aantal gevallen suppletie moeten gaan halen bij de Sociale
Dienst, dat is gewoon niet rechtvaardig.
De heer de Bruin afdeling Oss; in die zin onderschrijf ik het voorgaande en
ondersteun ook de motie van Utrecht en ik verwijs nog even naar ons eigen
wijzigingsvoorstel en we zijn van mening dat het minimumloon gehandhaafd
moet worden en dat er gekeken moet worden naar een mogelijkheid dat er via
een werkgever een compensatie geregeld wordt zodat men niet meer naar de
Sociale Dienst hoeft.
Drs. W.K. Hoekzema; even voor de duidelijkheid, u had het over de motie ....
De heer de Bruin; 359 van Oss nog, die is dan verworpen maar ik verwijs daar
nog even inhoudelijk in de zin van dat de werkgever de mogelijkheid moet
zien te krijgen voor compensatie van kosten en opleiding en van een te hoog
te betalen loon zodat het minimumloon naar buiten toe volledig gehandhaafd
wordt en men niet meer terug hoeft naar een Sociale Dienst.
De heer Asher; voorzitter, wat mij betreft in tweede en laatste termijn,
alhoewel het aardig begint te worden. Ik mag misschien de heer Robin
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Linschoten complimenteren, ik vind het heel aardig hoe hij het amendement
van Amsterdam naar zich toetrekt en vervolgens concludeert dat wij het
eigenlijk eens zijn en dat wij het daarom moeten verwerpen. Ik heb in mijn
eerste termijn gezegd er zijn twee argumenten en het tweede argument is: is
het nu opportuun om het minimumloon af te schaffen?
Anderen hebben daar net ook op gewezen.
Laten we het zo stellen dat als het aan de ene kant het verhaal van de heer
Robin Linschoten helder en duidelijk is en het sociale gezicht is van de WO
om mensen aan een baan te helpen stellig wanneer we een netto
besteedbaar inkomen daarmee omhoog gaat het aan de andere kant moeilijk
uit te leggen is aan deze zaal en daarmee aan onze eigen achterban.
Als het moeilijk uit te leggen is aan de eigen achterban wordt het heel uit te
leggen aan de kiezer in het algemeen.
Ik wil dus namens Amsterdam wel degelijk het amendement handhaven, zij
het dat wij de laatste drie regels over de CAO, zoals Ferry Hauteman zei,
kunnen schrappen en dat alleen blijft staan het verbod.
Het schrappen van het verbod op het toepassen van het wettelijk
minimumloon in de CAO.
Drs. W.K. Hoekzema; korte reactie nog van de kant van de commissie en dan
loop ik de amendementen af en dan gaan we te stemmen.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, moeilijk uit te leggen aan de zaal en dus
moeilijk uit te leggen aan de samenleving, zeker daar heeft de heer Asher
gelijk in.
Er is ook nogal wat ruis op de zender als je dit debat probeert te voeren,
dat is stellig het geval.
Kijkend naar alle discussies die we de afgelopen decennia ook als WO
hebben gevoerd ook met betrekking tot arbeidsmarkt en sociale zekerheid is
dat overigens een fenomeen wat we niet voor de eerste keer tegenkomen en
ik moet u zeggen dat ik blij ben dat in het verleden de WO wel eens een
poging heeft ondernomen om wat meer tijd te nemen om inderdaad de
samenleving ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is om op een aantal
punten met redelik structurele aanpassingen te komen van wetgeving en me
een wat ander verantwoordelijkheidsverdeling dan in het verleden wel eens
het geval was.
Dat als opmerking vooraf maar dat neemt niet weg dat die moeilijkheid
bestaat en dat je die kunt meewegen.
Voorzitter eerst even een reactie in de richting van de partijcommissie.

WD

132

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

Er zijn mensen die niet in staat zijn om dergelijke banen te accepteren, ik wijs
u erop dat daar geen enkele complicatie gaat ontstaan met betrekking tot het
voorstel van de commissie.
Het is niet alleen zo dat niemand er in inkomen op achteruit gaat en niemand
er in zijn sociaal minimum in aangetast wordt, het is ook niet zo dat wie dan
gedwongen wordt om een dergelijke baan te accepteren.
Wat wij voorstellen is voor deze categorie het wettelijk minimumloon niet af te
schaffen maar op het niveau van het huidige alleenstaande niveau vast te
stellen, 70% en alleen maar de mogelijkheid te creëren dat als je door een
werkgever een baan aangeboden krijgt die je én aan het werk helpt én meer
inkomen voor je oplevert dat je dan mag accepteren en dat er niet een
wetgever is in Nederland die zegt: 'bekijk het even daar beginnen we met
elkaar niet aan'.
U vreest voor een zeer beperkt effect, dat zou ik dan in de praktijk wel eens
uitgewerkt willen zien maar het is wel van tweeën een. Het kan niet zo zijn dat
er sprake is van een zeer beperkt effect en dat er aan de andere kant een
enorme bureaucratie bij de gemeente gaat ontstaan.
Als het effect beperkt is en er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt dan zal
die bureaucratie ook niet optreden, ik voeg daar overigens aan toe dat kijkend
naar de huidige categorie mensen waar het over gaat, die zitten ook in de
RWW en die hebben te maken met dezelfde ingewikkelde uitvoeringen ook
daar zijn ook ingewikkelde controleprocedures op van toeppassing.
Ik hoop overigens wel dat er sprake is van het nodige effect maar dat is een
taxatiepunt Ja voorzitter, politieke opportuniteit de opportuniteit ook van een
situatie waarin het onredelijk zou zijn om mensen die werken te confronteren
met de noodzaak om daarnaast naar de Gemeentelijke Sociale Dienst te
gaan ... ik accepteer dat punt als een absoluut nadeel.
Ik denk dan ook dat het niet of nauwelijks zal voorkomen in die gevallen
waarin voor de betrokkene het voor hem of haar geldende sociaal minimum
hoger ligt dan het inkomen wat hij zou verdienen met die baan die die
werkgever aanbied, mar daar is ook sprake van een zekere vrijheid.
Maar dat is absoluut één van de nadelen.
En dat nadeel zul je moeten afwegen tegen de kansen die je creëert
tegenover de mensen die weldolgraag gebruik zouden willen maken van deze
gelegenheid.
Voorzitter, kort en goed ik heb in ieder geval van middag nog eens
nadrukkelijk aan willen geven wat de afweging en wat de overwegingen
geweest zijn van de verkiezingsprogrammacommissie.
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Ik stel voor dat we het aan de zaal overlaten of de lijn van de
programmacommissie gesteund moet worden voor zover dat niet het geval is
zou ik namens de programmacommissie een groot als, second best, een
grote voorkeur willen uitspreken voor het amendement van Amsterdam om
dat daar in ieder geval ook ons punt in principale wordt geaccepteerd alleen
via een andere marsroute moet worden gerealiseerd en dat heeft dan als enig
nadeel dat voordeel wat zou kunnen ontstaan voor een aantal mensen zich
niet alleen de volgende kabinetsperiode maar in de periode daarna zal
aandienen, dank u wel.
Drs. W.K. Hoekzema; waarbij dan ook praktische mogelijkheden zijn om het
te kunnen uitvoeren.
Ik wou het zo met u doen, wij hebben verschillende opmerkingen gehad van
de verschillende afgevaardigden dat een aantal amendement werden
ingetrokken, het amendement van de Partijcommissie Sociale Zaken is
overeind gebleven, dan zie ik dat de andere amendementen ongeveer
dezelfde strekking hebben van begin er niet aan, afdeling Rijswijk heeft al half
gesproken dat dat niet door ons overgenomen kan worden.
Ik denk dat als ik naar de commissie Sociale Zaken kijk en ga ook kijken naar
het amendement Amsterdam dat ik voor een heldere besluitvorming in deze
vergadering begin met het amendement Amsterdam aan de orde te stellen.
Voorzitter, we zouden de onderwerpen apart behandelen en we zouden
volgens de lijst gaan. In eerste instantie is de afdeling Rijswijk aan de beurt en
daarna is A 370 aan de beurt.
Drs. W.K. Hoekzema; dus u heeft hem dus niet ingetrokken.
De afdeling Rijswijk heeft A 360 ter principale beslist niet ingetrokken nee.
Drs. W.K. Hoekzema; laten we dan snel beginnen en beginnen met A 360.
Voorzitter, en bovendien gaat het er denk ik om om het meest verstrekkende
eerst in stemming te brengen en dat is in dit geval het verhaal van de
Partijcommissie Sociale Zaken Amsterdam biedt een optie op termijn en daar
zijn we ook niet voor.
Mag ik er op wijzen dat A 361 iets anders is dan die van de commissie
Sociale Zaken.
Drs. W.K. Hoekzema; zeker, ik begin met A 361 en dan commissie Sociale
Zaken en dan amendement Amsterdam.
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A 361, oranje voor, oranje tegen.
Dan blauw voor, blauw tegen,
Wit voor, wit tegen.
Duidelijk met een opslag zonder te tellen constateren dat dit verworpen is.
Dan A 370 Partijcommissie Sociale Zaken.
Oranje voor, oranje tegen.
Voorzitter, het stembureau kan hier niet mee akkoord gaan. We hebben niet
kunnen vernemen of iets voor dan wel tegen zijn, dus ik zou willen voorstellen
om het even overnieuw te doen.
Goed, overnieuw.
Oranje voor, oranje tegen.
Dan blauw voor, blauw tegen,
Wit voor, wit tegen.
Goed dit betekent dus dat het amendement van de Partijcommissie Sociale
Zaken is overgenomen. Dat neemt nog niet weg dat ik natuurlijk het
amendement Amsterdam voor de helderheid nog in stemming kan brengen
om met name die koppelingen die aangegeven zijn aan de orde te stellen.
Meneer de voorzitter dat gaat niet want Amsterdam heeft een deel van zijn
amendement ingetrokken, namelijk dat deel wat de CAO's betreft, en van de
rest gaan we amenderen op iets wat we zojuist hebben verworpen, dit hele
artikel hebben we verworpen.
Drs. W.K. Hoekzema; nee, nee.
Jawel, 561 tot 565 hebben we verworpen, we kunnen dat niet meer dus
redactioneel iets anders over gaan zeggen.
Drs. W.K. Hoekzema; prioriteit voor de komende kabinetsperiode moet zijn
om het verbod op het belonen tegen het wettelijk minimumloon dat thans in
veel CAO's staat op te heffen, en de zin die daarop volgt die is geschrapt.
De heer Asher; laten we het eenvoudig houden, wij trekken het amendement
zoals het hier staat in en dan is het daarmee voorkomen.
Drs. W.K. Hoekzema; dan is het dus duidelijk dat we dit debat hebben
afgesloten met het amendement Partijcommissie Sociale Zaken is aanvaard.
Ik ga door, de overige zaken tot en met 379 zijn daarmee behandeld, ik ga
naar A 381 en dat gat dus over de regels 567 tot 568.
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Die is ingetrokken dan gaan we dus door naar A 381 en dat behelst regel 569.
Een versoepeling van het ontslagrecht wordt hier gezegd, het advies is
verwerpen.
Afdeling Maassluis; nee, nee, ik zou hier nog graag iets over willen zeggen.
Ik moet zeggen dat ik na de discussie die heeft plaatsgevonden nog wat
gesterkt ben in het amendement wat wij hebben ingediend.
Als je uitgaat van de versoepeling van het ontslagrecht dan is daar
waarschijnlijk een hele discussie aan te wijden waar je een hele middag over
zouden kunnen doen.
Dan moeten we vooral niet doen lijkt mij maar wij vinden wel dat als wij
uitgaan dat wij een volkspartij zijn dat wij niet alleen moeten kijken naar de
belangen van de werkgevers maar ook naar die van de werknemers.
En als ik zonet heb gehoord dat, en dat wordt ook door het kabinet regelmatig
uitgesproken, dat de prioriteit ligt bij werk, werk en nog eens werk dan lijkt het
mij niet erg verstandig om met ontslagrecht te gaan versoepelen zeker niet
voor oudere werknemers, en ik verwijs daarvoor graag naar datgene wat zelf
ook in het verkiezingsprogramma staat, dat het zeer moeilijk is voor mensen
boven de 50 jaar weer in het arbeidersproces te gaan treden en ik zou zeker
een nuancering willen aanbrengen zoals die door Maassluis is voorgesteld.
Hoe u dat precies gaat verwoorden dat vind ik niet zo belangrijk maar zoals
het er nu staat lijkt het mij toch iets te ver gaan.
De heer Groenveld kijk zoals het in het artikel staat is het zeer algemeen
geformuleerd, de versoepeling van het ontslagrecht en daar is inderdaad niet
aangegeven dat je moet differentiëren naar leeftijd, dat lijkt ons ook niet altijd
in overeenstemming met het beginsel voor de gelijkheid van de wet, dus in die
zin zou je kunnen spreken over leeftijdsdiscriminatie indien je die versoepeling
van het ontslagrecht differentieert naar kleeftijd en bovendien vind ik dat de
afdeling Maassluis zich bij de vormgeving van het arbeidsrecht teveellaat
bepalen door het feit dat we op heden te maken hebben met relatieve hoge
werkeloosheid onder ouderen. Dit programma doet juist allerlei aanbevelingen
om die arbeidsmarktpositie van ouderen te versterken.
Dan komt daar nog bij de opmerking dat de versoepeling van het ontslagrecht
ook gemotiveerd wordt door het feit dat wij denken dat als je het ontslagrecht
versoepelt werkgevers eerder bereid zijn mensen eerder in dienst te nemen
terwijl het risico voor hen te groot is bij het fingerende huidige ontslagrecht en
dat geldt ten aanzien van mensen van 30 jaar, van 40 jaar maar ook van 50
jaar en ouder, dank u.
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Drs. W.K. Hoekzema; stemming, ik neem aan dat Maassluis graag stemming
wil?
Afdeling Maassluis; ja wij willen graag stemming.
Dus dat gaat om A 381, Oranje voor, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen.
Wit voor, wit tegen.
Drs. W.K. Hoekzema; het beeld is duidelijk, verworpen.
A 382, kamercentrale Utrecht en als het goed is is dat in de Nota van
Wijzigingen opgenomen dus daarmee verwerkt al in de Nota van Wijzigingen.
A 383 is overnemen, wordt overgenomen.
A 384 van de afdeling Amsterdam is het advies verwerpen.
De heer Houteman; voorzitter, erkentelijk voor de aandacht voor het
beroepsonderwijs in deze passage, alleen wij zitten met het probleem dat het
beroepsonderwijs in Nederland de afgelopen jaren een hele belangrijke
theoretische component heeft gekregen en dat een belangrijk onderdeel van
de markt een veel praktischer gerichter beroepsonderwijs vraagt en dat de
WO Amsterdam graag een pleidooi zou houden om een eigentijdse vorm van
wat we vroeger noemden de Ambachtschool opnieuw te introduceren om dat
daar, en dat zalliberalen toch aan moeten spreken, mensen met twee
rechterhanden vandaan komen en als wij campagne voeren met een
metseltroffel dan zou een eigentijdse ambachtschool ook in liberale kring
weer gepropageerd kunnen worden.
De heer Robin Linschoten; als het amendement ook zo vlammend was
verwoord als de heer Hauteman op dit moment dan hadden we dat natuurlijk
overgenomen en dat doen we bij deze.
Drs. W.K. Hoekzema; wordt overgenomen, met troffel en al.
Dan A 386, verwerpen is het advies, wordt verworpen.
Dan A 387, dat is inmiddels in de Nota van Wijzigingen opgenomen.
Dan A 389 van de kamercentrale Flevoland, verwerpen is het advies,
verworpen dus.
A 390 nemen we over, overgenomen.
Afdeling Schouwen-Duiveland A 391, dat is het advies verwerpen.
De afdeling zou graag een toelichting willen waarom.
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De heer Groenveld; kijk u stelt voor, en dat is ook nog onderstreept dat die
mensen moeten worden verplicht om maatschappelijk nuttige activiteiten te
gaan ontplooien, nou dat gaat ons wat te ver. Als u daar nog tussen haakjes
achter zet vrijwilligerswerk dan raken wij enigszins in verwarring.
Drs. W.K. Hoekzema; verworpen? Verworpen.
A 393, overnemen, wordt overgenomen.
A 401, advies verwerpen en dat is inmiddels ook in de Nota van Wijzigingen
opgenomen, speciale aandacht even aan alleenstaande moeders met
kinderen.
A 402, is ook opgenomen in de Nota van Wijzigingen.
A403,
Mevrouw van der Stoel; mogen we een toelichting vragen op de tekst zoals
die door de commissie is verspreid dat het betekent dat de overheid daar ook
verantwoordelijkheid voor neemt zowel in haar rol als werkgever maar waar
het gaat om de gesubsidieerde sector ook consequenties trekt uit deze tekst?
De heer Groenveld ja zo mag u dat lezen.
Drs. W.K. Hoekzema; wat betekent dat?
Mevrouw van der Stoel; dan hoop ik dat dat ook redactioneel in die zin zal
worden aangepast.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, op deze wijze kunt met de verdere gang van
zaken akkoord gaan Mevrouw van der Stoel.
Dan A 403, nemen we over, wordt overgenomen door de vergadering.
A 406, nemen we over, wordt ook overgenomen door de vergadering.
A 407, verwerpen.
De heer Rohe van de kamercentrale Utrecht; wij stellen voor om de punten
34, 35 en 36 te schrappen en de argumentatie die daaraan ten grondslag ligt
is niet zozeer de punten die exact zijn verwoord in de toelichting, daar is enige
verwarring over ontstaan, maar hebben wel te maken met de volgende
punten. Door de commissie wordt gesteld dat de WW tegenwoordig vooral
dient om ook ouderen mensen die niet meer aan het arbeidsproces kunnen of
willen deelnemen om die in de WW te laten uitstromen.
Ik denk dat dat een hele verkeerde uitgangspositie is want als u vindt dat de
arbeidsparticipatie van oudere mensen moet toenemen dan moet u pleitten
voor maatregelen die die arbeidsparticipatie mogelijk maken.
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Om de WW daarvoor op te offeren zoals het eigenlijk voortvloeit uit de punten
34,35 en 36 is voor ons en brug te ver.
Het tweede punt is dat je ook een onderscheidt moet maken tussen de
marktsector en de overheidssector, ik zie in het verkiezingsprogramma
nergens staan dat de WD pleit voor het feit dat ambtenaren niet meer met
pré- of pensioenregelingen mogen gaan.
Maar het belangrijkste punt waar wij toch waarde aan hechten is het sociale
gevolg van het eventueel opheffen van de WW voor vooral oudere
werkelozen. Als u inderdaad pleit om deze maatregel door te voeren dan
heeft dat tot gevolg dat mensen, ondanks het feit dat ze misschien alles willen
proberen om aan het werk te komen, vooral oudere mensen het risico lopen
dat ze in het laatste stadium van een arbeidzaam proces toch misschien hun
eigen vermogen moeten gaan opeten en hun eigen huis moeten gaan opeten.
Wij denken dat dat een sociaal gevolg is wat onaanvaardbaar is in de huidige
samenleving en wij denken alleen daarom al het niet goed zou zijn om de
WW op te heffen zoals dat in feite door de commissie wordt bepleit, het staat
er niet met zoveel woorden maar het is daar wel een feitelijk gevolg van.
Die drie argumenten tezamen zijn voor ons aanleiding om te pleitten voor het
amendement zoals wij dat hebben ingediend.
De heer Robin Linschoten; ja voorzitter, er is natuurlijk geen sprake van dat
ook ten behoeve van de categorie ouderen de .WW zou worden opgeheven.
Wat we doen is de WW in de duur beperken met een aantal redenen maar
ook binnen een bepaalde context. Die context is er één, waarin twee
elementen een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant de problematiek van
ontgroening en vergrijzing die betekent dat we ons op langere termijn,
eigenlijk al op middenlange termijn, niet langer kunnen permitteren om ook
mensen ook in deze leeftijdscategorieën niet economisch actief te laten zijn
voor zover ze ook fysiek nog in staat zijn om te werken, dat is een belangrijk
gegeven.
Tweede overweging die bij de commissie een belangrijke rol heeft gespeeld is
dat in toenemende mate we zien dat je de mogelijkheden voor oudere
groepen werknemers misbruik te maken van de WAO die problematiek zich
aan het verschuiven is in de richting van de WW wat ook een zeer langdurige
geïndividualiseerde uitkering is. Daarvan hebben we gezegd dat zal je als
overheid, als wetgever, niet op langere termijn moeten laten voortbestaan nog
de mogelijkheden van oneigenlijk gebruik maar ook de prikkel die je inbouwt
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die het mensen wel of niet gemakkelijk maakt vanwege langdurig
geïndividualiseerde rechten om snel te stoppen.
Nou ben ik het met iedereen eens die zegt dat je dat eigenlijk alleen maar kan
doen op het moment dat je ook in de richting van de arbeidsmarkt ervoor
zorgt dat er ten behoeve van deze categorieën de nodige instrumenten in
stelling worden gebracht en de commissie heeft deze voorstellen dan ook
alleen maar gedaan in de wetenschap dat we, kijkend naar de
arbeidsmarktpositie van ouderen, voorgesteld hebben om geld vrij te maken
om een specifieke afdrachtkorting voor ouderen mogelijk te maken om die
ouderen dus goedkoper te maken op die arbeidsmarkt en ervoor zorg te
dragen dat hun positie op de arbeidsmarkt aanmerkelijk zal worden verbetert.
Ik voeg daar bovendien aan toe dat het hier gaat om type maatregelen die
natuurlijk niet kunt opleggen aan mensen die inmiddels met dat te verzekeren
risico zijn geconfronteerd, het geldt dus alleen voor nieuwe gevallen, mensen
die nog steeds in de afweging terecht moeten komen of ze wel of niet gebruik
maken van de sociale zekerheid de arbeidsmarkt zullen verlaten.
Voorzitter, dat voor wat betreft de meer inhoudelijke beoordeling van de
voorstellen.
Ik hou deze vergadering ook voor dat de WW voorstellen in relatie tot het
totale financieel economisch kader een wezenlijke rol spelen.
We hebben vanmorgen met elkaar langdurig stilgestaan bij de vraag hoeveel
ruimte er wel of niet moet worden vrijgemaakt ten behoeve van een snelle
afbouw van het financieringstekort ten behoeve van de ruimte die je zou
willen inzetten ten gunste van lastenverlichting dan wel geld dat je
beschikbaar hebt ten behoeve van extra beleidsintensiveringen, en ook daar
zijn bij deze algemene vergadering een fors aantal wensen aanwezig en ik
moet u erop wijzen dat het schrappen van de voorstellen rondom de WW,
zoals die in de amendementen zoals we die nu bespreken voorgesteld, ons
met betrekking tot het realiseren va die doelstellingen toch in vrij forse
problemen zou brengen, het moet wat dat betreft toch uit de lengte of de
breedte komen en dit maakt een belangrijk onderdeel uit van het totaal
uitgebalanceerde pakket zoals we dat als programmacommissie aan u
voorleggen.
De heer Rohe; en daarmee meneer Linschoten zegt u precies wat ons
probleem is, namelijk dat de zwakkere in onze samenleving de mensen
zonder werk die werkeloos zijn en soms zelfs geen zicht meer hebben op een
nieuwe baan de rekening moeten betalen voor een gezonde economie in
Nederland
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De heer Robin Linschoten; nee, die blijven er geheel buiten. Er is geen enkele
werkeloze op dit moment in Nederland die daarmee wordt geconfronteerd, we
concentreren het op nieuwe gevallen en dat wil zeggen dat als je het voor
nieuwe gevallen gaat invoeren er zich pas aan het eind van het komende
kabinets ....
De heer Rohe; voorzitter daar geldt toch precies hetzelfde voor, het gaat hier
om principes, het gaat hier om uitgangspunten en het feit dat je voor nieuwe
gevallen iets gaat doen en voor bestaande gevallen niet dat is hooguit om de
pijn een beetje te verzachten maar dat wil niet zeggen dat je een bepaalde
groep op termijn toch gewoon zeer gaat doen.
Ik vind het een kwalijke zaak en beslist niet sociaal als wij mensen van 57%
jaar en oudere mensen die dreigen werkeloos te worden in sommige gevallen,
we kennen de voorbeelden ook in onze afdeling, van bedrijven die zeggen ga
maar want we hebben je niet meer nodig waar mensen volstrekt niets zelf aan
kunnen doen als die in een situatie zouden komen waarbij ze hun eigen
vermogen, hun eigen huis, datgene wat ze hebben opgebouwd nog moeten
gaan aantasten en of dat nou bestaande gevallen zijn of straks nieuwe
gevallen dat vinden we niet sociaal en dat is dus, om hetzelfde argument
maar weer te gebruiken, politiek niet opportuun.
Voorzitter de kamercentrale Utrecht sluit zich daar zeker bij aan.
Dan nog een aanvulling op de argumenten van de heer Robin Linschoten, hij
stelt dat er op dit moment een tendens te bespeuren valt waarbij de misbruik
van de WAO dat dat verschuift naar de WW, stel dat dat het geval is, en ik wil
dat zeker niet uitsluiten, dan rechtvaardigt dat naar ons oordeel nog niet het
opheffen van de WW.
Als u van oordeel bent en als geconstateerd wordt dat er misbruik wordt
gemaakt van de WW dan moeten we gaan kijken bij de toegangspoort tot de
WW en dan moeten we wellicht kijken of het criterium verwijtbare
werkeloosheid of dat niet een nadere invulling verdient.
Als de slotsom van dit voorstel van de commissie luidt dat de WW moet
worden opgeheven en het tot gevolg heeft dat ouder werkelozen van 57% en
ouder dat die buiten hun schuld werkeloos raken dat die straks genoodzaakt
zijn hun hele vermogen op te eten, dan is dat een sociaal gevolg voorzitter
waarvan ik mij kan voorstellen dat dat voor veel mensen zeer wrang is na een
arbeidzaam leven en het is ik denk ook niet goed om dat als WO in de
verkiezingen mee te nemen dat zal zeer zeker ons sociale gezicht aantasten.
Dan nog een ander punt in de financiering van de WW zijn natuurlijk
recentelijk belangrijke wijzigingen aangebracht, wachtgeldfonds WW wordt nu
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in de eerste zes maanden gefinancierd door de werkgevers uit de betreffende
sector, dus de belangrijkste lasten die worden al door sociale partners
gedragen, maar nogmaals het belangrijkste argument is en blijft dat wij niet
oneigenlijk argument, want ik vind het een beetje oneigenlijk argument als
gesteld wordt van ja, er zal wellicht misbruik kunnen zijn van de WAO, dan
zouden mensen naar de W kunnen doorstromen, ik vind dat geen eigenlijk
argument want dan moet je kijken naar de toegangspoort van die WW en dan
zul je daar criteria moeten vastleggen maar we moeten niet de huidige WW
regeling aantasten.
De heer Piet van Dijk van de afdeling Helmond; meneer de voorzitter, ik
begrijp dat wij middels regel 607 beland zijn aan artikelnummer 34,35,36 en
37. Onze afdeling heeft unaniem gepleit voor het schrappen van de artikelen
34, 35 en 36 en het handhaven van 37 en dan zeg ik dat met nadruk naar de
heer Robin Linschoten toe omdat artikel 37 een groot gedeelte van de
problemen oplost.
En dan wil ik ten aanzien van de vergadering nog even duidelijk maken dat
een WW uitkering van 5 jaar daar moet je 40 dienstjaren voor hebben, ik
bedoel dat iedereen in aanmerking komt voor een uitkering van de WW van 5
jaar, je moet daar 40 dienstjaren voor hebben.
Alleen wordt er in dit geval geteld met fictieve jaren en daarvoor stellen wij
voor om artikel 37 te handhaven en als iemand echt 40 jaar gewerkt heeft en
premie betaald dan vind ik dat de WO zo sociaal moet zijn en ook onze hele
afdeling, en ook anderen heb ik begrepen uit de amendementen, dit artikel
door te halen.
Met betrekking tot artikel 35, de vervolguitkering, ik weet niet of dat bekend is,
ik heb hier dus gewoon van het GAK de regels die ervoor staan is 70% van
het minimumloon en niet meer dan dat en dat is het maximum van 2 jaar.
Dan vind ik dat bij artikel 36 de suppletie, eventueel door de werkgevers
meestal bedongen via een kort geding bij de advocaat, en ik vind dat dat een
zaak is voor de sociale partners eventueel bij reorganisaties en ook hier mag
de WO naar onze mening niet aankomen en ik wil dat graag in stemming
hebben.
De heer Bakker uit Haarlem; voorzitter, eigenlijk zit je hier met en enorme
principiële keuze en de laatste uitspraak van de heer Robin Linschoten die
gaf mij precies het handvat waarvan ik zei: dit kan dus niet meer.
Als er sprake is van een verschuiving van misbruik van de WAO naar de WW,
en zo zij die het en zo is het ook in feite dat merken we allemaal, dan vind ik
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het principieel onjuist dat je de maatregelen dan op die werknemers laat
treffen die eigenlijk al slachtoffer daarvan zijn, dan hoor je die maatregelen te
treffen dat er geen misbruik van de WW wordt gedogen, dat hoort het principe
te zijn.
leder voorstel dat hiermee in tegenspraak is is volkomen verkeerd en daarom
hartgrondige ondersteuning van Utrecht.
De heer Abtrot, kamercentrale Leiden; voorzitter, ik ben het met voorgaande
sprekers eens dat de maatregelen onder de punten 34,35 en 36 dat die voor
een aantal mensen onrechtvaardig kunnen gaan uitpakken.
Desondanks moet wel worden gezegd dat de commissie gelijk heeft en dat er
nu een situatie is waarbij zeker ook mensen op een wat hogere leeftijd in feite
de WW inkomen en daar niet meer makkelijk uitstromen. Wij moeten, zoals
terecht hier is gezegd, de toegangspoort naar de WW die moeten we wat
smaller maken, kijken dat er geen misbruik van wordt gemaakt, en dat wordt
inderdaad én door werknemers én door werkgevers gedaan, we zullen de
uitstroom moeten vergroten en er zijn andere methoden die veel beter zijn.
Eén staat verwoord in het amendement van de kamercentrale Leiden, 414,
ook Rijswijk en Den Haag hebben een gelijkluidend amendement en het is nu
zo dat een aantal mensen met een uitkering geen baan durven accepteren
omdat ze éénrnalig de stap naar wellicht een wat lager inkomen wel kunnen
hebben maar de kans dat ze korte tijd daarna bijvoorbeeld een half jaar of
een jaarcontract weer werkeloos worden dat ze nog een keer 30% terugvallen
dat die te groot is en ik denk dat het best aanvullend, als we er op studeren
met zijn allen, ook maatregelen te vinden zijn waardoor we zorgen dat straks
in de WW alleen mensen zitten die echt niet aan het werk kunnen, dat is nu
nog niet het geval dus we zullen het volume van het aantal WW' ers moeten
terugbrengen via verstandige maatregelen maar niet nu de uitkeringen ook
verlagen voor degene die het echt nodig hebben.
Koskinsky, kamercentrale Haarlem; meneer de voorzitter, ik denk niet dat ik
wat toe te voegen in de zin van wat de heer Bakker hier net heeft gezegd, ik
vind artikel 34, 35 en 36 eigenlijk slecht uitgewerkt door de commissie, het
spijt me dat ik dat moet zeggen, wat ondoordacht, de hele partij heeft het
hierover, de discussie is hier hoog opgeladen.
Ik zou u toch willen verzoeken om deze drie artikelen terug te nemen ja, en
daar inderdaad in deze partij eindelijk is een discussie over te beginnen totdat
we daar tot een gefundeerde mening komen, als we nu in een overhaaste
situatie dit vastleggen in ons programma denk ik dat we slecht bezig zijn.
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De heer de Grave; voorzitter, het is wel buitengemeen verheugend dat het
congres zolang uitvoerig discussieert over sociale zekerheid, daar ben ik wel
buitengewoon dankbaar en blij voor, er is net een besluit genomen over het
minimumloon, ik wil wel bekennen dat de discussie intensief heb gevolgd en
ook heel goed begrijp hoe het congres een afweging heeft gemaakt.
Nou denk ik wel dat het verstandig is om nou niet eens in een soort van
lopende stoomwals eens even alles plat te walsen want hier moet ik wel
zeggen heeft de commissie wel degelijk een punt aan de orde gesteld en dan
kunne we nog eens even goed discussiëren over de precieze exacte
uitwerking. Maar het punt wat de commissie hier op tafel heeft gelegd, zeg ik
tegen u allen, wat het thema van de komende tien jaar zal beheersen.
Het gaat namelijk over arbeidsparticipatie in een tijd waarin we zullen worden
geconfronteerd met een zeer ingrijpende wijziging van de arbeidsmarkt een
zeer grote stijging van het aantal mensen ouder dan 65, die we dus allemaal
een goede AOW gunnen en een goed pensioen, ineen situatie dat op dit
moment 75% van de mensen tussen de 55 en 65 jaar niet werkt.
En ik zeg u ronduit, nogmaals we kunnen over de precieze tijd praten, maar ik
zeg u ronduit dat wij als samenleving niet in staat zullen zijn ons sociaal
zekerheidsstelsel ook voor de oude dag en de AOW overeind te houden als
er zo meteen vier miljoen AOW'ers zijn als zo een geweldige grote groep
mensen tussen de 55 en 65 jaar ook uit het arbeidsproces wordt gestoten ook
in de richting van de inactiviteit. Dat zal niet gaan.
We zullen dus echt moeten nadenken over de vraag hoe we de geweldige
grote groep arbeidspotentie tussen de 55 en 65 jaar, vaak hoog opgeleide
mensen, mensen met een uitstekende hoeveelheid ervaring, die veel voor de
samenleving kunnen betekenen, hoe je die weer in plaats van die uit te stoten
hoe we die aan het werk kunnen houden. Dat is de kern van de discussie.
Nou zitten er een aantal voorstellen in het programma die dat pogen te doen
langs de kant, om het zo maar te zeggen, die iedereen goed vindt.
Natuurlijk begrijp ik dat iedereen het goed vindt als we via fiscale maatregelen
scholing gaan stimuleren, zodat mensen permanent bij kunnen blijven bij
ontwikkelingen in hun werk en natuurlijk zullen werkgevers moeten beginnen
om inderdaad hun personeelsbeleid te veranderen in de zin dat het niet meer
vanzelfsprekend is als iemand 56 of 57 is dat die wordt vervangen door een
jongere, dat moet ook wel want de arbeidsmarkt wordt krapper en die
jongeren zullen er niet meer zijn, ze zullen moeten investeren in die oudere
werknemers, ook waar maar tegelijkertijd zeg ik er heel nadrukkelijk dit bij: op
dit moment zien we dat alles daalt behalve de WW bij mensen boven de 55.
Waarom? Omdat dat nog steeds een ideale uittreedroute is.
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We zullen een evenwicht moeten vinden die inderdaad werkgevers
aanspreken, die mensen in dat arbeidsproces houden, maar tegelijkertijd de
uittreedroute iets minder aantrekkelijk maken.
Want het zal van alledrie de partijen moeten komen, overheid, werkgevers en
werknemers. En een systeem waarbij je op je 56 de WW inkomt, de
verlengde WW komt, en dat je tot je 65e een uitkering krijgt is natuurlijk in vele
gevallen erg aantrekkelijk.
Een laatste opmerking nog voorzitter, misschien een beetje demagogisch, in
de tijd van Joop den Uyl, de hoogtepunten van links was de totale tijd dat je
WW en WWV kon krijgen 2% jaar.
De heer Koskinsky; maar voorzitter, met alle respect van de opmerkingen van
de heer de Grave, ik denk dat hij pleit voor een cultuur omslag en ik denk dat
hij daar volstrekt gelijk in heeft als het gaat om de problematiek van de
arbeidsmarkt dan is het van groot belang dat we proberen om daar bepaalde
verbeteringen te bewerkstelligen en dat is zelfs noodzakelijk, daarover geen
enkel misverstand, maar waar het hierom gaat, en dat is veel fundamenteler,
is dat er een aantal gevolgen zijn verbonden aan deze maatregelen, waar
deze vergadering uitgebreid over is gesproken, en daar heb ik de heer de
Grave niet over gehoord.
Als wij van oordeel zijn dat de WW al wordt misbruikt dan is het van belang
dat we iets gaan doen aan die toegangspoort maar niet aan de hoogte van de
uitkering en de duur van de uitkering.
Als de heer de Grave pleit voor een dergelijke discussie dan geef ik hem
volstrekt gelijk, maar om nu in te stemmen met de voorstellen 34,35 en 36
zoals die hier geformuleerd staan heeft simpelweg tot gevolg dat er een
aantal mensen die jarenlang hebben gewerkt, die nu plotseling buiten hun
schuld werkeloos worden die al een slechte positie hebben op die
arbeidsmarkt dat is ook nog een keer een gegeven, dat die dan in een situatie
terechtkomen waarbij ze hun hele vermogen moeten gaan opeten, dat vind ik
een niet zo sociaal gevolg van deze voorstellen en als de heer de Grave pleit
van wij moeten in de komende jaren moeten wij als WD ons inzetten om die
arbeidsmarktpositie van die oudere werknemers om daar goed naar te kijken
geef ik hem daarin volstrekt gelijk maar eerst die maatregelen nemen en pas
daarna de WW aanpakken.
Drs. W.K. Hoekzema; even Frank, want ik geloof dat Rijswijk ook wil
reageren?
Nou u spreekt nu met Bakker uit Haarlem maar dat maakt niet uit.

-
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Ik wilde netjes wachten totdat meneer Bakker had gereageerd op wat de heer
Rohe had gezegd ..
Drs. W.K. Hoekzema; ja maar ik wil het graag in termijnen houden want we
kunnen niet tot in het oneindige blijven discussiëren.
Ik snap wat u wilt. Wat de heer Rohe zegt is volledig juist, je moet de
toegangspoort tot de WW die moet je aanpakken.
Als je met werkgevers elke keer te maken heb dat zij proberen in allerlei
situaties werknemers, en bij voorkeur de oudere werknemer, uit het
arbeidsproces te stoten dan zeg ik grijp dan dat element aan, ga dan die
werkgevers aanpakken en maak het hun lastiger, hoe je dat doet is vrij
ingewikkeld maar probeer het hun juist lastiger te maken om die oudere
werknemers zo makkelijk in die WW kunt laten stromen in plaats van dat hij
de rekening legt bij die oudere werknemer die in de WW dreigt te komen want
dan leg je de rekening neer op een plek waar, als die eenmaal valt, de man er
niks meer aan kan doen en dat vind ik een sociale onrechtvaardigheid.
De heer Bakker; voorzitter, meer dan een jaar geleden heeft de
kamercentrale Haarlem gevraagd om een uitgebreide themadiscussiedag juist
op dit terrein ...
De heer Vermeer, afdeling Dronten; ik wil graag het verhaal van de heer Rohe
onderstrepen als het gaat om zijn positie met zijn met zijn amendement.
Ik wil er nog een punt aan toevoegen, naar aanleiding van de opmerkingen
van de heer de Grave, ik denk dat we niet een negatieve benadering moeten
zoeken maar een positieve benadering. Dat wil zeggen dat je de kwaliteit en
valmanschap van oudere werknemers om moet zetten in het inzetten van het
opvoeden van jongere werknemers, met andere woorden je moet jongere
werknemers de kans geven om vakmanschap te ontwikkelen.
Laten we nou met name die oudere mensen ook de kans geven om hun
kwaliteit en ervaring op die manier in onze maatschappij in te zetten, ik denk
dat je daar twee vliegen in één klap mee slaat, ik dank u.
Drs. W.K. Hoekzema; nog een aantal sprekers en dan neem ik het
amendement van Utrecht in stemming.
Afdeling Zoetermeer; ja voorzitter, wij zijn verheugd dat de heer de Grave het
onderwerp breed wil bekijken, hij heeft daar een handschoen geworpen door
te zeggen dat daar een onderzoek naar gedaan moet worden en dat we
moeten gaan kijken hoe dat probleem op te lossen, wel Frank je hebt
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connecties in die business, ik zou zeggen start dat onderzoek en over vier
jaar bij een volgende verkiezingsprogramma gaan we daar een standpunt
over innemen want het is nu te vroeg.
Ja, voorzitter daarop aansluitend, ik denk dat wat de commissie heeft
bedoeld, en wat de heer de Grave wat duidelijker heeft verwoord, dat dat
volstrekt staat als een huis, daar wil ik niets aan afdoen.
Het probleem is er en dat wordt groter dus we moeten die studie gaan doen
en hij kan van mij en een aantal andere ondernemers best een paar tips
krijgen, een paar dingen in de regelingen veranderen en een boel mensen
kunnen uit de WW weer zo aan het werk maar er zijn nu gewoon
belemmeringen en die kunnen we wegnemen zonder de uitkeringen te
verlagen.
De heer Wigboldes; meneer de voorzitter, hier wordt gesproken over ouderen
en het is onterecht als wij ze onrecht aandoen.
Hier wordt gefocust dat werkgevers en ouderen op een gemakkelijke manier
afvloeien met deze regeling.
Het zal gebeuren, het zal waar zijn, maar wat er aan de orde is meneer de
voorzitter, dat als iemand uit een bedrijf gelazerd wordt dan kan die best heel
goed ingezet worden in een ander bedrijf maar waarom neemt die hem niet
aan? Omdat die er nooit meer vanaf komt zonder een bom geld en ik vind het
onrecht om te veronderstellen dat alleen deze regeling de ouderen dus in die
WW zouden brengen, maak die arbeidsmarkt flexibel want ook een oudere
met vakkennis kan uitgekotst worden door zijn eigen bedrijf door
intermenselijke relaties en bij een nieuw bedrijf beginnen en dat is
geblokkeerd, dank u.
De heer Terhorst afdeling Zwolle; het kan waar zijn wat de heer de Grave en
zijn collega naar voren hebben gebracht past in de totaliteit van het
aangeboden pakket maar datgene wat wordt aangeboden dat staat er zo bot
en zo cru. En ik denk als u daarmee Nederland in moet om de mensen te
vertellen, en u hebt daar net zo lang voor nodig als u dat voor ons hebt
gehad wat dat eigenlijk allemaal betekent, dat dat niet erg verstandig zou zijn
voor een Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ik heb meegemaakt de
ondergang van de Twentse textielindustrie, meegemaakt van het begin tot het
einde en ik zou alleen maar willen zeggen daar is heel veel ellende en
narigheid geweest ook door de wetgeving die er toen was om mensen op te
vangen, laten we zorgen dat we niet weer op welke manier dan ook die kant
op gaan.
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Meneer de voorzitter, het is zo dat, als ik hier rondkijk en ik kijk naar het
midden- en kleinbedrijf dan vraag ik in alle redelijkheid, hier in deze zaal
zullen er best wel een aantal werkgevers ook zitten, of zij iemand van 55 of 60
jaar in dienst nemen.
Nou ik geloof daar geen bliksem van op dit moment, en ik denk daarom at in
wezen wat de heer Linschoten maar ook de heer de Grave hebben
aangevoerd dat ze daar in principe hier gevoel voor opbrengen, dat deze
vergadering daar gevoel voor opbrengt alleen de uitwerking denk ik laat te
wensen over. En zoals het hier staat denk ik niet dat wij dat vandaag moeten
aanvaarden, ja dat mag de heer de Grave wel vinden wij vinden dat, althans
in onze regio Haarlem, dat dat niet kan, dat is onze partij niet waardig en dat
moeten we niet doen.
Als er mensen misbruik maken, en dat wordt gedaan dat zien we links en
rechts om ons heen natuurlijk, maar dan is het toch in eerste instantie dat we
aangeven omdat misbruik inderdaad aan te pakken en zoals het hier staat is
het een globale, in de haast in mijn ogen, op geschreven regeling, ik zou
graag willen dat u de hele zaak terugneemt.
Drs. W.K. Hoekzema; korte reactie de Grave en tot slot Linschoten en dan
gaan we over tot stemming.
Voorzitter in de eerste plaats is het natuurlijk helder dat dit voorstel belangrijke
bezwaren kent. Die heb ik niet genoemd omdat zeven of acht sprekers die
bezwaren allemaal hebben genoemd, mij het even verstandig om ook even
de andere kant van de medaille te belichten, want dan krijg je ook een goede
discussie.
Wat ik heel wezenlijk echt vind is dat we ons realiseren dat hier niet alleen
maar sprake is van de problemen over misbruik.
Want dan zou je niet tot al die percentages komen die ik u noem.
75% van de mensen tussen de 55 en 65 werkt niet, dat is niet houdbaar, daar
moet een hoop aan gebeuren. Over een aantal punten zijn we het denk ik
eens, we zijn eens over fiscaal faselieren van onderwijs geven, we zijn het
denk ik eens over maatregelen om mensen langer aan het werk te houden de
werkgevers daar een mentaliteit en cultuurverandering in moeten krijgen.
Ik ben het met de zaal eens dat als er geen kans is op werk voor mensen in
die leeftijd dat het moeilijk is om dan aan die uitkeringsduur te gaan morrelen.
Dit zal in samenhang moeten gebeuren, meer kans op werk en dan kun je
ook in die samenhang iets doen aan het minder aantrekkelijk maken van het
niet werken en het uittreden.
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Wat ik in ieder geval zou willen vragen voorzitter, als duidelijk is hoe het
congres erover denkt om dan in ieder geval de pc, de commissie die het
programma heeft geschreven, om in ieder geval het thema te agenderen en in
ieder geval aan te geven dat er een samenhangend beleid op moet worden
geformuleerd, dan moeten we maar afspreken dat we er verder over praten,
zeg ik tegen de heer Bakker, want blijkbaar hebben we er een hoop uit te
discussiëren maar wat volgens mij echt niet kan, echt niet kan is dat dit thema
vier jaar lang door de WO in de ijskast wordt gezet.
Ik vind echt dat ik ook vanuit mijn verantwoordelijkheid, er is geweldig veel
voorbereid op Sociale Zaken, in ieder geval de gelegenheid moet krijgen in
politieke zin met het onderwerp door te gaan, en dan zonder misschien die
maatregel die u niet wil in dit stadium, maar dan in ieder geval geef ruimte
aan de partijcommissie, de commissie van het verkiezingsprogramma, om dit
thema te agenderen en duidelijk te maken dat er een samenhangend beleid
op moet ontwikkelen voor de komende tien twintig jaar.
Meneer de voorzitter, de kamercentrale Haarlem houdt zich graag
beschikbaar om dat congres op een zo kort mogelijke termijn te organiseren
en eventueel te financieren.
Datzelfde geldt voor de kamercentrale Utrecht voorzitter.
Drs. W.K. Hoekzema; van mijn kant zal ik onmiddellijk zeggen dat wij graag
samenwerken met de kamercentrale Haarlem, ook financieel, om hier een
duidelijke themadag van te maken om de discussie goed te starten en na de
verkiezingen dus goed voort te zetten. We zullen dit ernstige probleem met
betrekking tot voldoende arbeidsparticipatie in de nabije toekomst zullen we
grondig moeten aanpassen zodat er ook sociaal verantwoorde oplossingen
komen, het woord is aan R.
Ja wat mij betreft nog een paar opmerkingen voorzitter en laat ik beginnen
met de opmerking, dat toont deze discussie hier vanmiddag ook weer aan,
dat er inderdaad als het gaat om de positie en de rol en hoe we omgaan met
ouderen op de arbeidsmarkt, dat we gewoon met elkaar kunnen vaststellen
dat het absoluut noodzakelijk is dat daar op enig moment sprake zou zijn van
een vrij fundamentele cultuuromslag.
Het ons zo gemakkelijk neerleggen bij het gegeven dat mensen boven de 55
maar inactief worden dat vergt een cultuuromslag.
Eén van de redenen waarom de arbeidsmarktparticipatie, economisch actief
zijn van mensen boven de 55 terug is gedrongen tot een niveau wat je
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werkelijk nergens meer tegenkomt, is zorgwekkend en ik vind dat we ook in
de richting van de volgende eeuw we ons niet zo gemakkelijk bij dat gegeven
neer moeten zetten ik tel daarbij op dat het gegeven dat het absoluut
noodzakelijk is als we de koten van vergrijzing en ontgroening de komende
jaren op een verantwoorde manier met elkaar willen organiseren dat iedereen
die nog wel kan werken en waar sprake is van mensen onder de 65 jaar dat
we alles in stelling brengen om mensen te mobiliseren en dan heb ik het over
het fiscale instrumentarium, daar hebben we voorstellen toe gedaan, dan zou
je het ook kunnen hebben over de manier waarop je omgaat met het
ontslagrecht van ouderen, daar hebben we het vanmiddag ook even over
gehad, maar da heb je het ook over de manier waarop je je stelsel van sociale
zekerheid inricht.
Voorzitter, laat mij dan toch deze discussie van de kant van de commissie
afronden met gewoon eens even heel nuchter de voorstellen die we gedaan
hebben en niet op een achternamiddag om die langs te lopen.
De duur van een WW uitkering, drie jaar, is een volstrekt fatsoenlijk voorstel,
ook in de Europese context.
Ook in de context zoals we in Nederland lange tijd ons stelsel van sociale
zekerheid hebben gehad.
We hebben in de periode van de stelselwijziging, in een periode waarin er ook
voor ouderen sprake was van volstrekt andere arbeidsmarktomstandigheden
dan op dit moment, die verlenging ingevoerd.
Maar kijkend naar de structurele aanpassingen waar de arbeidsmarkt op dit
moment wordt geconfronteerd die rechtvaardigen alleszins dat die periode
wordt teruggebracht. Overigens wijs ik u erop, want dat klonk toch door in een
aantal van de bijdragers, het is niet de bedoeling van het
verkiezingsprogramma om de mensen sneller in de bijstand te krijgen of om
mensen in de WW te krijgen, nee het is de bedoeling om te voorkomen dat
mensen die nu nog niet in de WW zitten dat die daar ook daadwerkelijk
inkomen.
Hoe je het ook wendt of keert het bestaande systeem rondom de duur van die
uitkering, ik heb het niet over de hoogte van de uitkeringen, de duur van de
uitkeringen is een wezenlijk element in de ontwikkeling van de enorme
inactiviteit van ouderen op de arbeidsmarkt.
Dan de tweede maatregel, een vervolguitkering voor mensen van 57% jaar,
let wel het is in de discussie al opgemerkt, dat is geen hoge uitkering, dat is
zelfs maar 70% va het wettelijk minimumloon, het enige verschil met de
huidige situatie is dat het een geïndividualiseerde uitkering is en dat betekent
dat ook in onze sociale context deze maatregel dus alleen maar terechtkomt
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bij mensen die niet sowieso al gesuppleerd worden voor het voor hen
geldende sociaal minimum, dat zal dus alleen maar in die situaties gevolgen
hebben waarin er in een totale gezinssituaties er sprake is van een
aanmerkelijk meer inkomen dan alleen maar deze ene WW uitkering.
Voorzitter, het bepalende dat de WW uitkering, ja dat daarbij moet worden
gekeken naar de inkomensuppleties is een maatregel waar ik hier weinig
weergas op gehoord heb en het lijkt meer duidelijk dat in ieder geval die
maatregel in stemming zou moeten worden gebracht op het moment dat je de
route van werkgevers om op een goedkope manier van ouder personeel af te
komen als je die tot stilstand wil brengen.
De vierde maatregel die is zelfs ondersteund, heb ik begrepen, dat we op
moeten houden met fictieve en het feitelijke arbeidsverleden maar dat we
over moeten gaan naar het feitelijke arbeidsverleden, met andere woorden, ik
denk dat de maatregelen ook in zijn inkomensconsequenties naar mensen
toe, sociale consequenties, dat we die niet uit proportie moeten trekken en dat
we met name, en dat ben ik met Frank de Grave eens, in deze vergadering
aandacht voor wil vragen is dat we ons het waarachtig niet kunnen
permitteren, met de problemen die we op middellange termijn op ons
aankomen, dat we niet alles in stelling brengen om diegene die nog geen 65
jaar zijn te mobiliseren en op die manier een zodanig draagvlak, ook voor
collectieve voorzieningen in een vergrijzende samenleving te realiseren zodat
we daar op een verantwoorde manier mee verder kunnen. Daar kun je mee
wachten tot we een eindje de volgende eeuw in zijn, ik denk dat dat
onverstandig is omdat de markt hier langer wacht met het aanpassen van dit
soort structuren, ook in de sfeer van de sociale zekerheid, naarmate je langer
wacht zal het hele proces van aanpassen pijnlijker verlopen en helaas hebben
we daar in Nederland als samenleving maar zeker ook als WO de laatste 15
jaar ervaring mee opgedaan, dat is wat ik er nog over wilde zeggen voorzitter.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, duidelijk dan bij het amendement Utrecht als meest
vergaand in stemming brengen ik wou dat nu doen om duidelijk tot voortgang
in de vergadering te komen anders hebben we een geweldige achterstand op
ons vergaderschema, we gaan ook door tijdens het diner, we regelen wel dat
we tussen het kauwen door blijven praten, dus ik wou dus nu ....
Voorzitter, zou ik een voorstel mogen doen. Ik denk dat er tussen het pleidooi
van de heer Robin Linschoten en de heer de Grave, wat het
verkiezingsprogramma betreft en het pleidooi om de drie paragrafen te
schrappen, dat daar nogal een wereld van verschil tussen zit en ik denk dat
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het onverstandig is dat wij als WO de drie zaken schrappen zonder enige
uitspraak te doen.
Mocht de vergadering in meerderheid vinden dat het betoog van de heer
Linschoten en de heer de Grave een brug te ver is dan denk ik dat in ieder
geval de electoraal duidelijkheid dient dat wij als WO zeggen dat een
herijking van de WW in een volgende kabinetsperiode aan de orde is.
Drs. W.K. Hoekzema; we gaan dus nu helderheid scheppen in de vergadering
en dat is amendement 407 wordt in stemming gebracht.
Oranje voor.
Meneer de voorzitter, ik geloof dat er verwarring is over de vraagstelling, zijn
we voor het verwerpen van het amendement of zijn we voor het
amendement.
Drs. W.K. Hoekzema; het amendement wordt in stemming gebracht beste
meneer, en ik heb gevraagd vóór het amendement.
Oranje tegen het amendement, duidelijk.
Blauw voor, blauw tegen, dat is op één hand te tellen
Wit voor, wit tegen. Wel er hoeft niet voor geteld te worden, het amendement
is dus aanvaard.
Even helderheid over het amendement, even Utrecht er nog bij, heel
nadrukkelijk staat er op het dictum: schrappen regel 607, hiertoe dienen de
aanbeveling 34, 35 en 36.
In de toelichting van Utrecht is daarmee aangegeven dat 34, 35 en 36 dus
geschrapt moeten worden.
Maar als het om het schrift gaat staat het er niet maar laten we helder zijn en
reëel in deze vergadering, Utrecht heeft niet anders gesproken dan over 34,
35 en 36 en als zodanig hebben we vergaderd we moeten ook de zaken reëel
onder ogen zien.
Goed ik denk dat als we praktisch zijn dat hiermee de overige amendementen
zoals ze verwoord staan dan niet meer aan de orde hoeven te komen.
Dat betekent dat wij dus door kunnen gaan naar A 440.
Voorzitter, een puntje van orde, zou u kunnen aangeven hoe u denkt verder
met de agenda om te gaan en dan met name voor wat betreft het punt diner?
Drs. W.K. Hoekzema; ik heb zojuist gezegd dat wij dus doorvergaderen en
dat we net als bij de lunch een aflossingsschema met elkaar moeten hanteren
om dus het diner te gaan nuttigen. Wij zijn genoodzaakt om door te werken
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omdat we anders niet op een redelijke tijd onze zaken afwerken dus we gaan
door. Het diner kan nu beginnen want ik heb begrepen dat het lopend buffet
tot half acht kan plaatsvinden.
Wij gaan even u in de gelegenheid stellen om even snel te bepalen wie nu
gaat dineren en wie straks gaat dineren, wij zijn in ieder geval met A 440 aan
de gang.
Voorzitter, volgens mij is A 440 in het vorige debat ook geschrapt.
Want het gaat om de aanbeveling 34, 35 en 36 en 36 slaat op de regels 616
en 618.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, klopt. Inderdaad, volstrekt gelijk. Dus dat betekent
dat we met A 448 kunnen beginnen.
De HeerSmagge van afdeling Heusden. Ik wil toch een pleidooi houden voor
dit amendement en waarom, mag ik een voorbeeld noemen?
Er is iemand die komt in de WAO terecht en die heeft 70% van zijn oude
salaris, hij wil wel gaan werken voor 80% van dat oude salaris maar als hij
weer in de WAO terechtkomt, en die kans is beslist niet denkbeeldig, dan
gaat die terug naar 70% van 80% dat is 56% van zijn eerdere salaris en ik
denk dat dat een heel grote rem zal betekenen om echt vrijwillig weer aan het
werk te gaan en we willen toch dat de mensen weer aan het werk gaan?
De heer Groenveld; wij hebben geconstateerd in regel627 en regel 628 dat er
op dit moment te weinig sprake is van objectivering van de
keuringsbeslissingen en het lijkt mij een goede zaak, en nauwelijks voor
discussie vatbaar, dat bij alle keuringsbeslissingen er sprake moet zijn van
objectivering dus ik begrijp niet goed wat er tegen het standpunt van de
commissie is.
De heer Smagge; nou dan is het misschien eerder bedoeld als een aanvulling
dat er gezorgd wat dat als er mensen ten tweede male in de WAO
terechtkomen en de tweede keer vanuit een lager salaris dat die mensen niet
de dupe worden van het gewerkt hebben.
De heer Robin Linschoten; nee, maar dat staat er ook niet. U wilt 27 en 28
vervangen voor iets wat ergens anders over gaat.
De heer Smagge; maar die objectivering is overigens al een bestaand beleid
dacht ik.
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De heer Groenveld; dat is niet onze opvatting, daar kan men althans verder in
gaan.
De heer Smagge; maar als ik het als een aanvulling nu inbreng heeft u er dan
ernstig bezwaar tegen?
De heer Groenveld; wij zijn er dus door het artikel 39 op te nemen zijn wij van
opvatting dat er aanpassingen moeten komen aan het WAO beleid want
anders hadden we dat niet opgenomen.
Dus de eerste zin: 'het WAO beleid wordt gehandhaafd' dat is in strijd met
artikel 39.
De heer Smagge; dan trek ik die zin in maar die tweede zin wil ik dan wel
laten staan.
De heer Groenveld; daar staat dus: reïntegratie wordt bevorderd zonder dat
dit bij noodzakelijke herintreding in de WAO zal leiden tot een lagere WAO
uitkering', ik begrijp eerlijk gezegd niet wat hier staat.
De heer Smagge; ik dacht dat ik dat zojuist had uitgelegd.
De heer Groenveld; ja maar dat heb ik dan niet begrepen.
De heer Smagge; nou dan wil ik het nog een keer proberen. Ik kom vanuit
een bepaald salaris in de WAO, ik krijg 70% uitkering, dan ga ik werken bij
een andere werkgever voor 80% van mijn oude salaris, ik ga dus 10% bruto
omhoog. Raak ik nou weer in de WAO dan krijg ik 70% van die 80% dus hij
valt weer terug naar 56% van zijn eerste salaris en dat wil ik en mijn afdeling
voorkomen en dat is de bedoeling van deze aanvulling.
Dan heb ik me misschien wat ongelukkig geformuleerd maar dat is echt de
intentie.
De heer Robin Linschoten; voor een deel is dat geregeld, op het moment dat
WAO' ers een baan accepteren en bij die nieuwe werkgever wederom
geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid die dezelfde achtergrond en
dezelfde aard heeft als de eerdere situatie dan is om een heleboel redenen,
als een onderdeel van een heel pakket flankerend beleid, besloten om dan
binnen één maand de oude uitkering in ere te herstellen. Dat geldt niet in al
die gevallen waarin die nieuwe arbeidsongeschiktheid een andere
achtergrond heeft, dus wat u wilt oplossen is voor een deel opgelost in en
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nieuw pakket flankerend beleid aan maatregelen maar als er geen enkel
verband bestaat tussen de eerdere WAO situatie en de nieuwe situatie, dan is
er ook geen enkel aanleiding om dat dwarsverband te leggen.
De heer Smagge; daar heb ik begrip voor, goed dan trek ik het in.
Drs. W.K. Hoekzema; goed, A 448 wordt ingetrokken.
A 449, ons advies is verwerpen, wordt verworpen.
Afdeling Hengelo A 453 verwerpen is het advies.
De heer Pascal van der Plas, Hengelo; kunt u mij uitleggen waarom u dat zou
willen verwerpen?
De heer Groenveld; opdat we de tekst niet begrijpen.
De heer van der Plas; u begrijpt de tekst niet, nou het is een heel algemeen
inleidend gedeelte van een oorspronkelijk lang amendement wat ook een
technisch gedeelte omvat.
We hebben gezegd dat technische gedeelte zitten zoveel haken en ogen
laten we naar het algemene beeld kijken en dat algemene beeld hebben we
hier verwoord.
Individualisering en flexibilisering dat zij twee trends die we kunnen
waarnemen in onze maatschappij en de franchisewerking van de AOW levert
een stukje starheid in de pensioenopbouw op en daarin hebben we juist
gezegd van daar moet wat ruimte in komen zodat e juiste vorm kunt geven
aan individualisering en flexibilisering ook in de pensioenvoorziening.
De heer Groenveld; het lijkt mij verstandig voorzitter om de discussie over dit
punt, en dit amendement dus, te bespreken bij de passages die gaan over het
ouderenbeleid over het hoofdstuk wat daarover gaat.
De heer van der Plas; nou ik denk niet dat het zozeer gaat over het
ouderenbeleid als wel om de sociaal economische aspecten?
De heer Groenveld; daar vindt u een aantal artikelen over opgenomen in dat
hoofdstuk en het lijkt mij dus dat we dit amendement daar kunnen
behandelen.
Drs. W.K. Hoekzema; A 448 gaan we bij het andere beleid aan de orde
stellen, ja 453 sorry ik kijk verkeerd.
A 457 van de afdeling Rotterdam, ons advies om dit te verwerpen.
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Sandra Korthuis, afdeling Rotterdam en ook secretaris van de
partijcommissie; voorzitter, A 458 heeft betrekking op hetzelfde onderwerp en
het gaat in feite om de door de commissie voorgestelde voorzieningenwet
In deze twee amendementen is aangegeven dat dat niet zo'n goed voorstel is.
Ik denk dat de toelichting van de partijcommissie Sociale Zaken daarbij het
duidelijkste is.
Er worden een aantal regelingen op een hoop gegooid die landelijk of lokaal
nu worden uitgevoerd en het zou betekenen als dit voorstel zou worden
overgenomen dat het een grootscheepse reorganisatie van wetgeving zou
betekenen en ik denk dat het het verstandigste is om die voorzieningenwet
voorlopig te laten zitten, de oplossingen, althans het probleem wat u
signaleert, op een andere manier aan te pakken en dat kan in ieder geval
door wat het amendement van de partijcommissie Sociale Zaken heeft
aangegeven in ieder geval schrappen en onderzoeken in de toekomst.
De heer Groenveld; ja, wij denken dat het nodig is om op dit moment reeds in
het programma op te nemen dat wij willen komen tot zo'n voorzieningenwet
dat betekent dat de aanbeveling vanuit de partijcommissie Sociale Zaken, om
daar eerst nog eens op te gaan studeren, dat we daar weinig in zien.
De voorzieningenwet, zoals wij die hebben voorgesteld, heeft te maken met
het feit dat wij willen proberen te voorkomen dat er in toenemende mate
sprake is van een armoedeval door het feit dat in de huidige situatie waarin de
verschillende uitkeringen niet bij elkaar worden gepakt er sprake kan zijn van
cumulatie van regelingen waardoor het gevaar van die armoedeval
levensgroot wordt.
Dat het extra administratief werk met zich meebrengt dat zou kunnen maar
gegeven ons streven om die armoedeval te beperken lijkt het ons toch
verstandig om werk te gaan maken van die voorzieningenwet
Sandra Korthuis; voorzitter, dat de armoedeval moet worden beperkt dat
bestrijdt niemand, ik denk dat dat heel helder is als je een lage uitkering hebt
en je gaat werken en daardoor netto minder in de portemonnee overhoudt
omdat allerlei voorzieningen wegvallen dat dat niet aan de orde kan zijn en
daar zal iedereen in de zaal en binnen de partij het over eens zijn.
Alleen de weg die u kiest is naar ons oordeel een onbegaanbare.
Althans niet duidelijk genoeg dat die wel begaanbaar is, u geeft ook geen
toelichting over hoe dat dan in de praktijk zou uitwerken en ik vrees dat in de
praktijk dat tot ongelofelijke bureaucratie en veranderingen gaat leiden zonder
dat we nu weten hoe dat precies uitwerkt, vandaar het voorstel om die
passages te schrappen.
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De heer Groenveld; het is vanzelfsprekend zo dat wij dit voorstel in het
verkiezingsprogramma niet volledig hebben uitgewerkt, daar zitten natuurlijk
ook nog wel haken en ogen aan.
Maar u moet op dit moment aantonen dat het op voorhand duidelijk is dat het
doorvoeren van zo'n voorzieningenwet zodanige vervelende gevolgen heef
dat je daar maar beter niet aan moet beginnen.
Het enige wat u voorstelt is het voorstel van de commissie naar de
prullenmand te verwijzen zonder enig argument.
Sandra Korthuis; maar met alle respect, u toont ook niet aan dat het wel
werkt.
De heer Groenveld; de argumenten daarvoor zijn geleverd in dat artikel.
Drs. W.K. Hoekzema; ik begrijp dat u het overeind wilt houden dus ik ga het in
stemming brengen. A 458 het amendement. Wie is voor dit amendement.
Oranje voor, oranje tegen.
Dan blauw voor, blauw tegen,
Wit voor, wit tegen.
Het beeld is duidelijk en daar is geen twijfel over mogelijk dat het
amendement is aangenomen.
A 458 is daarmee dus aangenomen, A 457 is daarmee dus niet meer aan de
orde.
A 459, voorstel is verwerpen, wordt daarmee dus verworpen.
Dat A 460, nieuwe zin, staat niet in de Nota vàn Wijzigingen hé.
De heer Groenveld; nee, dit is een maatregel waarvan de commissie heeft
gevonden dat die op zichzelf met de WD wens op dat punt maar een
belangrijk beslag zal leggen op de ruimte die we hebben op
beleidsintensivering. Vandaar dat we hebben aanbevoel om het te verwerpen.
Namens de afdeling Vrouwen in de WO wil ik daar toch graag iets over
zeggen. We praten vandaag over toeneming van arbeidsparticipatie, we
praten over het wegnemen van belemmeringen in de toegang tot de
arbeidsmarkt. Het punt van de overdraagbare basisaftrek is nog altijd een
belemmering voor vrouwen om toe te treden tot de arbeidsmarkt, dus het
verbaast mij dat de commissie het voorstel niet overneemt, ook niet in
strekking, dat het gewoon een punt is van aandacht maar dat het gewoon in
het verleden hebben we het wetsvoorstel de korte van Rij gehad, de heer
Groenveld heeft gezegd het is een punt wat belangrijk is voor de WO, ik wil
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het toch heel graag ergens terugvinden Om toch de aandacht daarop te
houden.
De heer Groenveld; ik kan er nog aan toevoegen dat invoering van die, of laat
ik zeggen het doen afschaffen van die overdraagbare basisaftrek, zou
impliceren dat met name de inkomensconsequenties aan de onderkant van
het loongebouw van minder draagkrachtige nogal groot zijn met name omdat
je onder de minder draagkrachtige nogal veel alleenverdieners vindt.
Vrouwen die daarbij niet in staat zijn om de arbeidsmarkt te betreden, als je
dit dus doorvoert dan heeft dat belangrijke nadelige consequenties voor de
mensen die laagbetaalde banen hebben en moeten opereren als
alleenverdiener.
Namens de afdeling Vrouwen in de WO; ja voorzitter, dat argument is vaker
gehoord door tegenstanders van deze afschaffing maar het feit blijft dat het
een belemmering tot de arbeidsmarkt en in vind niet dat je moet zeggen dat
het dan voor eeuwig zo zou zijn. Zoals het amendement geformuleerd is, is
dus al voorzichtig, er wordt gepraat over een gefaseerde afschaffing en op
termijn, dus er zitten al voldoende waarborgen in dat je gewoon goed nadenkt
voordat je iets doet.
De heer Robin Linschoten; mag ik even iets toevoegen? Ik vind inderdaad dat
ment geagendeerd moet blijven, dit is ook altijd op de agenda gezet vanuit de
WO hoek. Het lijkt het meest voor de hand liggend om het zo meteen te
betrekken bij d discussie over het fiscaal stelsel 21e eeuw.
Als we het hier zo zouden opschrijven dan betekent dat dat we zouden
moeten implementeren gedurende de komende kabinetsperiode, dat zullen
we dus ook moeten beleggen met de exacte effecten en dan hou ik u voor dat
in de richting van met name alleenverdieners, niet alleen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt maar met name ook de middengroepen, dat zich daar
zeer negatieve inkomenseffecten zullen gaan voordoen en ik denk dat het
electoraal niet verantwoord is om dat in die context te doen.
Dat zal in een zeer bredere context moeten worden neergelegd en dat ben ik
met u eens, en daar zullen we het moeten vasthouden. Maar nu al beleggen
met maatregelen in de richting van het volgende regeerakkoord, ervan
uitgaande dat los van een wat bredere context dat al in de komende vier jaar
daar een start mee moet worden gemaakt dan moet ik u voorhouden dat
daarvan voor alle alleenverdieners in Nederland zodanig dramatisch zijn dat
we daar in deze context niet met elkaar aan moeten beginnen op dit moment.
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Namens de afdeling Vrouwen in de WO; dan kan ik wel instemmen dat we
dat niet in stemming brengen op voorwaarde dat we het dus meenemen in de
bredere discussie over het belastingsstelsel.
Drs. W.K. Hoekzema; dat zullen we vastleggen dat we dat dus zullen doen,
het wordt in de notulen van deze vergadering vastgelegd.
We gaan naar A 462, dat is dus overnemen, dat wordt ook door u
overgenomen.
A 463, verwerpen is het advies.
Voorzitter mag ik daar iets over zeggen? Waar het ons om gaat als afdeling
Maassluis wat nou de motiverende reden is om af te wijken van het huidige
systeem. Het huidige systeem is volgens ons volstrekt eerlijk, er wordt
gewoon afgerekend op basis van realiteit van de uitgaven die geweest zijn,
we gaan nu naar normbedragen toe, dat geeft altijd een probleem dat je daar
later weer discussies over kunt krijgen over normen, ze kunnen bovendien
naar beneden worden bijgesteld, daar zijn ook nog wel voorbeelden van en
als je niet uitkijkt dan krijg je nog een efficiency als gemeente aan je broek en
zo kom je in een neerwaartse spiraal.
Wij zouden er toch voorstander van blijken voorzitter om gewoon te
verrekenen op basis van de realiteit en de commissie Etty die mag wel
hebben gezegd dat het anders moet maar die is, heb ik begrepen van een
heel andere partij?
De heer Groenveld; ja maar ook mensen uit andere partijen hebben soms
gezonde opvattingen en die moet je dan overnemen.
Kijk het huidige systeem is een declaratiesysteem en de realiteit wijst uit dat in
een dergelijk systeem vaak de uitgaven hoger worden dan bij een systeem
waarbij je een strakkere normering gaat vaststellen. De heer Etty, maar we
kunnen die naam natuurlijk schrappen als u dat wilt, die heeft daar een
systeem voor bedacht wat prikkels biedt voor gemeenten om zuiniger om te
springen met de centen zonder dat gemeenten in problemen komen zonder
dat er sprake is van een loon- en prijsstijging en in het geval de
werkeloosheidsentwikkeling in bepaalde gemeenten veel slechter is dan in
andere gemeenten dus de commissie ziet graag indien u het voorstel van de
verkiezingsprogramma wilde overnemen.
Afdeling Maassluis; voorzitter, na deze toelichting, daar zijn we ook wel van
onder de indruk, dat het gaat om een totale kostenbesparing te
bewerkstelligen trekken wij het amendement in, dank u.
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Drs. W.K. Hoekzema; dan gaan we naar A 464, het advies is verwerpen,
wordt verworpen.
A 465, het advies is verwerpen, de heer Wigboldes.
De heer Wigboldes; meneer de voorzitter, geachte vergadering. De
achtergrond van dit amendement is dat er is een bedrijf, en er zijn meer
bedrijven, waar iemand kanker heeft gehad na vijf jaar een verhoging in
salaris krijgt en geweigerd wordt door een pensioensverzekering op grond van
het feit dat die bij een organisatie werkt van 50 man.
Diezelfde man was bij een organisatie van duizenden mensen op grond van
de wet van de grote tallen geaccepteerd, wij zijn voor marktwerking bij
pensionering maar wij zijn absoluut tegen een overheid die daarbij de
randvoorwaarden niet stelt. Wij gaan toe naar een maatschappij dat als we
over een AIDS test praten een kamerbreed wordt gediscussieerd wat de
hoogte moet zijn, en terecht die discussie, en bij een normale aanvullende
pensioenvoorziening, zelfs bij het vullen van het eerste en het tweede WAO
gat, permitteert een verzekering zich 100% te weigeren op medische gronden,
nogmaals omdat die werkt bij een organisatie met 20 man.
Wij kunnen als WO dat niet toelaten, wij gaan toe naar een maatschappij
waar we een discussie hebben of DNA onderzoek toegestaan is bij
strafrechtelijke bewijzen maar ik verzeker u dat wij toegaan naar een
maatschappij wat in Engeland al aangenomen is .....
. . . .. maar het verschil tussen het kleine bedrijf en het grote bedrijf is in die wet
niet genoemd. Dus op het moment als u werkt bij een organisatie waar
duizenden mensen werken dan flipt u er zo door en als u werkt bij een
organisatie van 50 man hebt u een individuele toetsing en hoe u het wilt
verwoorden dat moet dan aangepast worden, dat is de achtergrond en wij
achten die zaak wezenlijk.
De heer Groenveld; mijn vraag aanmevrouw Kampen is, heeft meneer
Wigboldes gelijk is daarin niet voorzien.
De heer Robin Linschoten; de verboden op keuringen, zowel de medische
aanstellingskeuringen als de pensioenkeuringen die hebben natuurlijk
betrekking op dezelfde mate op grote als op klein bedrijven en daarom is daar
geen onderscheidt in gemaakt.
Het probleem waar u op doelt is een probleem waar de overheid weinig mee
kan. In al die gevallen waarin er bijvoorbeeld wel een keuring mag
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plaatsvinden, voor een verzekering of een pensioen, dat geldt ook voor AIDS
patiënten, boven een bepaald bedrag van bijvoorbeeld lijfrentes of
kapitaalsverzekeringen mogen er keuringen plaatsvinden en daar gaat zich
inderdaad een verschil voordoen waar de overheid als wetgever niet zo
vreselijk veel mee kan.
Op een moment dat een kleine werkgever een aantal regelingen treft die niet
zijn ondergebracht in een bedrijfstakpensioenfonds en dus een hele grote
collectiviteit en dus gedwongen is om naar een verzekeraar toe te gaan die
gebruik maakt van de mogelijkheden om op een aantal punten wel een
risicoselectie te doen dan kun je tegen dit probleem oplopen, nou dat is heel
nadrukkelijk aan de orde geweest de afgelopen jaren daar is die wet van
Boxtel uit voortgekomen, en was ook binnen de coalitie een onderdeel van de
totale deal van het privatiseren van de ziektewet en de invoering van
premiedifferentiatie en het eigen risico dragen bij de WAO, en die wetgeving
is het antwoord wat u eigenlijk wil en die wetgeving is een aantal weken
geleden per 1 januari van dit jaar van kracht geworden.
Dat is ook de deal die gemaakt is met de betrokken sector om daar de
randvoorwaarden te bepalen en er voor zorg te dragen dat er niet te pas en te
onpas dit soort keuringen plaatsvinden en dus uitsluitingen kunnen
plaatsvinden.
De heer Wigboldes; ik constateer vanuit mijn praktijk dat het verschil tussen
normale keuringen, ik heb het gewoon over het dichten van het WAO gat, ik
noem hier geen namen van de verzekeringsmaatschappij, gewoon een
nabestaandenverzekering die door organisaties collectief gedaan wordt dat
het gewoon een krankzinnige toestand is dat dit geweigerd wordt.
Op moment in mijn vorige baan was dat geen enkel probleem geweest om de
simpele reden dat boven een bepaalde wet geen individuele toetsing
plaatsvindt en ik vraag aandacht dus voor dat onderscheidt want wij zijn ervan
overtuigd dat, los van die discussie om die vanavond te willen ophouden,
maar dit geeft absoluut een verschil van de grote van de organisatie waarin je
werkt en ik vind dat dat gewoon niet kan.
Wij hebben tegen die verzekeringsmaatschappij met het hele pakket te gaan
verhuizen en geen medische maar een commerciële afwijking, maakt u zich
geen zorgen, maar ondernemingen die dat niet doen die gaan gewoon voor
de bijl.
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De heer Robin Linschoten; dat is ook een juiste reactie en daar zal dus ook
de markt zijn werk moeten doen en daar zullen dus ook verzekeraars moeten
aankomen met dit soort aanbiedingen en ik ken die markt een beetje en ik
kan u verzekeren dat er voldoende aanbiedingen zijn die dit probleem
oplossen.
Maar nogmaals de overheid heeft daar een paar stappen in gezet en heeft
ook een aantal randvoorwaarden en piketpalen geslagen, ik denk dat die ook
een kans moeten krijgen, er zijn ook afspraken met de sector over gemaakt
en we zullen moeten afwachten of de markt inderdaad voldoende volwassen
is om dit probleem adequaat op te lossen.
De heer Wigboldes; oké, ik doe u een tekstvoorstel, als het goed is de hele
motie, als het dan gebeurd is dan alleen te zeggen daarom moeten medische
verzekeringskeuringen worden gehandhaafd.
Dat u vastlegt u zegt het is gebeurt maar laten we dan vaststellen dat er geen
onbegrensdheid is maar dat dat gehandhaafd dient te zijn, iets in die geest,
maar dat u het niet helemaal weglaat.
De heer Robin Linschoten; maar je hoeft niet in een verkiezingsprogramma
op te schrijven dat je de wet die inmiddels is geaccepteerd dat je die
handhaaft, dat is vanzelfsprekend.
Maar we zijn het inhoudelijk met elkaar eens, de vraag alleen is gegeven die
nieuwe wetgeving die zeer recent van kracht is geworden ...
De heer Wigboldes; goed dan zegt u dat die wet geëvalueerd moet worden, ik
beweer dat die nader geëvalueerd moet worden.
De heer Robin Linschoten; oh, absoluut, dat ben ik met u eens.
De heer Wigboldes; dat kan dan in het programma dan?
De heer Robin Linschoten; ik weet niet of mevrouw Kampen dat weet maar bij
mijn weten is dat zelfs toegezegd in de richting van degene die ....
De heer Wigboldes; nou dat is dan prachtig, als u dat nog opschrijft dat die
wet geëvalueerd wordt, akkoord?
De heer Robin Linschoten; uitstekend.
Drs. W.K. Hoekzema; geen probleem hoor.
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Goed we gaan naar de afdeling Schouwen-Duiveland dat is A 464,
verwerpen. A 467.
Ja, voorzitter, die komt van Oss vandaan, mogen wij de motivatie weten
waarom dit voorgesteld wordt om te verwerpen.
De heer Groenveld; over welke uitkering hebt u het. We hebben de
kinderbijslag in onze tekst opgenomen. Welke andere uitkeringen wilt u
onderhevig maken aan het woonlandbeginsel?
De heer Robin Linschoten; om één voorbeeld te noemen waarom we deze
formulering niet accepteren omdat wij het niet acceptabel zouden vinden dat
een opbouwrecht als de AOW onderworpen zou zijn aan bijvoorbeeld dat
woonlandbeginsel.
Dus hier wordt niet genuanceerd naar verschillende uitkeringen maar daar
waar het gaat om de kinderbijslag wat een kostenuitkering is, niet een
inkomensdervingverzekering, daar vinden we dat rekening moet worden
gehouden met kosten van levensonderhoud maar in de breedte, bijvoorbeeld
ook gepensioneerden confronteren met dit gegeven dat gaat ons een stap te
ver en dat is de reden waarom we uw adviseren om het in te trekken.
Drs. W.K. Hoekzema; A 468, advies is verwerpen, wordt verworpen.
De heer Houtman; het hoofdstuk sociale zekerheid hebben we nu afgesloten
en Amsterdam zou graag een pleidooi willen houden om de finishing touch
nog te geven door ook een korte paragraaf aandacht te geven aan het
armoedebeleid in Nederland en de problematiek die langdurig en uitzichtloos
op de armoedegrens verkeren en in bepaalde, met name grote steden van
ons land is dat af en toe 40% van de bevolking. En ook voor de WO is het
een belangrijke groep omdat veel van onze kiezers zich ook in deze groep
begeven.
Met name mensen die geen pensioen hebben, oudere mensen maar ook met
name kleine middenstanders, buurtwinkeliers die het ook moeilijk hebben op
dit moment.
Als wij een goed landelijk beleid hebben qua sociale zekerheid, en dat ziet er
met dit programma naar uit, dan geven wij het pleidooi dat er ook op lokaal
niveau er een beleid moet zijn in aanvullende zin om mensen die langdurig en
uitzichtloos op de armoedegrens verkeren soelaas te bieden en het WO
programma zonder een kort hoofdstukje over het armoedebeleid dat lijkt ons
een gemiste kans en we zouden de commissie willen vragen alsnog dit
amendement over te willen nemen.
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De heer Robin Linschoten; voorzitter, dit amendement zo geformuleerd gaat
echt een paar bruggen te ver. Dit zou een complete blanco cheque zijn omdat
verder niet ingevuld is wie ...
De heer Houtman; dat is het sterke van dit amendement. Wij hebben zoals in
Amsterdam nu recent mede dankzij de WO 15 miljoen extra uitgetrokken
voor het armoedebeleid, die rekening wordt niet in Den Haag gepresenteerd
die betalen we uit onze eigen begroting, maar het is een beleidsmatige
uitspraak dat mensen ook op lokaal niveau ook weten dat dit een stuk beleid
is dat ook in ons landelijke programma herkenbaar aanwezig is.
De heer Robin Linschoten; we hebben inmiddels teksten vastgesteld in ons
verkiezingsprogramma waarin staat dat als het landelijke beleid wordt
geformuleerd in de richting van de gemeenten dat er boter bij de vis geleverd
moet worden.
De heer Houtman; het is een aanvullend beleid dat op lokaal niveau gedaan
moet worden, dus de laatste regel van het amendement.
De heer Robin Linschoten; maar ik heb de indruk dat hier iets meer wordt
gevraagd dan wat op lokaal niveau, laat u me even uitpraten, u vraagt hier
dus niet meer dan dat er al in de praktijk al kan? Dan hoeven we het niet op te
schrijven.
De heer Houtman; nee ik vraag op lokaal niveau meer dan nu het geval is en
wij bieden aanvullende en individueel bepaalde uitkeringen op lokaal niveau
gerealiseerd worden.
De heer Robin Linschoten; maar we praten hier over het landelijke
programma wat we aan nationale wetgeving noodzakelijk vinden in de
komende kabinetsperiode.
Betekent deze tekst dat u vindt dat de nationale regelgeving moet worden
aangepast om extra ruimte voor de gemeenten te creëren zodat niet het geval
is, zeg ik tegen u, van dan hoef je hem niet in een landelijk programma op te
schrijven maar heeft iedereen op lokaal niveau de volstrekte vrijheid en
autonomie om dat handen en voeten te geven.
De heer Houtman; maar voor de WO niet volstrekte vrijheid maar het zou ook
een volstrekte wenselijkheid zijn en dat zouden wij graag in het landelijke
programma geformuleerd willen zien.
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Ik ben het volstrekt eens met de afdeling Amsterdam waar zij zegt dat het
goed is om op lokaal niveau aandacht te geven aan die mensen die op de
armoedegrens leven, wij denken dat je daarvoor een goed sociaal
minimabeleid kun voeren in je eigen gemeente, de afdeling Zoetermeer heeft
dat in zijn verkiezingsprogramma al opgenomen en ik denk dat het daar thuis
hoort in het lokale verkiezingsprogramma.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, het hoort uitdrukkelijk in het
gemeenteverkiezingsprogramma thuis, niet in een nationaal programma.
Voorzitter maar een steun vanuit het Tweede Kamerprogramma voor
gemeentelijk beleid wat ook geïnitieerde kan worden vanuit het landelijk
beleid, we hebben dat gezien ook bij met de intensivering van uit de
bijzondere bijstand waar ook de WO aan mee heeft gewerkt, dat dat een
bijdrage levert aan hoe wij met mensen aan de onderkant van het
inkomensniveau omgaan.
De heer Rob in Linschoten; ja voorzitter, ik kan mij goed voorstellen dat je op
lokaal niveau op enigerlei wijze handen en voeten moet krijgen maar ik vind
het denk niet dat het thuishoort in het verkiezingsprogramma van de Tweede
Kamerverkiezingen omdat we hebben afgesproken dat we daar juist in
opschrijven wat we vanuit de Rijksoverheid zouden willen doen en als we dan
iets willen doen in de richting van de gemeente dan zal dat ook boter bij de vis
betekenen. Als dit echt maar alleen een steunbetuiging aan lokale initiatieven
is dan stel ik voor dat we dat blijven doen maar dan vooral p andere plaatsen
dan in ons verkiezingsprogramma.
Drs. W.K. Hoekzema; we leggen het vast in de notulen maar niet in het
verkiezingsprogramma.
Afdeling Amsterdam; dan zouden wij het amendement graag in stemming
willen brengen.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord. Nou A 468 wordt in stemming gebracht.
Oranje voor, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen,
Wit voor, wit tegen.
Goed ik denk dat tellen niet nodig is het beeld is duidelijk globaal, dat wordt
door de voorzitter erkend, globaal tegen het amendement, verworpen.
Mijnheer de ondervoorzitter, wij beginnen weer met een nieuw hoofdstuk.
Ik ook, ik ga graag eten.
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Ondervoorzitter; dames en heren we zijn nog niet toe aan de dagsluiting maar
we beginnen aan een hoofdstuk en ik stel aan de orde amendement A 470 en
dat heeft het advies gekregen verwerpen en wie mag ik daarover het woord
geven, niemand, dan is het verworpen.
Daar komt nog iemand.
Oké, u krijgt nog een kans maar stand by dames en heren, gaat u gang.
De heer de Pont, afdeling Haarlemmermeer; nou, wij denken dat het goed is
om nog eens te herbevestigen dat in en rond de regio Schiphol het zinvol is
om een gezondheidsonderzoek te houden om daarmee te voorkomen omdat
mensen zich ongerust maken van de effecten van vliegverkeer op de
gezondheid en ik denk dat dat in die zin een waardevolle toevoeging van ons
programma zou zijn, daar wilde ik het even bij laten.
Ja voorzitter, in principe wordt dit geregeld door de wet collectieve preventie
en de uitvoering daarvan ligt bij de gemeenten.
Je krijgt een soort discussie moet ja alles op landelijk niveau gaan doen en de
vraag is of dat goed is, het kan dus geregeld worden p gemeentelijk niveau.
Ondervoorzitter; wilt u toch stemming, nee, dank u wel.
Ik stel aan de orde amendement motie 471, afdeling Nootdorp.
Yvonne Hoogendoorn, afdeling Nootdorp, ja voorzitter ik wilde deze motie
indienen vanwege het feit dat een groot aantal mensen niet in de bestaande
hulpverlening goed geholpen kan worden, misschien is de goede wil er wel bij
de instellingen maar lukt het niet altijd.
Je hebt jongeren die ontsporen en niet een bestaande hulpprojecten passen,
je ebt mensen die hun baan verliezen of die door scheiding in financiële
problemen komen en met grote woonlastenschulden komen te zitten en dan
tijdelijk dakloos worden maar die horen niet echt bij de daklozen en thuislozen
zorg. Je hebt mensen die door verkeersongelukken invalide worden maar niet
echt in de gehandicaptenzorg horen enz. enz. daar zou eens goed naar
gekeken moeten worden.
Daarnaast is er een groep die helemaal niet bij de hulpverlening hoort en de
reden daartoe, de belangrijkste reden, is dat in 1992 een nieuwe wet is
gekomen, of een wetswijziging, waardoor de verzekeringspremies niet door
de ziekenfondsen niet meer door de Sociale Diensten worden geïnd of
verrekend met het gevolg dat net zo goed mensen kiezen om maar te gaan
eten in plaats van bij de vergadering te zitten zij kiezen voor eten in plaats van
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hun premie te betalen met het gevolg dat ze ook niet meer bij de huisarts en
bij de doorverwijzing van instanties komen maar dat geldt niet alleen voor die
ouders die niet betalen maar ook voor hun kinderen.
Dus in de eerste plaats zou ik willen pleiten voor, in ieder geval de
complexiteit van de hulpvraag op te nemen als u het niet via deze motie wil
doen doe het dan in ieder geval daar waar u ook over wachtlijsten praat, en
voeg er dan ook tussen aandacht voor de complexiteit van de hulpvraag en
daarnaast zou ik er nog voor willen pleiten om nog eens ter heroverwegen om
die wijziging van 1992 terug te draaien en gewoon weer juist, met die
zwakkere in de samenleving in gedachten, ervoor te zorgen dat de
verzekeringspremies voor de ziekenfondsen weer gewoon via de Sociale
diensten worden geregeld. Dat kan een heleboel schelen dat gezonde
mensen invalide worden omdat ze geen zorg meer voor hun lichaam kunnen
hebben. En dat zou dus weer een vermindering van WAO gevallen kunnen
betekenen.
Ondervoorzitter; ik denk dat het duidelijk is, ik vraag aan de commissie
waarom zij hebben gezegd verwerpen.
Voorzitter eer is een uitgebreide toelichting bij gegeven die het nog veel
breder maakt. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat wij juist de
toegankelijkheid en de betaaibaarheid van de hele zorg willen gaan
versterken.
We willen daar de individu, de burger zelf, ook de eigen verantwoordelijkheid
in blijven geven. Wat u daarin aangeeft is in wezen dat je stukken uit de
maatschappij snijdt en zeggen die kunnen niet voor zichzelf zorgen, daar
zullen wij het voor regelen en dat is toch niet een principe dat wij normaal
handhaven maar dat neemt niet weg dat al er zich echt problematieken
voordoen mensen die onverzekerd zijn etc. dan worden ze in de acute situatie
altijd geholpen, dus bij acute situaties wordt het geregeld.
Yvonne Hoogendoorn; u hebt zelf ook hier in het verkiezingsprogramma
staan, wat ook in de wet staat, dat je verplicht verzekerd moet zijn, dat wil
zeggen als iemand tijdelijk het ziekenfondspremie niet kan betalen dat die als
die het weer gaat betalen met terugwerkende kracht moet die gaan betalen
vanaf het moment dat die eruit gestapt is.
Je hebt mensen die dus niet verzekerd zijn en die op toch een gegeven
moment met een acute nood opgenomen worden in een ziekenhuis, dan
worden er enorme kosten gemaakt, de ziekenhuizen bijvoorbeeld in de
gemeente Den Haag waar ik in de buurt zit, die hebben grote schuldenlasten
van een paar miljoen van mensen die opgenomen zijn geweest niet kunnen
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betalen, dat wordt toch gewoon weer geïncasseerd, dus dat wil zeggen dat
als je misschien 35 jaar bent dan wordt je tot je 65e wordt dat geïncasseerd
om die grote schulden terug te betalen, dat kan tienduizenden gulden zijn als
je ook nog revalidatie wilt dan wordt het nog duurder, dus het zou het beste
zijn om een heleboel ellende te voorkomen om gewoon terug te draaien wat
er in 1992 is gebeurt dan zou er bijvoorbeeld in zo'n gemeente als Den Haag
maar vijf ambtenaren bezig zijn om gewoon dat ziekenfonds te regelen terwijl
er nu een heleboel ambtenaren bezig zijn om al die schuldenlasten weer
gelijk te krijgen dus ik zou zeggen neem dat mee bij de discussie over de
sociale zekerheid en voor wat betreft de complexe hulpvraag zou ik toch
willen vragen dat als u deze tekst niet over wil nemen in ieder geval dat stukje
complexiteit van de hulpvraag over te nemen of daar toe te voegen daar waar
u over wachtlijsten praat, regel 740.
Voorzitter, de woordvoerder van de commissie wijst terecht op waar het gaat
om de financiering op de ingenomen standpunten maar ik zou namens
Amsterdam en Nootdorp van harte willen ondersteunen waar het gaat om het
eerste deel van hun verzoek.
Het klinkt buitengewoon vreemd dat in het georganiseerde Nederland het zo
zou kunnen zijn dat er mensen tussen wal en schip vallen maar het is nog
steeds zo dat mensen kennelijk alleen maar over hun toeren mogen raken
tussen 9 en 5 uur overdag want daarna zijn er een aantal zorginstellingen
gesloten en dan komt daar de complexiteit bij de verschillende
overheidslagen die voorzieningen financieren en dan is het ook heel lastig om
te zorgen dat die instellingen allemaal met elkaar samenwerken en dat er wel
degelijk 24 uur per dag een mogelijkheid is voor dat soort situatie dat de
mevrouw uit Nootdorp beschrijft op te pakken.
Het lijkt mij dat namens Amsterdam geen enkel probleem om eens onderzoek
te doen naar hoe de verschillende zorginstellingen nu met elkaar
samenwerken en kijken dan op de verschillende verantwoordelijkheidslagen,
Rijk, Provincie en gemeente wie dan de stap moet zetten om te zorgen dat
mensen niet tussen wal en schip vallen. Dat lijkt me toch iets voor de
commissie zou kunnen overnemen.
Ondervoorzitter;,~otie wordt na deze discussie overgenomen.
We gaan naar ~37Adat is een amendement van zowel Uithoorn als de
Kwakel en het ad'Vte§ is verwerpen, wie mag ik daarover het woord geven?
Niemand, dan is dit amendement verworpen.
Afdeling Winschoten A 474 betreffende regel 697 het advies is verwerpen,
wie mag ik van de afdeling Winschoten het woord geven.
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Geen sprekers, dan is het amendement verworpen.
Wij gaan over naar A 477, van de afdeling Hilversum, betreffende regel 701,
wie mag ik het woord geven over dit punt?
De heer Wigboldes; voorzitter alleen maar vanwege het feit dat ik niks zeg
dan gaat het hupsakee niet door, dus ik sta er even maar waarom bent u nou
zo tegen concurrentie? In plaats van convergentie, wat is nou duidelijker?
Voorzitter, heel duidelijk we zijn uiteraard voor concurrentie maar wat we
nastreven op dit moment is convergentie vergelijkbaar maken van het
ziekenfonds met de particuliere verzekeraars en dan kun je pas echt
concurreren.
De heer Wigboldes; oké, dan niet wijzigen maar toevoegen want als iemand
dat leest, ik en het ermee eens maar als je nou zegt wat je ermee wilt
bereiken, als je dat toevoegt dan is het namelijk veel duidelijker want de
doelstelling is om tot concurrentie te komen nou dat je daar dan die
convergentie voor nodig hebt volledig akkoord maar zet je doelstellingen in
het verkiezingsprogramma, voeg het dan toe.
Ik ben het daarmee eens maar dat geldt voor alle punten want wij zij allemaal
voor marktwerking waarin concurrentie zijn plaats heeft dus op alle punten
waar we het over hebben streven we naar zoveel mogelijk marktwerking dus
het is een beetje een extra toevoeging die niet direct nodig is.
Wat hier vooral gezegd wil worden door de commissie is dat je dat
ziekenfonds moet gaan convergeren, dat je dat gelijk moet gaan maken aan
verzekeraars. U trekt er dan ineens een ander punt bij, wat heel. ...
De heer Wigboldes; u was niet bij de vorige discussie maar bij de vorige keer
bij discussie bij de sociale zekerheid dat haal ik niet, maar mijn achtergrond
gaat verder dan alleen uw opmerking nu.
Ik vind het dus juist dus, nou ja het is duidelijk dus u weegt maar af, ik wil de
vergadering niet ophouden want daarvoor zijn we het teveel eens namelijk.
Het is een kwestie van redactie voor mij voor de duidelijkheid naar iemand die
niet in deze zaal zit en dat programma leest, meer niet. Dus het is voor mij
geen punt om lang over te discussiëren.
Misschien is het dan gewoon toch wel zinvol om uiteindelijk even toe te
voegen dat woord concurrentie dat leidt tot concurrentie ook binnen de
ziekenfondsen maar dat is het punt.
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Meneer de voorzitter, er kan geen sprake zijn op dit moment van concurrentie
tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeringen. Dan moet je
de hele structuur van de gezondheidszorg op z'n kop gaan zetten.
De concurrentie tussen de ziekenfondsen onderling die bestaat gewoon op dit
moment al.
Ondervoorzitter; dus het is eigenlijk helemaal niet nodig om de dat erbij te
zetten, nou zullen we er dan toch maar bij blijven dat we dit verwerpen, dit
punt.
Wil iemand daarover stemming? Geen stemming dan blijft het verworpen.
Amendement A 480, afdeling Schouwen-Duiveland regel 701 dat is
geadviseerd overnemen.
Amendement A 481 afdeling Heusden betreft regel 706 tot 708, het advies is
verwerpen, wie mag ik van de afdeling Heusden het woord over geven? Geen
toelichting, geen vraag voor stemming? Dan is het verworpen.
A 483 van de Partijcommissie Volksgezondheid regel 778, verwerpen is het
advies van de commissie, wie mag ik daar het woord over geven? Geen
Partijcommissie Volksgezondheid, dan is het verworpen.
Afdeling Hilversum, regel 708. Daar moet iets toegevoegd worden, ik geef de
vertegenwoordiger van de afdeling Hilversum het woord.
De heer Wigboldes; ja meneer de voorzitter, wij zijn het er wel mee eens
maar we willen er graag bijhebben dat er voorwaarden bij toegevoegd worden
maar dat die niet gepaard gaan met te hoge kosten.
Dus dat spreekt voor zich.
Wij zijn dat van harte met u eens en daarom hebben we dat ook nadrukkelijk
in het programma al opgenomen. We hebben al en paar keer gezegd dat de
toegankelijkheid en de betaaibaarheid aan de orde is.
We geven ook op verschillende punten aan dat we doelmatig willen werken,
dat we constant moeten kijken dat ieder die de zorg nodig heeft dat ook kan
krijgen doordat de toegang er is en omdat het betaalbaar is.
De heer Wigboldes; wij zijn het eens maar wij hechten eraan dat het bij dit
onderwerp expliciet genoemd wordt.
Daar verschillen we dan toch een beetje van mening want dat zijn zoveel
onderwerpen, ook in dit stuk al waarbij we het elke keer zouden kunnen
zeggen, daarom hebben we .....
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De heer Wigboldes; maar wij hebben de afweging, ik voel uw argument, maar
de bewuste afweging gemaakt en in die afweging tussen alle punten deze
eruit gekozen, heel bewust.
Maar mag ik dan vragen voorzitter, wij hebben in het hoofd, in het inleidende
stuk, heel nadrukkelijk gezegd dat de betaaibaarheid en de toegankelijkheid
van de zorg voor iedereen gewaarborgd moet blijven.
Wilt u dan zeggen dat dat voor dit stukje meer geldt dan voor andere
stukken?
De heer Wigboldes; ik wil zeggen dat voor dit stukje geldt in de presentatie
van ons verkiezingsprogramma naar de kiezer duidelijk aangegeven wordt dat
ook vooral en mede in dit hoofdstuk geldt en daar hechten wij aan en niet in
een algemene verwijzing omdat dit een speerpunt betreft van de beoordeling
van ons programma. Dus het is duidelijk maar wij hebben die afweging
gemaakt in Hilversum
De heer Simons, Partijcommissie Volksgezondheid; ik was het er overigens
mee eens dat amendement A 483 werd verworpen want dat staat heel goed
in wat van tevoren is aangenomen. Ik wou aan Hilversum vragen wat er
eigenlijk mee wordt bedoeld met 'dat mag niet gepaard gaan met te hoge
koste' voor wie?
Voor de werkgever, die 50% van de premie betaald, voor de
ziekenfondsverzekerde die meer nominale premie moet gaan betalen, voor de
particulier verzekerde of voor de collectieve lasten, in welk opzicht bedoelt u
dat? Want er treden wel degelijk verschuivingen op omdat je net amendement
A 480 hebben aangenomen.
De heer Wigboldes; voor wie zijn de hoge kosten? Die kosten zijn voor de
verzekerden met een te smalle beurs meneer de voorzitter. Ja, dat is
misschien duidelijk.
De heer Simons; mag ik dan nog even aan toevoegen dat er of hier of elders
in het programma staat dat als de verzekerde dus het systeem dat wij
voorstaan, namelijk zoveel mogelijk nominale premies niet kan betalen, dat er
dan ergens een subsidie komt of een voute systeem, hoe u dat allemaal gaat
inrichten is allemaal punt 2, dat de toegankelijkheid van die mensen tot die
zorg gewaarborgd blijft en dat betekent dat we die mensen met die smalle
beurs die kosten niet omhoog zullen gaan.
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Ondervoorzitter; ik denk dat het duidelijk genoeg is dat... de kamercentrale
Limburg wil nog even wat toevoegen?
Inderdaad voorzitter, wij zien het zo. U stelt dat de ziekenfondsen op termijn
als normale verzekeraars moet gaan functioneren. Dan gaan wij er toch vanuit
dat de kosten daarmee eerder zullen gaan dalen dan zullen stijgen en als je
dan gaat toevoegen dat dat niet met al te hoge kosten gepaard mag worden
heb je geen vertrouwen in die maatregel, zo eenvoudig zien wij dat en wij
kunnen ook een dergelijk amendement met een dergelijke toevoeging niet ..
De heer Wigboldes; de indiener van dit voorstel heeft alle vertrouwen in
marktwerken en die gelooft in een verantwoorde overheid die de grenzen
waarin die marktwerking gerealiseerd wordt aangegeven, want marktwerking
met uiterste consequentie is absoluut in een maatschappij van vandaag is dat
kretologie, je hoort de grenzen aan te geven, ik daar zonet meer voorbeelden
van genoemd, die hoort de grenzen aan te geven waarbinnen die
marktwerking gerealiseerd wordt.
Ik vind altijd het voorbeeld de discussie over of je wel of niet en in welke
gevallen DNA test mag doen en niet, dat is een voorwaardenscheppend
beleid wat een terminologie en een begrip is wat wij als liberalen kennen en
dat moet je niet afdoen met één opmerking van marktwerking daar gelooft u
niet in want dat is een niet realistisch argument.
U spreekt mij daar op een liberaal uitgangspunt aan waar ik niet op wens
aangesproken te worden. Het gaat hier om marktwerking binnen een
voorwaardenscheppend beleid waarbij de overheid zijn verantwoording neemt
en dat is liberaal en laten we dit soort argumenten in deze discussie niet
nemen. Wij handhaven de toevoeging en wij verlangen stemming.
Ondervoorzitter; prima dan gaan wij over tot stemming. Het gaat over
amendement A 484.
En dan vraag ik dus eerst de oranje kaarten, wie is voor dit amendement?
Dan de oranje kaarten wie is tegen dit amendement?
Dan de blauwe kaarten voor, de blauwe kaarten tegen, de witte kaarten voor
en de witte kaarten tegen.
Voorzitter stembureau, ik neem aan dat we het eens zijn het is verworpen,
dank u.
A 485 de afdeling Oss, regel 709 en het advies is verwerpen, wie mag ik daar
het woord over geven? Geen sprekers? Het is verworpen.
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Afdeling Leeuwarden, regel 711, daar is het advies verwerpen. 711
Leeuwarden wie mag ik het woord geven? Geen sprekers dan is het
amendement verworpen.
A 489 ook van de afdeling Leeuwarden, wie mag ik het woord geven?
Geen sprekers dan is het verworpen.
Partijcommissie Volksgezondheid, amendement A 490, overnemen, ik neem
aan verder geen discussie, dank u wel.
A 491 Partijcommissie Sociale Zaken, door het aannemen van een ander
amendement wordt deze eigenlijk automatisch overgenomen.
Amendement A 495 van de afdeling Leeuwarden, daar is het advies
overnemen, dus geen probleem.
Afdeling Leeuwarden A 497, advies is overnemen, dank u.
Amendement A 499, kamercentrale Dordrecht betreft de regels 731 en 732
en het advies is verwerpen, wie mag ik van de kamercentrale Dordrecht het
woord geven.
De heer Nijman kamercentrale Dordrecht; het gaat hier om de systematiek
van de samenstelling van de inkomens van de apothekers. Ik denk niet dat
een partijprogramma de plaats is om daarover te praten, als u zegt we willen
de kosten van de farmacie in de gezondheidszorg beperken dan moet u dat
zeggen maar als u op deze manier een onderdeel uit de
honoreringssystematiek van de apothekers gaat bepalen dan gaat u straks in
het verkiezingsprogramma van allerlei beroepsbeoefenaren opnemen hoe u
de inkomensvorming wilt gaan opzetten en dat is denk ik niet de juiste
methode.
Ja voorzitter, in het kader van dit artikel wordt gesproken over het vrijmaken
van middelen voor allerhande activiteiten binnen de zorgsector.
Wij zeggen dus dat we op dit gebied middelen vrij zullen kunnen maken, dat
dat niet zo maar gaat dat je daarna als je daarmee bezig bent dat in de totale
inkomenspositie van de apothekers moet bekijken dat ben ik verder met u
eens, maar in dit kader gaat het er alleen maar om waar zie je als commissie
nou mogelijkheden om middelen vrij te maken voor nieuw beleid daarin.
De heer Nijman; maar de samenstelling van het inkomen va de apothekers
daar is die receptregelvergoeding een klein onderdeel van, of één van de
onderdelen, als u daar iets in gaat besnoeien wordt meteen in de
onderhandelingen gesproken over een ander onderdeel wat omhoog moet,
dus het totale inkomen wordt hetzelfde alleen wordt het anders samengesteld
dus dan moet u gewoon zeggen dat de kosten voor de farmacie omlaag wil
brengen.
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Nog even een beknopt antwoord, dat is dus de vraag die receptregels die
nemen enorm toe en de vraag is hoe de relatie is tussen deze vergoeding en
het feitelijke werk wat daarvoor moet worden gedaan, dus als u zomaar zegt
van als dit naar beneden gaat dan moet er dus ergens anders iets omhoog,
dat s dan maar de vraag.
Je kunt je afvragen of niet door de toename van die receptregels je wel
degelijk die receptregelvergoeding straffeloos kan verminderen zonder
ernstige gevolgen voor het inkomen van apothekers.
Dat is ook de reden dat we hebben gezegd, we zouden dat moeten bekijken
in het kader van het vrijmaken van middelen.
Ondervoorzitter; ik denk dat we het genoeg hebben besproken, wenst u
stemming over dit amendement?
De heer Nijman; u hoeft het voor mij niet in stemming te brengen.
Ondervoorzitter; fijn dank u wel, verworpen.
We gaan naar A 500, we schieten lekker op dames en heren.
A 500, afdeling Heusden regel 734 tot 736, het advies is verwerpen, wie mag
ik het woord geven? Niemand dan is het verworpen.
A 501, afdeling Leeuwarden, regel 373, dit advies is overnemen.
Amendement A 503, afdeling Zoetermeer, regel 742, het advies is
overnemen.
A 507 van de kamercentrale Utrecht, regel 743 en dat is overnemen.
Dan krijgen we dus A 508.
Sorry ik dacht dat iemand van de kamercentrale Utrecht zou opstaan om te
verzoeken om een toevoeging hieraan, namelijk deze, anders doe ik namens
de Partijcommissie, dat er de opbrengsten hieruit voortkomen dienen te gaan
naar de reguliere gezondheidszorg.
Waarmee wij bedoelen dat het dus niet zo kan zijn dat de overheid deze
kosten als bezuinigingsmaatregel gaat inboeken op de budgetten van de
ziekenhuizen en voorts stellen wij voor om deze regel, dit amendement, niet
naar 743 te doen maar helemaal aan het einde van die alinea, want anders
zou je kunnen lezen dat de voorgestelde twee miljard uitbreiding voor de
gezondheidszorg zou moeten worden besteed aan het verruimen van de
tijden in de ziekenhuizen.
Mag ik vragen, kan ik dat horen als zijnde deze opbrengsten zullen niet
worden gekort op de instellingsbudgetten?

WD

174

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

Dat heeft u zeer goed begrepen ja.
Ondervoorzitter; nou dat wordt dan toegevoegd door de commissie en dan
blijft er dus het hele amendement overnemen van kamercentrale Utrecht.
We gaan over naar amendement A 508 en dat is van de Organisatie
Vrouwen in de WD regel 743 en het advies is verwerpen, wie mag ik het
woord geven? Verworpen.
Kamercentrale Dordrecht, regel 745, het advies is verwerpen. Wie mag ik van
de kamercentrale Dordrecht het woord geven?
Meneer de voorzitter, de wachtlijsten die zijn ontstaan op het moment dat er
een beddenreductie in de ziekenhuizen is ingevoerd daarmee is het aantal
ziekenhuisbedden teruggelopen daarmee liep de capaciteit van de
ziekenhuizen terug. Op zich is dat een noodzakelijke maatregel geweest maar
die is te ver doorgeschoten en daardoor is er nu een ontzettend tekort aan
bedden ontstaan en daardoor de wachtlijsten.
Er is nu sprake van dat de norm van het aantal ziekenhuisbedden voor
honderdduizend inwoners nog verder wordt teruggebracht, dat zal
ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de wachtlijsten gaan toenemen.
Als er hier en daar op een knelpunt een paar miljoen er tegenaan gooit om bij
een bepaald specialisme de wachtlijst weg te werken dan heeft dat geen
enkel zin op de lange termijn, je moet structureel kijken naar de budgettering
en de systematiek van de betaling van de ziekenhuizen en daar een
oplossing in vinden zodat u voldoende bedden krijgt en op die manier de
wachtlijsten wegtrekt. Dus het pleidooi is, en dat is zo in deze tekst ook zo
verwoord, om meer een structurele aanpak te kiezen en niet ad hok te kijken
naar wachtlijsten hier en wachtlijsten daar.
Ik ben het er van harte mee eens dat je uiteraard structurele oplossingen
moet kiezen voor wachtlijsten die, voor zover dat dan aan de orde is,
inderdaad ook een structureel karakter draagt.
De koppeling die u doet tussen de wachtlijsten die zijn ontstaan op het
moment dat er beddenreductie heeft plaatsgevonden kan ik niet geheel met u
een zijn, de wachtlijsten zijn er altijd geweest.
Je hebt twee typen wachtlijsten, de wachtlijst kun je dus eigenlijk scheiden in
een technische wachtlijst die gewoon nodig is om tot een goede
productievorm in een instelling te komen en de wachtlijst die er is omdat er te
weinig capaciteit is in het geheel.

-
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Die capaciteit als zodanig die moet afgestemd worden op de vraag die er is,
dat is ook één van de redenen waarom wij in zijn algemeenheid wij ook een
vrij ruime autonome groei weer in de zorg gaan toestaan dan meer dan 2%.
Waar we hiermee gaan zitten als je gaat discussiëren over hoe je precies met
de bedden zit kom je in een veel moeilijkere discussie terecht.
Er zijn redenen om aan te nemen dat het beddenaantal terug kan gezien de
enorme toename van het aantal dagbehandelingen, er zijn aan de andere
kant ook tendensen die aangeven dat het gebruik weer gaat toenemen door
de vergrijzing en de daarmee toenemende vraag naar zorg.
Het is een kwestie van dat je met deze zinsnede zoals die hier staan er dan
zeker niet uitkomt en als je daar in verder wilt dat je dan een veel uitgebreider
verhaal moet houden.
Ik kan mij eigenlijk voorstellen dat je zegt ja natuurlijk dat houden we op de
rol, daar moeten we verder over praten hoe dat zit, maar in het programma
wordt op verschillende manieren natuurlijk aangegeven door middel van de
doelmatigheid, efficiency etc. dat je moet kijken naar hoe kan je die koppeling
maken en daar wordt ook aangegeven dat er aan de vraag kan worden
voldaan.
Dus ik begrijp uw probleem, ik ben het niet helemaal eens met de woorden
zoals u ze gekozen hebt, ik zou er dan als ik het goed zou willen vertellen veel
meer moeten schrijven, ik weet niet of dat in het kader van het
verkiezingsprogramma dan gewenst is.
U zegt het is op dit moment zo dat er best minder bedden in de ziekenhuizen
zouden kunnen komen, nou het is in Rotterdam en omgeving zo en ik hoor
dat uit meer plaatsen uit het land, dat het regelmatig voorkomt, het is bijna
structureel, patiënten met een infarct niet binnen de regio opgenomen kunnen
worden, dan moeten er noodoplossingen gezocht worden dat iemand
20,30,40 kilometer ergens anders naartoe gaat.
Hetzelfde geldt voor CVA patiënten, er zijn verschillende specialisten die op
het ogenblik zo onder druk staan dat er echt een tekort aan bedden is.
Dan kun je wel zeggen we kunnen verdergaan met dagbehandelingen, die
structuur zit erin, maar op dit moment en vermoedelijk ook voor de komende
jaren blijft er een tekort aan ziekenhuisbedden en ik denk dat u daar toch
structureel naar moet kijken en dan hoeft u niet deze teksten over te nemen
maar ik denk toch dat die iets van de tekst moet opnemen dat er gekeken
moet worden naar de capaciteit van de ziekenhuizen.
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Er is gesproken over de bedden en er is gesproken over voorrangsbeleid voor
werknemers of mensen met een zorgfunctie en het verkleinen van
wachtlijsten.
Zorgfunctie kan ik mij voorstellen, werknemers kan ik mij niet voorstellen, die
groep is geweldig groot en er staat niet bij voor welke verrichtingen dus het
betekend het kan zijn alle verrichtingen die er bedacht kunnen worden.
Ondervoorzitter; over welk amendement heeft u het?
Wat zegt u?
Ondervoorzitter; heeft u het over A 509?
Ik heb het over A 507, maar ik wil het toch even afmaken want het is
misschien toch nog iets om mee te nemen, als er mensen voor gaan dan
betekent het dat het kan zijn dat ze bedden in beslag nemen en dat is zo ...
Ondervoorzitter; over A 507 hebben we uitgebreid over gesproken en dat is
overgenomen.
Ja, precies, maar dat wou ik niet.
De heer Vrijmans; voorzitter, ik wil het nog moeilijker maken. Als ik met de
specialisten spreek in Hilversum dan zegge ze dat die wachtlijsten niet komen
doordat er te weinig bedden zijn of te weinig ruimte, want die specialisten
hebben allemaal, of praktisch allemaal, genoeg tijd maar er is geen geld en
dat is een probleem.
Ik kan het niet beoordelen maar ik wil het wel hier neerleggen. Dus er is
genoeg plaats en genoeg capaciteit maar er is geen geld voor deze
ziekenhuizen.
Ondervoorzitter; dus eigenlijk A 509 doet daar ook niets aan?
De heer Vrijmans; een groot probleem, leg ik voor.
Het klopt wel en het klopt niet. Het aantal bedden wat in de ziekenhuizen
staat dat is wel voldoende om daar de patiënten die dat nodig zouden hebben
daarin te leggen maar de ziekenhuizen werken met bedden waar ze voor
betaald krijgen en die 500 bedden die ze hebben staan die ze niet mogen
gebruiken omdat ze er geen geld voor krijgen die tellen niet mee.
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Die bedden zijn er wel maar ze worden niet betaald, dus dan heb je er niets
aan .
. . . . specifiek op een onderdeel zoals CVA's of hartinfarcten in te gaan dat vind
ik een heel moeilijke zaak omdat ik dan veel breder zou wille kijken.
Ik zou willen voorstellen om dit toch te blijven verwerpen maar wel meenemen
in verdere ontwikkelingen in de partij.
Ondervoorzitter; we hebben dus dit amendement aan alle kanten
bediscussieerd ik denk we zijn er klaar voor om er over te stemmen, wilt u
stemmen voor dit amendement?
Als ik u toezeg dat u het probleem van de ziekenhuizen verder kunt
meenemen in de partijstructuren dan ben ik tevreden.
Ondervoorzitter; dat gebeurt, dank u wel het is verworpen.
A 510, kamercentrale Dordrecht, overnemen, dat is dus prima.
A 511, kamercentrale Utrecht, over regel 751, overnemen
En dan krijgen we A 512 va de afdeling Den Haag, regel 752 en regel 753,
het advies is verwerpen, wie mag ik het woord geven?
De heer van den Boogaard; een opmerking naar aanleiding van het advies
zoals dat afgegeven is. Wij hebben dit ingediend omdat naar onze mening de
tekst zoals die daar stond getuigd van een zekere mate van
rekenmeesterschap en het voorstel zoals we dat geformuleerd hebben doet
niet af van de inhoud van de tekst maar zou naar onze opinie wel in ieder
geval bijdragen aan de toegankelijkheid van de tekst.
Wij vroegen ons af of dit niet feitelijk redactioneel had kunnen worden
verwezen, dat s niet gebeurt, het staat dus nu in deze lijst dus de vraag is
toch de aanbeveling om dit wel mee te nemen en anders naar de redactie te
verwijzen.
Ik heb niet een groot probleem met het aanpassen van de zin zoals u ze heeft
geformuleerd. Amendement A 513 daarin tegen is daar weer precies strijdig
mee dus dan zou Hilversum ook nog wat moeten zeggen.
Ondervoorzitter; we gaan nu dus over A 513 praten en zou het aangenamer
worden dan vervalt natuurlijk datgene wat de kamercentrale Den Haag wil, als
A 513 niet wordt aangenomen dan is dus A 512 overgenomen, ja?
A 513, afdeling Hilversum, regel752-757 schrappen, het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven.
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De heer van Dieren, afdeling Hilversum; ja voorzitter, op punt 8. Wij vinden
het prima dat de huisarts als poortwachter functioneert, ik denk dat dat een
hele zinvolle taak is. Wij vinden het als afdeling Hilversum echter onjuist om
het honorarium van de huisarts afhankelijk te laten zijn van het aantal
doorverwijzingen.
Wij zijn als afdeling van mening dat uitsluitend de medische indicatie
bepalend is of iemand wordt doorverwezen of niet, en niet of meneer wel of
geen meer of minder honorarium krijgt.
Je loopt het gevaar dat mensen dus wel of niet worden doorverwezen die in
feite wel of niet bij de specialist thuishoren.
Wij vinden nog steeds medische indicatie bepalend moet zijn en niet de
financiële.
Ondervoorzitter; een duidelijk standpunt, de commissie.
Ja voorzitter, ik ben het daar van harte mee eens maar het is natuurlijk wel zo
dat als je op verschillende plekken dezelfde zorg geleverd kan krijgen waar
diezelfde medische indicatie bijvoorbeeld aan de orde is, en dan denk ik aan
de EHBO in het ziekenhuis en dan denk ik aan de praktijk van de dokter, dan
is het nou juist een hulp aan de huisarts hier om een financiering te regelen
dat hij dat ook betaalbaar kan doen en daarom hebben wij gezegd niet alles
kan in een abonnementenfinanciering worden ondergebracht.
Delen daarvan die anders niet goed gefinancierd zijn, terwijl we het juist bij die
poortwachter willen hebben en bij de huisarts willen houden, dan mot daar
ook de financiering gelegd worden en dat is eigenlij de achtergrond van de
financiering.
U zegt het op een wijze alsof het haast negatief bedoeld was.
De heer van Dieren; zo was het door ons dus niet bedoeld. Wij willen alleen,
als afdeling Hilversum voorkomen, dat op een gegeven moment de financiën
de hoofdrol gaan spelen bij de huisarts om te bepalen of hij wel of niet
doorstuurt.
En daar bedoel ik dus niet mee de financiën van de gezondheidszorg maar
zijn eigen portemonnee.
De kern van het verhaal is dat als hij bepaalde verrichtingen en bepaalde
werkzaamheden moet doen dan moet daar ook de financiering op aangepast
zijn, dat vinden wij heel normaal, en dat is de oorzaak waarom we dit hier
geformuleerd hebben. Wij willen dat bepaalde activiteiten bij de huisarts
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blijven, dan moeten we ook meteen aangeven dat die daar de financiering
voor krijgt.
De heer van Dieren; één korte opmerking, heeft de commissie er ook aan
gedacht dat er nu een keer huisartsenpraktijken zijn die van elkaar afwijken?
Je zal toevallig maar een huisarts zijn in een achterstandswijk in een grote
stad, dan heb je gewoon een andere problematiek dan als je een
huisartsenpraktijk hebt met een gemiddelde praktijk. Met andere woorden,
wat ik dus in feite wil zeggen een huisarts kan het aantal verwijzingen niet
altijd beïnvloeden, dat hangt gewoon ook af van zijn patiëntenbestand.
Maar wij willen het aantal verwijzingen niet beïnvloeden, wij willen gewoon,
wat u in het begin gezegd heeft, als iemand een medische indicatie heeft voor
een bepaalde verrichting en die verrichting kan bij die huisarts plaatsvinden
dan willen wij ervoor zorg dragen dat die huisarts ook het honorarium
daarvoor krijgt e dat houdt dus in, of dat nou een achterstandswijk is of niet,
dat als die bepaalde activiteiten moet doen dat die daarvoor gehonoreerd
krijgt.
De heer van der Laag, Wijk bij Duurstede; de discussie aanhorend zou je aan
de ene kant kunnen zeggen dat daar waar de commissie en de afdeling
Hilversum over principe het wel eens zijn, misschien dat punt 8 in het
ontwerpverkiezingsprogramma wat ongelukkig geformuleerd is, aan de
andere kant de koers die Hilversum inslaat door uitsluitend voor te stellen
geheel punt 8 te schrappen
Gaat mij veel te ver en zou er daarom voor willen pleiten om niet het
amendement Hilversum aan te nemen maar wel aan de commissie te vragen
of ze dat punt van die medische indicatie, die wel bedoeld is maar niet
expliciet verwoord is, misschien op de een of andere manier nog tekstueel
kunnen verwerken.
Ondervoorzitter; is dit een mogelijkheid commissie? Ik ga nu stemmen. Ik
denk dat alle argumenten over de tafel zijn gekomen, we herhalen ons alleen
maar dus als u dit amendement in stemming wilt brengen dan mag dat maar
het liefst heb ik dat u het terugtrekt.
De heer van Dieren; voorzitter, ik meende net in het antwoord van de
commissie een element te ontdekken wat ik hier niet uit de tekst van het
verkiezingsprogramma .....
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Ondervoorzitter; toch stel ik voor om te gaan stemmen, we hebben het aan
alle kanten bekeken, anders dan gaat het te lang duren. Wilt u het in
stemming brengen?
De heer van Dieren; in ieder geval.
Ondervoorzitter; dames en heren we gaan stemmen over A 513 van de
afdeling Hilversum. De commissie zegt verwerpen maar ik vraag aan u wie is
voor A 513.
Wie is er voor? Oranje kaarten voor, oranje tegen.
Dan blauw voor, blauw tegen,
Wit voor, wit tegen.
Ik denk dat het amendement is verworpen. Voorzitter stembureau is dat
waar?
Nu is dus A 512 aangenomen, dat is overgenomen want dat heb ik aan het
begin gezegd, met datgene wat Den Haag heeft ingebracht.
Er wordt gezegd dan is A 514 overbodig, daar is de kamercentrale van
Dordrecht ook van overtuigd?
Kamercentrale Dordrecht; nee dat lijkt me niet zo. De intentie van dit voostel
is om te bepleiten dat niet de bedrijfsartsen in het kader van het behandelen
van werkenden buiten de huisarts om naar specialist en ziekenhuis kunnen
sturen. De poortwachtersfunctie is juist patiënten te adviseren of ze juist wel
of niet naar een specialist moeten en naar wat voor soort specialist als alleen
gekeken gaat worden naar het belang van de arbeidsgeschiktheid op korte
termijn dan is dat geen goede zaak.
Commissie; voorzitter, er wordt hier een discussie geopend die nog lang niet
uitgediscussieerd is, dat is de vraag wie is huisarts en kan een huisarts
onderdeel van een ziekenhuis uitmaken, kan dat onderdeel uitmaken van een
bed rijfsgezond heidsd ienst etc.
Deze specifieke situatie denk ik niet dat we hier verder moeten uit
discussiëren, ik denk dat op dit moment de regels en de richtlijnen van hoe
men in een ziekenhuis en hoe men verwezen moet worden voldoende is, er is
op dit moment een verwijskaart voor het merendeel van de activiteiten nodig
als je naar een ziekenhuis toe wil dus wat mij betreft zeg ik, ik vind het op dit
moment prematuur om er op dit moment echt over te gaan praten, dat hangt
af van hoe de verdere ontwikkelingen zijn.
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Ondervoorzitter; zijn er nog andere, is er ander zicht op dit punt? U wilt dit
amendement in stemming brengen? Dank u wel dan is het verworpen.
A 515 van de afdeling Amsterdam, regel 762, het advies is verwerpen, wie
mag ik het woord geven?
Mevrouw van der Stoel; dank u wel voorzitter. Het heeft ons verbaasd dat de
commissie, waar de commissie terecht en de gezondheidszorg het ook over
heeft over concurrentie, de thuiszorg alleen maar definieert in de
gesubsidieerde thuis maar de particuliere thuiszorg daar niet bij betrekt.
Dat was des te meer opvaleend omdat de staatssecretaris op dit terrein ook
heeft geprobeerd om enige stappen te zetten maar dat in ieder geval de Partij
Van De arbeid en D66 nog een beetje te snel waren, wij zouden toch graag
zien dat de particuliere thuiszorg in een liberaal verkiezingsprogramma toch
ook een plaats krijgt.
Commissie; zo zie je maar dat je het met elkaar eens kan zijn, we dachten
eigenlijk al dat dat het hier eigenlijk al stond, er staat hier helemaal niet in dat
dit een specifiek pakket voor het ziekenfonds of voor een particulieren, nee
het is gewoon een pakket wat beschikbaar moet zijn en goed gedefinieerd.
Ondervoorzitter; u zegt dus het staat er al in, vloeit er bloed uit als we het nog
opnemen?
Mevrouw van der Stoel; als u zegt inclusief de thuiszorg dan is het probleem
volkomen helder. Dan is de oplossing voor het grijpen, sorry ik drukte mij
verkeerd uit.
Ondervoorzitter; goed zo dan is dat prima overeengekomen, dus min of meer
overgenomen.
Afdeling Haarlem A516, regel 763 en dat is het advies verwerpen, wie mag ik
het woord geven?
De heer van Pruisen afdeling Haarlem; ik zou graag amendement 516 in
samenhang zien met amendement 517. Daar 516 niet zozeer bedoeld was
als amendement op het programma maar op de hoofdpunten die daar als
samenvatting uit waren gedestilleerd.
De zin die er ook staat in 516 is ook eigenlijk, op vijf woorden na, de zin die in
punt drie van de hoofdpunten staat alleen met één tussenvoeging en die
tussenvoeging die komt voort uit amendement 517 dat als kernthema heeft
natuurlijk moeten we meer aandacht besteden aan zorg, natuurlijk moeten de
wachtlijsten worden weggewerkt, dat vergt meer aandacht in de zorg al dat
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soort zaken, alleen bij ons in de afdeling is de grootste zorg dat dat alleen kan
als er ook aandacht is voor het personeel in die instellingen van
gezondheidszorg en personeel in de thuiszorg etc. en dat vergt dus aandacht
voor de arbeidsvoorwaarden. Nu hangen wij niet zo zeer specifiek aan de zin
die hier staat maar het viel ons bijvoorbeeld op dat voor de
arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel staat dat die marktconform
moet zijn, dat staat geloof ik ook bij defensiepersoneel of onderwijspersoneel,
maar zoiets staat dan niet bij het personeel in de zorgsector.
En willen dus ook graag aandacht voor die arbeidsvoorwaarden voor het
personeel in de zorgsector en dat zouden we ook graag willen zien in die
hoofdpunten en dat is de intentie van dat laatste van 516 maar het gaat dus
eigenlijk om 517.
Ondervoorzitter; goed we stellen ze beide aan de orde.
Commissie; ja voorzitter, de voorwaarde voor een goed personeelsbeleid zijn
natuurlijk ook essentieel om goede zorg te geven, dus daar verschillen we niet
van mening, we verschillen eigenlijk helemaal niet van mening. Het enige is
waar vinden de arbeidsvoorwaardengesprekken plaats?
Deze sector is een geprivatiseerde sector met een eigen CAO en we hebben
als overheid dat gedecentraliseerd. De partijen in de markt, de CAO partijen,
bepalen met elkaar de voorwaarden en ik denk dat we dat als liberalen ook
meestal zo willen houden.
De heer van Pruis; volstrekt mee eens voorzitter. De onderhandelingen
vinden plaats via de directies van ziekenhuizen etc. alleen die directies die
onderhandelen met een budget wat specifiek voor dit ene doel ter beschikking
wordt gesteld aan die directies namelijk de overheidsbijdrage aan de
arbeidsvoorwaarden en juist over dat bedrag wordt hier gepraat dat is een
specifiek onderdeel wat wordt vastgesteld en één van de discussie die onder
andere al dan niet impliciet in dit programma een rol speelt is de vraag of je bij
de bepaling van die hoogte arbeidsvoorwaarden daar bijvoorbeeld eerst een
korting op aanbrengt zoals, ik weet niet of het bedoelt wordt, maar zo kan je
het in ieder geval lezen.
Ik weet in elk geval dat uit het zorgland die angst bestaat dat dat nu gebeurt in
dit programma, wat op het ogenblik overigens ook het geval is waarop de
onderhandelingen ook steeds heel moeilijk lopen in zorgland.
Wij vragen dus niet om goede CAO's maar om goede ruimte voor de directies
om die CAO's af te sluiten.
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Commissie, die voldoende ruimte die krijgen ze dus inderdaad door de budget
opplussingen in het kader van onder andere het arbeidsvoorwaardenbeleid
wat gevoerd kan worden, dat neemt niet weg dat de instellingen ook vrij zijn
om verder te substitueren in het geheel, los daarvan.
Mevrouw van der Stoel; maar wat is er op tegen om een zinnetje op te nemen
waar bijvoorbeeld in het begin van de tekst staat, de arbeidsvoorwaarden van
overheidspersoneel arbeidsvoorden in de collectieve sector?
Commissie; daar is op tegen dat je daardoor als het ware de instellingen niet
meer dwingt om te kijken in hoeverre ze tot realocaties van de ene of de
andere situatie van materiële kosten naar personele kosten etc. efficiency
kunnen vergroten en als u ze al een heel stuk, 60%, van hun budget
garandeert dat helemaal keurig netjes loopt volgens de marktconforme
situatie, moet je nog eens eerst bepalen wat marktconform is .... ,
Mevrouw van der Stoel; dat is gedefinieerd, daar is een akkoord voor, daar zit
alleen een korting is en daar is de discussie over.
Commissie; ja maar daar is een akkoord voor hoe de CAO moet worden
uitgevoerd maar er is, met betrekking tot aantallen en verdeling over functies,
niet een akkoord over natuur lijk en daarbinnen mag men best substitueren.
De heer van de Laag, afdeling Wijk bij Duurstede; voorzitter, op zichzelf mag
helder zijn dat goede arbeidsvoorwaarden in de zorgsector van belang zijn,
echter ik mag niet inzien waarom specifiek voor deze sector een zinsnede
moet worden opgenomen in het verkiezingsprogramma terwijl we dat voor
allerlei anderen en gebudgetteerde sectoren ook niet doen, ik zou dus geen
voorstander zijn voor de bepaling zoals Lochem die voorstelt.
Ondervoorzitter; zijn er nog meer mensen die over dit voorstel willen spreken?
Mevrouw van de Kammen; ik zou ook het advies van de commissie willen
volgen want anders maken we er weer trendvolgers van en we willen juist dat
ze uiteindelijk zelf als werkgevers en werknemers gaan onderhandelen dus
wij zijn net weg van trendvolger.

Ondervoorzitter; het blijft dus zo dat advies blijft voor zowel 516 als 517
verwerpen, wilt u over 516 of 517 nee, dank u wel. Verworpen.
Amendement 518, afdeling Lochem, gaat over regel 763 tot 767, die wil het
geheel schrappen en het advies is verwerpen?
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Afdeling Lochem; wij hebben het voorstel ingediend en zijn nog versterkt door
het aangenomen amendement 511, daarin hebben we dus bepaald dat er
meer marktwerking moet komen en ook meer discussies moten plaatsvinden
over flexibel en goed werk leveren en willen we dan nu direct die medische
instellingen opzadelen met een vastgesteld loon, wij vinden dat loon nar
werken voor specialisten en de vrije beroepen dat wat te ver gaat voor een
liberaal met name omdat we een amendement hebben aangenomen dat we
meer marktwerking willen onder nummer 511.
Commissie; voorzitter, wat de bedoeling van dit artikel is geweest gaat juist
om te zorgen dat er een behoorlijke structuur van financiering komt in de
gezondheidszorg. Medisch specialisten zijn nu sinds 1 januari 1995 niet
geheel zeker van hun inkomsten, dat is een gebudgetteerd systeem, het
blokkeert realocaties in ziekenhuizen en wat wij vinden dat er nu, wat al in
1 januari 1997 zou zijn gerealiseerd volgens de minister maar nog steeds niet
is gerealiseerd, er zou nu duidelijkheid zijn over de inkomstenpositie van de
medische specialisten en ik blijf van mening dat dat ook moet geregeld
worden en de keuze die de specialist heeft, het vrije beroep dan wel in
dienstverband, dat is een keuze die hij mag maken en die hij nu al mag
maken en ik denk ook niet dat dat een probleem is.
Als we het hebben over het puntje loon naar werk dan, en dat hebben
mensen mij wel verteld, dan zijn daar voor de gewone burger andere
gedachten bij dan dat we het over een medisch specialist hebben.
Er is ook wel gesuggereerd om dat stukje er tussenuit te laten.
Afdeling Lochem; dat is het volgende amendement, van de partijcommissie
Volksgezondheid, ik zou in elk geval willen adviseren om dat wel over te
nemen.
Ondervoorzitter; dan denk ik dat het duidelijk is dat toch het advies blijft om
van amendement 518 om dat te verwerpen, vraagt u stemming? Geen
stemming, dan gaan we nu over naar A 519 en dat wordt gezien de
discussies hier om over te nemen, dank u wel.
A~an de kamercentrale Groningen, dat gaat over 767 dat is het advies
vêrw"erpen. Wie mag ik het woord geven over dit amendement, niemand? Dan
is het verworpen.
Van de Partijcommissie Volksgezondheid A 521 en dat is al rond tot en met A
536, kijk dat helpt zaken doen.
Juist, en A 539 is vervallen dus dan gaan we nu verder met amendement 974
neem ik aan.
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974, meneer de voorzitter, dat is dat amendement over harddrugs, dat
hebben we allang behandeld.
Ondervoorzitter; we gaan amendement 540 op bladzijde 53 van de afdeling
Zoetermeer en dat is meteen een binnenkomer namelijk overnemen, dus dat
schiet op.
De afdeling Zoetermeer heeft ook A 541 gemaakt en dat heeft het advies
verwerpen gekregen, wie mag ik het woord geven over amendement 541?
Afdeling Zoetermeer, voorzitter, dat amendement kunnen we gevoeglijk
innemen wat die al in de Nota van Wijziging is behandeld.
Ondervoorzitter; fijn, dank u wel.
Dan zijn we nu bij amendement 544 van de kamercentrale Utrecht over regel
784 en dat heeft het advies gekregen verwerpen.
Kamercentrale Utrecht; dank u wel voorzitter. Volgen het regeringsstandpunt
'regerende jeugdzorg' zijn provincies verantwoordelijk voor de regie in de
jeugdzorg dus dat betekent dat de provincies tot taak hebben gekregen om
het beleid ten aanzien van de jeugd geestelijke gezondheidszorg de jeugd te
beschermen en de jeugdhulpverlening op elkaar af te stemmen.
De financiering die verloopt echter niet via die ene hand en waar wij dus voor
pleiten in dit amendement is om er voor zorg te dragen dat de taak die de
provincies bij het regeringsbeleid opgelegd heeft gekregen dat die ook
voldoende uitgevoerd kunnen worden door er. ook voor zorg te dragen dat de
financiering van al die instellingen gaat verlopen via die ene instelling namelijk
de provincie en dat is de strekking van ons amendement en dat zou ik willen
vragen om dat over te nemen.
Klaas; ik geloof dat jij hier maar moet optreden. Jij hebt het wel voor je kiezen
gehad maar jij moet het beantwoorden volgens de commissie.
De heer Groenveld; Utrecht heeft dat gemotiveerd?
Ondervoorzitter; ja, ze begrijpen niet dat het verworpen is.
Kamercentrale Utrecht; voozitter, begrijp ik dat het amendement
overgenomen kan worden?
De heer Groenveld; nee, daar wordt op gestudeerd.
Kamercentrale Utrecht; ik denk dat de toelichting heel duidelijk is maar ...
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De heer Groenveld; ik heb vernomen net dat indien dat amendement wordt
geaccepteerd dat de verhoudingen tussen gemeenten en provincies, op dit
punt althans, redelijk overhoop worden gegooid. Dat betekent dat we toch
willen adviseren dit nieuwe punt niet aan te nemen.
Kamercentrale Utrecht; maar voorzitter, uw argumentatie is volgens mij niet
valide omdat namelijk gemeenten hier helemaal niets mee te maken hebben.
Het gaat erom dat provinciale overheden hebben tot taak gekregen, bij de
regeringsstandpunten regie en jeugdzorg, door op te treden als coördinator
en als regisseur van de jeugdhulpverlening.
Waar wij dus nu voor pleiten is dat als die provincie die taak moet uitvoeren,
dan moet die provincie daartoe de mogelijkheid hebben en als de financiering
gedeeltelijk loopt via andere instellingen dan merk je gewoon dat de provincie
bijvoorbeeld geen enkele invloed heeft op het kwaliteitsbeleid omdat dat weer
bij een andere instelling is ondergebracht en als statenled en merk je gewoon
dat dat heel problematisch functioneert en vandaar ook dat wij dat
amendement willen indienen om ervoor zorg te dragen dat die
regisseursfunctie in de jeugdhulpverlening dat die kan worden uitgevoerd door
een en dezelfde instelling, dat is de strekking van het amendement.
Mevrouw Erica Terpstra; voorzitter, ik zou graag wat willen zeggen. Voorzitter
het is waar dat er inderdaad een brug moet worden geslagen tussen de
verschillende instellingen die enerzijds bij justitie, en dus ook bij de politie,
onderhevig zijn anderen die meer te maken hebben met de welzijnssector.
Dat bruggetje wordt ook geslagen via, wat wij hebben genoemd, regiovisies
die in goed overleg moeten worden vastgelegd tussen provincies en
gemeenten maar ook verzekeraars en zorgaanbieders en de cliënten niet te
vergeten.
Die brug wordt geslagen, we zijn al vier jaar nu mee bezig met inderdaad een
traject en dat heet de regie in de jeugdzorg, ik zie daar op dit ogenblik samen
met Elisabeth Smits, als staatssecretaris van justitie, aanmerkelijke voordelen
van. Uiteindelijk zal die regiovisie in een soort voortdurend proces moeten
interveniëren met de sectorale visie van de bewindslieden maar het zou heel
erg het hele proces doorkruisen als we daar nu plompverloren zo'n voorstel
zouden volgen als er wordt gelegd.
Nogmaals de kern van uw boodschap is goed begrepen, die wordt inderdaad
ook open worden opgepakt, maar we moeten denk ik niet zo doorslaan dat
we alles wat nu net heel zorgvuldig op de rails is gezet wordt doorkruist.
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Kamercentrale Utrecht; maar zou het dan, want ik snap de opmerkingen van
mevrouw Terpstra, maar bemerk ook aan de andere kant, als je in een
provinciaal bestuur zit, dat het gewoon niet functioneert.
Dat regiovisies dat daar nog geen enkele juridische afdwingbaarheid aanzit,
dat je ook moet constateren dat als het gaat om het afstemmen dat dat moet
gebeuren op pure basis van vrijwilligheid en dat je dan gewoon nog heel veel
tegenwerking hebt en als je aan de andere kant, in de provincie Utrecht wordt
er bijvoorbeeld 65 miljoen uitgegeven aan jeugdhulpverlening, maar je kunt op
geen enkele manier dat beleid beïnvloeden als het gaat om zeg maar het
gebruiken van het financiële instrument, slechts in beperkte mate, dan is dat
enorm frustrerend en kunnen wij diezelfde taak die je als provinciale overheid
hebt gekregen en die door mevrouw Terpstra is meegegeven, namelijk het
zijn van regisseur in de jeugdhulpverlening, kun je dan niet uitvoeren en dat is
onze grote frustratie en het kan toch niet waar zijn dat een provincie 65
miljoen moet uitgeven aan jeugdhulpverlening maar niet kan kijken hoe die
instellingen functioneren en niet kan komen dat die de goede afstemming van
vraag en aanbod in die sector.
Mevrouw Terpstra; voorzitter het pleidooi is goed gehoord en daarom kan ik u
mededelen dat de voorbereidingen om de regiovisie een wettelijke
verankering te geven dat die al ver gevorderd is en ik denk dat het een goed
zaak is om een soort compromis te vinden en dan om te kijken of we hier niet
een regel zouden kunnen toevoegen dat juist vanwege die brugfunctie die er
moet zijn de regiovisie onder de regie van de provincies buitengewoon snel
wettelijk moet worden verankert.
Hoe vind je dat?
Kamercentrale Utrecht; nou als daar nog aan toegevoegd kan worden dan
ben ik helemaal 100% tevreden.
Mevrouw Terpstra; maar dan moet wel de rest van uw amendement van tafel.
Kamercentrale Utrecht; ja dan gaat de rest van het amendement van tafel
maar als daaraan toegevoegd kan worden dat er ook naar gestreefd kan
worden dat dan ook de financiën in de hand komen van de provincie dan ....
Mevrouw Terpstra; Nee, nee, zover gaan we niet. Op het moment dat er
consensus is dan .....
Kamercentrale Utrecht; dan ga ik akkoord met het amendement zoals dat is
geformuleerd door mevrouw Terpstra en dan trekken wij het amendement in.

-
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Ondervoorzitter; dus we hebben nog wel meer tekstuele zaken te doen naar
aanleiding van deze dag maar dit is er ook één van en we maken er een
aantekening van, dank u wel.
We gaan over naar amendement 545, afdeling Amsterdam regel 784 is
overnemen en dat is dus dankbaar gedaan.
A 548 door de organisatie Vrouwen in de WD, regel 785 en dat is ook
overnemen.
Kamercentrale Flevoland, regel 787, ook overnemen.
Amendement 551 van de afdeling Rotterdam over regel 794 tot 795,
overnemen.
A 554 afdeling Oegstgeest, regel 806, overnemen.
A 555 Organisatie Vrouwen in de WD, regel 811 en daar is het advies
verwerpen, wie mag ik daarover het woord geven? Niemand? Dan is het
verworpen.
A 556 Partijcommissie Sociale Zaken, regel 812 tot 813 en het advies
verwerpen, wie mag ik daarover het woord geven?
De heer Groenveld; even een punt van orde. Gegeven het feit dat de
voorzieningenwet is geschrapt uit onze voorstellen volgt daaruit datgene wat
hier door de Partijcommissie Sociale Zaken is opgemerkt en dat betekent dat
we eens even moeten bezien hoe de regels 812 en 813 opnieuw geredigeerd
kunnen worden. Dus ik denk dat de vergadering reeds heeft besloten
amendement 556 te accepteren.
Ondervoorzitter; dan gaan wij naar A 557, afdeling Leiden over regel 813 en
heeft het advies verwerpen en wie mag ik daarover het woord geven?
De heer van der Sluis, afdeling Leiden; voorzitter, ik zou graag een toelichting
willen hebben op het advies.
Commissie; eerlijk gezegd vind ik, als ik het goed bekijk, vind ik het een
sympathiek voorstel. Ik ben tegen alle leeftijdsdiscriminatie.
De heer Robin Linschoten vindt het buitengewoon sympathiek maar dat
neemt niet weg dat als wij dat zouden accepteren we toch met een paar
problemen geconfronteerd zouden kunnen worden.
U weet dat deze commissie onder alle omstandigheden tegenstander van
welke vorm van discriminatie dan ook is maar zo zonder geclausuleerd op
gaan schrijven dat mensen boven de 65 jaar het recht zouden moeten
hebben om te kunnen blijven doorwerken zou denk ik in de praktijk de nodige
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problemen met zich meebrengen en dat is ook precies de reden waarom de
commissie, ondanks de sympathie voor dit voostel, alles afwegende tot de
conclusie heeft moeten komen u te adviseren het te verwerpen.
De heer van de Sluis; maar wat zouden de problemen zijn die kunnen
ontstaan want er wordt niemand verplicht om door te werken het is alleen
maar het recht om door te werken?
De heer Robin Linschoten; ja, maar het gaat hier toch ook om het recht van
werkgevers, van ondernemingen om op enig moment waarop bijvoorbeeld
een betrokkene dat zelf nog niet inziet de gelegenheid te hebben om
langzaam maar zeker afscheid van elkaar te nemen.
Laten we wel wezen er zitten twee kanten aan deze medaille.
Als we over de hele linie het individuele recht zouden introduceren van een
werknemer om ook over de pensioendatum heen de arbeidsovereenkomst in
tact te laten dan zou dat forse consequenties hebben.
De heer van der Sluis; kunnen we het dan zo misschien maken dat met
instemming van beide partijen dan de werknemer het recht heeft om door te
werken.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, dat is al het geval. Er bestaat geen
arbeidsverbod voor mensen boven de 65 jaar dus als dat het compromis is
waar u op aan zou willen dringen dan ben ik het daarmee eens alleen hoven
we dan niks op te schrijven want dat is de huidige situatie.
De heer van der Sluis; voorzitter mag ik nog even zeggen dat met neme
bijvoorbeeld in de gezondheidszorg dat de hulpverleners wel moeten stoppen
bij 65 jaar, dan wordt de overeenkomst met het ziekenfonds beëindigd.
De heer Robin Linschoten; dat is de andere kant van precies dezelfde
medaille. Maar ook daar bestaat een situatie dat wanneer partijen met elkaar
tot overeenstemming zouden kunnen komen er geen enkel probleem is.
Ondervoorzitter; het advies blijft verwerpen, wilt u stemming over dat
amendement, neen? Dan is het verworpen.
Dan krijg ik nu de afdeling Hilversum en dat gaat over erg veel geld zie ik, dus
daar is een advies verwerpen maar wie wil daar het woord over voeren.
Afdeling Hengelo; voorzitter, nog even een puntje. Er was toegezegd om
amendement 453 te behandelen bij dit punt.
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Ondervoorzitter; van de afdeling Hengelo, nou dan doen we dat hierbij. Bent u
van de afdeling Hengelo? Dan heeft u het woord.
Afdeling Hengelo; de discussie ging er eigenlijk net ook al om en vandaar ook
dat we hebben gezegd individualisering en flexibilisering, twee trends die we
waarnemen in deze samenleving, die moeten ook in de oudedagsvoorziening
een belangrijkere invloed krijgen en vandaar dat we deze ook willen
toevoegen daaraan.
Juist omdat een concrete invulling daarvan nogal erg lastig was, gegeven het
feit dat er nog al wat technische haken en ogen aanzitten, hebben we
besloten om dat vrij algemeen en breed te formuleren zodat de commissie
eventueel zelf daar nadere invulling aan kan geven dan wel een fractie
eventueel later.
De heer Robin Linschoten; voorzitter ik denk dat het goed is als we praten
over de oudedagsvoorziening dat we hier een nadrukkelijk onderscheid
aanbrengen tussen wat er als basisvoorziening door de wetgeving wordt
gerealiseerd en alle andere regelingen die onder de pensioen- en
spaarfondsenwet of onder verzekeringsregimes vallen. Op dat laatste punt ligt
er natuurlijk een primair verantwoordelijkheid voor sociale partners, ik wijs u
erop dat we op het punt individualisering, zeker daar waar het gaat om de
oudedagsvoorziening ook de mix van AOW met een aanvullend pensioen, al
behoorlijk opstreek zijn.
Op het punt van flexibilisering ben ik het u eens en u weet dat er inmiddels,
en dan hebben we het met name over de fiscale fassiliering van de
oudedagsvoorziening, dat er op dat punt een aantal zaken in gang zijn gezet
door het kabinet die ervoor zorg zal dragen dat ook de flexibilisering
voldoende handen en voeten zal krijgen de komende jaren en lijkt het mij, ook
in het verlengde van de voorstellen die door de commissie Witteveen zijn
gedaan, lijkt het mij niet noodzakelijk om daar bovenop nu in het
verkiezingsprogramma nog weer nadere voorstellen op te nemen.
Maar over het punt zelf zijn we het mee eens, oudedagsvoorziening mot
zoveel mogelijk flexibel worden ingevuld met erkenning van ieders
respectievelijke verantwoordelijkheden en datzelfde geldt voor de
individualisering die daarbij, wat ons betreft, altijd een belangrijk gegeven is
geweest.
Afdeling Hengelo; maar dat betekent concreet dus dat u zegt dat de starheid
die de werking van de franchise heeft dat u daar wat aan gaat doen?
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De heer Robin Linschoten; nee, dat zeg ik niet. U moet zich goed realiseren
dat alles wat je op dit moment zou voorstellen met betrekking tot de franchise,
en u weet dat daar nogal wat wensen leven, dat met name die wensen
gigantische kosten met zich meebrengen, niet zozeer voor de overheid als
wel kosten op arbeid in Nederland, en het lijkt ons onverstandig om op dat
punt een richtinggevend advies in een verkiezingsprogramma op te nemen, al
was het alleen maar omdat de WD nooit zover zo willen gaan dat ze een
bepaalde franchise bij wet zou willen afdwingen.
Afdeling Hengelo; dan zitten we op zich op dezelfde lijn. We kiezen er voor
om die verantwoordelijk en die keuzevrijheid aan de werknemers zelf te
geven.
De heer Robin Linschoten; ja, waar die verantwoordelijkheid en die
keuzevrijheid moet liggen is bij werkgevers en werknemers, je kunt niet die
verantwoordelijkheid alleen bij werknemers neer leggen omdat we voor een
niet belangrijk deel te maken hebben met regelingen waar andere dan de
werknemers het prijskaartje betalen.
Met andere woorden, ik deel uw opvatting dat die bevoegdheden buiten de
sfeer van de Rijksoverheid, de wetgever in zijn algemeenheid liggen op het
niveau van sociale partners, en die moeten met elkaar een weg vinden ook
met betrekking tot de franchise ook in afweging van de totale pensioenkosten
welke lijn ze daar de komende jaren in willen bewandelen en dan wil ik u wel
meegeven dat wij als commissie hebben overwogen dat daar een groot aantal
wensen ook wat ons betreft leven.
Kijkt u naar de manier waarop de franchiseproblematiek uitwerkt in de richting
van bijvoorbeeld tweeverdieners, daar zitten onredelijke elementen in, daar
zijn een helboel opmerkingen over te maken, maar bij de verdeling van de
verantwoordelijkheden die we in Nederland kennen is dat toch primair de
verantwoordelijkheid van sociale partners en moet de overheid denk ik niet
zich op een positie stellen waarin we in de richting van het bedrijfsleven
enorme kostenverhogingen de komende jaren aan de orde zijn, niet in de
laatste plaats omdat het onze eigen Staatssecretaris de Grave is geweest die
in een convenant met sociale partners er nu juist sterk op aangedrongen heeft
om , alweer met het oog op de vergrijzing, ook de pensioenkosten ook de
komende jaren gezamenlijk in de hand te houden.
Ondervoorzitter; ik denk toch dat het voldoende bediscussieerd is en dat dit
amendement, als u dat wilt, rijp is voor stemming. Wilt u stemming over dit
amendement?
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Afdeling Hengelo; nee hoor, ik hou het hierbij.
Dan is A 453 verworpen.
Dan gaan we naar A 558 van de afdeling Hilversum, regel 817 en het advies
is verwerpen. Wie mag ik het woord geven van de afdeling Hilversum?
Geen commentaar? Dan is het verworpen.
A 559, afdeling Oegstgeest, regel 819. Het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven van deze prachtige afdeling? Niemand?
Dan is het verworpen.
A 560, afdeling Borne, ook over regel 819. Het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven van de afdeling Borne? Niemand? Dan is het
verworpen.
A 561, afdeling Hilversum, regel 820. Het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Ja gaat u gang
Afdeling Hilversum; u moet niet denken dat de afdeling in stilzwijgen verhuld
is. Het zal, neem ik aan, de vergadering duidelijk zijn dat ons de
leeftijdsdiscriminatie, laat maar zeggen, dat wij daar een forse tegenstander
van zijn en wij zijn ook van mening dat als de leeftijdsdiscriminatiegrenzen
niet afgeschaft worden dat dan in voorkomende gevallen strafbaarheid kan
worden gesteld, dat is ook de intentie van het amendement geweest.
Ondervoorzitter; ik vraag de mening aan de commissie.
De heer Robin Linschoten; we zijn het niet eens over de lijn die hier getroffen
maar soms is het zelfs zo dat je opvattingen hebt over bepaalde zaken zonder
dat je vindt dat die in de sfeer van het strafrecht geregeld moeten worden en
dit is één van die zaken.
Ik denk dat we daar ons strafrecht niet voor moeten misbruiken, dat is heel
goed op een andere manier via regelgeving te regelen en dat gebeurt ook.
De heer Sanders, commissie justitie; voorzitter, ik zal er sterk voor willen
pleiten om het strafrecht niet te misbruiken, het is ook elders in het
amendement van onze commissie is dat opgenomen en dit is nu weer zo
typisch voorbeeld dat we dus vooral niet moeten doen.
Ik ontraad u dit amendement met klem.
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Ondervoorzitter; ik denk dat het voldoende bediscussieerd is. Wilt u stemming
over dit amendement?
Afdeling Hilversum; ik hoef geen stemming maar ik wil er nog wel een korte
opmerking toevoegen, dat wel andere vormen van discriminatie strafbaar zijn
gesteld en dat ik het eigenlijk een beetje gek vind dat deze dus niet strafbaar
wordt gesteld en dat er dus zelfs in deze vergadering voor gepleit wordt om
het ook niet te doen en dat zegt mij op zich van dan wil ik ook de mening van
de vergadering hebben en in die zin wil ik ook stemmen.
Ondervoorzitter; prima, dat is altijd mogelijk. Dames en heren we gaan
stemmen over A 561 van de afdeling Hilversum e dan wil ik graag de
stemmen voor dit amendement en dat zijn de oranje kaarten, dan graag de
oranje kaarten tegen. Dan wil ik de blauwe kaarten voor, dan wil de blauwe
kaarten tegen,
Dan wil ik de witte kaarten voor, en de witte kaarten tegen.
Voorzitter stembureau, ben ik er ver naast als ik kan zeggen het is verworpen.
Kamercentrale Leiden met 562, regel 821 en het advies is verwerpen
Wie mag ik van de kamercentrale Leiden het woord geven? Niemand? Dan is
het verworpen.
De afdeling Leiden met 563 over regel 823 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Dan is het verwprpen.
De afdeling Oegstgeest met 565 over regel 824, overnemen, dank u wel.
Amendement 568 van de afdeling Rotterdam, op de regels 832 tot 835 en het
advies is overnemen, dat wordt dus gedaan.
Evenals 570 door de kamercentrale Groningen, ook overnemen.
En dan A 571, afdeling Leiden, over regel 835 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven over dit amendement? Dan is het verworpen.
Amendement 576 van de kamercentrale Amsterdam, over de regels 837 tot
en met 901, groot stuk en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Meneer Asher.
De heer Asher, kamercentrale Amsterdam; voorzitter, in het
conceptverkiezingsprogramma vinden we één hoofdstuk 'Migrantenbeleid'
maar inhoudelijk gaat het over twee verschillende onderwerpen die wij in dit
amendement hebben geprobeerd te formuleren, namelijk migrantenbeleid,
migranten en de multiculturele samenleving enerzijds, vluchtelingen en
asielzoekers anderzijds.
En het punt migranten kunt u wat mij betreft doorstrepen.
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Waar het om gaat is dat in veel stede, onder andere de vier grote steden in
Nederland, maar niet bij uitstek, ongeveer op dit moment een derde van de
bevolking van migrantenafkomst is gedefinieerd als een migrant als iemand
waarvan minstens één ouder niet in Nederland is geboren.
Bij de jongeren in onze samenleving in de grote steden, met name in
Amsterdam bedraagt het percentage 60%. Dat wil zeggen dat de
multiculturele samenleving, waar wij zo vaak over praten, dat die op ons
afkomt in de grote steden er allang is.
Ik denk dat het juist is om twee verschillende manieren van beleid te voeren
en één is het migrantenbeleid naar die multiculturele samenleving toe en de
andere is het asielzoekersbeleid.
Als we over het eerste praten dan kunnen we in de trits, zoals het in het
conceptverkiezingsprogramma staat, absoluut niet praten over de beperking
van de immigratie.
Je praat over de bevordering van integratie, van participatie en bestrijding van
de discriminatie. Als je over het asielzoekersbeleid praat dan is dat een heel
ander geval, vandaar dat wij dit ene hoofdstuk willen splitsen in de
hoofdstukken zoals hier voorgesteld, dank u wel.
Het betoog van de heer Asher uit de kamercentrale Amsterdam is begrijpelijk,
en op zich heeft hij denk ik ook wel gelijk dat je zaken ook goed moet
scheiden en niet op een hoop moet gooien, dat is iets wat de WO fractie in
ieder geval de afgelopen vier jaar ook niet heeft gedaan.
Het hoofdstuk migrantenbeleid zoals het hier staat is wel geschreven, zo
hebben wij het in ieder geval gelezen, als een integrale benadering van het
totaal waar we mee te maken hebben.
Ik denk dat als je echt de scheiding gaat aanbrengen dat er nog veel meer
onderdelen aan toegevoegd zouden moeten worden en daar is dat
verkiezingsprogramma ook niet een mogelijkheid voor.
Daarnaast is het zo dat als je jet gaat scheiden en je gaat zeggen het drieluik
wat wij gehanteerd hebben jaren, en wat Jan Kees Wiebinga ook al daarvoor
al deed ook een beperking van de immigratie, omdat immigratie niet alleen te
maken heeft met asielzoekers of met vluchtelingen maar we kennen natuurlijk
ook immigratie op andere terreinen, mensen die in Nederland willen komen
werken en willen studeren gezinshereniging, dat is ook immigratie en we
hebben nu eenmaal gesteld, en daarom vind ik het ook jammer dat regel 862
dat is punt 27 beperking van de immigratie die nodig is, omdat bij een sterke
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stijging van het saldo het migrantenbeleid minder effectief wordt, dat dat dan
uit de tekst van de kamercentrale Amsterdam is verdwenen en ik vind juist dat
onderdeel essentieel voor dit verkiezingsprogramma.
Dus ik zou toch willen adviseren het hoofdstuk, zoals het hier staat, te
handhaven, hoe sympathiek ik ook de opzet van de kamercentrale
Amsterdam vind, maar ik denk dat in de uitvoering van het beleid en waar we
mee bezig zijn dat je dan heel duidelijk tot die onderscheidingen kan komen.
De heer Robin Linschoten; ik heb daar weinig aan toe te voegen, wij hebben
gekozen, ondanks het feit dat ik de argumentatie van Amsterdam wel
begrijp ....
. . . .. U bent klaar stembureau? Oranje kaarten voor, oranje kaarten tegen.
Heeft het stembureau alles genoteerd? Dan de blauwe kaarten voor, blauw
tegen, stembureau klaar? Wit voor, wit tegen.
Daar waag ik mij niet aan voorzitter, u mag zeggen wat de uitslag is.
Is het stembureau klaar met zijn telling?
De uitslag is 288 voor en 324 tegen dus hiermee is amendement
verworpen.
Dan gaan we nu naar A 578 van de afdeling Oss, over regel 891 en het
advies is verwerpen. Wie mag ik daarover het woord geven? Het
amendement is verworpen.
A 579 van de afdeling Rotterdam, over regel 842 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik daarover het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 580 van de afdeling Waalre, over regel 842-843, overnemen. Bedankt.
A 581 van de afdeling Brederwieder, over regel 846 en het advies is
verwerpen. Wie mag ik daarover het woord geven? Het amendement is
verworpen.
A 582 van de afdeling Rotterdam, over regel 847 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Het is verworpen.
A 583 van de afdeling Rijnwoude, over regel 847, het advies is verwerpen.
Wie mag ik daarover het woord geven? Het is verworpen.
A 584 van de kamercentrale Utrecht, over regel 84 7-849 en het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Het is verworpen.
A 585 afdeling Schouwen-Duiveland, over regel 851 en het advies is
verwerpen. Wie mag ik daarover het woord geven? Het is verworpen.
Afdeling Antwerpen A 586, over regel 853 het advies is verwerpen. Wie mag
ik daarover het woord geven? Het amendement is verworpen.

5TÖ

Afdeling Antwerpen; voorzitter, wij hadden graag die kennis van de
Nederlandse taal en de beheersing daarvan nog wat gaarne wat verder
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aangescherpt, maar als de commissie dat niet ziet zitten dan wordt het
amendement ingetrokken.
De heer Groenveld; voor niet iedereen die in dit land komt is het noodzakelijk
om de Nederlandse taal te kunnen beheersen. Voor het goed functioneren
voor een buitenlander hier in Nederland de kennis van de Nederlandse taal
niet noodzakelijk is, ik wijs bijvoorbeeld op een hoogleraar biochemie die van
Stanford University naar de Erasmus Universiteit overgaat om daar iets te
doseren moet je van die persoon vragen dat die Nederlands leert? Dat lijkt mij
niet. In die zin lijkt het ons die aanscherping iets te ver.
Afdeling Antwerpen; mag ik nog wat vragen voorzitter?
U heeft het over die man die goede kennis heeft van diverse zaken en een
goede maatschappelijke positie heeft, maar die man kan op een gegeven
moment wel aangewezen zijn op Nederlandse zorgvoorzieningen, dat gun ik
hem van harte maar het is voor het geval hij toevallig of per ongeluk voor die
zorgvoorzieningen daar een aanspraak op wil maken natuurlijk wel essentieel
dat hij de Nederlandse taal machtig is.
De heer Groenveld; waarom?
Afdeling Antwerpen; omdat wij niet van alle mensen die in de zorginstellingen
kunnen verlangen dat zij de buitenlandse taal machtig zijn.
De heer Groenveld; maar dan krijgen we ook problemen met de toeristen.
Afdeling Antwerpen; die kiest daarvoor om zich niet te vestigen hier in
Nederland maar om hier te verblijven.
De heer Groenveld; ik zal het nog een keer herhalen, het lijkt ons niet in alle
gevallen noodzakelijk voor personen die zich in Nederland vestigen de
Nederlandse taal te kunnen beheersen.
Ondervoorzitter; het is trouwens ingetrokken dus we gaan naar A 588 van de
afdeling Rotterdam en dat gaat over regel 853-855 en het advies is
verwerpen.
Wie mag ik het woord geven.
De heer Van Sluis Rotterdam; ja voorzitter toch, het is een beetje in het
verlengde van het vorige maar ik denk toch eigenlijk dat het voor iedereen die
zich langere tijd in Nederland vestigt toch normaal is dat hij vroeg of laat toch
Nederlands leert en als wij nu gaan zeggen van dat is alleen maar voor, nou
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ja laten we zeggen, diegene die we dan beschouwen behorende tot de groep
van allochtonen en dat het niet geldt voor een hoogleraar die van Stanford
komt dat vind ik toch eigenlijk niet zo logisch.
Laat iedereen die langer hier vestigt toch maar Nederlands leren.
Afdeling Schouwen-Duiveland; voorzitter het oorspronkelijke voorstel van
Schouwen-Duiveland wat net al gepasseerd is, was ook ingegeven van de
gedachte dat wij va alle Nederlanders wel achtten dat zij de wet kennen. Het
is misschien een beetje raar dat voor mensen die zich in Nederland vestigen
wij dus wel verwachten dat zij de Nederlandse wet kennen maar de
Nederlandse taal wat minder belangrijk vinden.
De heer Houteman; voorzitter, wij zouden graag het amendement van
Rotterdam willen ondersteunen. Wij vinden dat de verkiezingscommissie te
veel de nadruk legt op de kans op de arbeidsmarkt, het leren van de
Nederlandse taal is ook essentieel voor de sociale integratie en ook om
migranten te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en dat valt niet onder de
definitie van arbeidsmarkt en om die reden zou het goed zijn dat ook iedere
migrant de Nederlandse taal machtig is of wordt.
De heer Groenveld; daar zijn we het dus niet mee eens.
De heer Kamp; voorzitter, het criterium zou kunnen zijn als iemand dreigt in
een achterstandssituatie te verkeren of iemand al in een achterstandssituatie
verkeert. Wat we zouden kunnen doen is kunnen zeggen van, iedereen die al
langer in Nederland is en die in een achterstandssituatie verkeert, of dreigt te
verkeren, die moet toch eigenlijk de Nederlandse taal leren.
En dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de vrouwen van de voormalige
gastarbeiders die hun kinderen hier in Nederland op moeten voeden maar de
Nederlandse taal niet beheersen en daardoor hun kinderen ook weinig
kunnen meegeven.
Ik ben het met de heer Groenveld eens dat als hij zegt zo'n professor die naar
Nederland komt of een automatiseringsdeskundige die moeten we niet
proberen te benaderen maar die dreigen ook niet in een achterstandssituatie
te komen dus ik zou het voorstel van de afdeling Rotterdam willen
ondersteunen met die verbinding van de achterstandssituatie daaraan
gekoppeld.
Ondervoorzitter; is daar een mogelijkheid toe?
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De heer Robin Linschoten; zoals ik het zie dan betekent het wat meneer
Kamp zegt in feite datgene is wat hier in artikel25 reeds staat. Voor zover
kennis van het Nederlands onontbeerlijk is voor het verwerven van een positie
op de arbeidsmarkt, is iemand namelijk niet in staat om een positie op de
arbeidsmarkt te verwerven dan raakt die in een achterstandssituatie.
Maar voorzitter, iemand die een partner is van iemand die werkt, en dus zelf
niet werkt maar met de kinderen bezig is maar de Nederlandse taal niet
beheerst is een probleem, of iemand die een partner is van iemand met een
WAO uitkering en beiden beheersen ze de Nederlandse taal niet, dat zijn
allemaal situaties die zich voordoen. Mensen die daardoor in een
achterstandssituatie dreigen te verkeren en datzelfde criterium
achterstandssituatie gebruiken we ook voor nieuwkomers en ik denk dat we
datzelfde criterium ook zouden kunnen gebruiken die al langer in het land zijn
en nog steeds geen Nederlands spreken.
De heer Robin Linschoten; zouden we het dan zo kunnen schrijven in artikel
25 dat voor zover kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk is voor het
verwerven van een positie op de arbeidsmarkt dan wel indien het ontbreken
van kennis van het Nederlands het personen onmogelijk maakt om die in een
achterstandspositie zijn geraakt om daaruit te komen.
Ik denk dat u het zichzelf makkelijker maakt om, het advies van de heer Kamp
ook, dat de enige toevoeging is als het Nederlands onontbeerlijk is om een
achterstandspositie weg te werken, punt.
Ondervoorzitter; er wordt voorgesteld om dat zoals u het nu heeft
geformuleerd en de woorden van de heer Kamp herhaald om dat zo op te
nemen, kan iedereen mee akkoord gaan, dank u wel.
Het amendement van Rotterdam en anderen toch een beetje overgenomen,
keurig.
A 589, afdeling Brederwieden, regel 854-855 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven?
Dat is nu overbodig, dacht ik.
We gaan door naar A 590, afdeling Diepenveen, ik dacht dat dat insgelijks
was.
A 591 van Zwolle, dat is een andere daar spreken we over het schoolverzuim.
Het advies is verwerpen. Wie wil, er over Zwolle A 591 het woord.
Het is verworpen.
A 592, afdeling Antwerpen over regel 862 en het advies is verwerpen. Wie
mag ik het woord daarover geven? Het amendement is verworpen.
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A 594,afdeling Rotterdam, het advies is overnemen.
A 595, kamercentrale Gelderland, regel 867, het advies is verwerpen. Wie
mag ik van de kamercentrale het woord geven? Het amendement is
verworpen.
A 596, afdeling Zoetermeer, over de regels 869 tot 871, het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 598, kamercentrale Gelderland, regel 873, het advies is verwerpen. Wie
mag ik het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 599, kamercentrale Groningen, is overgenomen.
En amendement A 600, kamercentrale Gelderland, regel 878, het advies is
verwerpen. Wie mag ik van de kamercentrale het woord geven? Het
amendement is verworpen.
A 602, afdeling Rotterdam, over de regels 887 tot 888, het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Het is verworpen.
A 605, afdeling Brederwieden, regel 891, is al verworpen.
A 606, kamercentrale Groningen, regel 894 tot 899, het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 607, afdeling Rijnwoude, overnemen.
A 609 is vervallen.
A 610, het advies is overnemen, prima.
A 611, afdeling Amsterdam, over regel 901, het advies is verwerpen. Wie mag
ik daar het woord over geven?
Mevrouw Carolien Beek, kamercentrale Amsterdam; ik denk dat het
ontzettend belangrijk is dat er in het verkiezingsprogramma een paragraaf
wordt opgenomen over jongerenbeleid, we hebben op 8 november een zeer
succesvolle dag gehad
Waar 600 jongeren kwamen om te discussiëren over de politiek.
Ik zie hier dat in de wijzigingsvoorstellen dat er geen toelichting van de
commissie is om een paragraaf jongerenbeleid op te nemen.
Ik zou graag van de commissie willen weten waarom niet?
Ondervoorzitter; dat is en hele duidelijke vraag, ik geef het woord aan de
commissie.
De heer Robin Linschoten; ik vind eigenlijk wel dat u gelijk hebt. Ik denk dat
we dit kunnen overnemen.
Ondervoorzitter; het wordt overgenomen, dank u wel hoor.
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Afdeling Rotterdam; meneer de voorzitter, het gaat een beetje te snel dacht
ik. Rotterdam wil graag weten waarom A 607 van Dordrecht, of 609 meen ik,
is vervallen omdat, ... was het 610? Waarom 610 vervallen is omdat
Rotterdam dat juist wel. ..
Ondervoorzitter; 610 is overgenomen.
Afdeling Rotterdam; overgenomen????
Ondervoorzitter; dat is dus geaccepteerd, het staat al in het programma, het is
al bijna gedrukt.
Afdeling Rotterdam; meneer de voorzitter, ik zou graag daar het woord over
willen voeren, ik bedoel misschien heb ik te langzaam gereageerd maar ...
Ondervoorzitter; ik heb het wel aan de orde gesteld en dat gaat niet zomaar
veranderen.
Wil de vergadering dat hier nog het woord over gevoerd wordt? Nee, nou u
hoort het, wij gaan over naar ...
Door de commissie wordt gezegd dat in de ruimhartigheid waarmee 611 is
geaccepteerd door de commissie, de commissie zelf het woord overmatig, en
dat gaat over het overmatig gebruik van drugs, graag het woord overmatig
eruit zou willen hebben, heeft de mevrouw daar bezwaar tegen die net
geweest is? Goed zo.
Dan hebben we nog één amendement in dit hoofdstuk en dat is A 612 van de
afdeling Amsterdam en die heeft het advies verwerpen gekregen. Wie mag ik
daar het woord over geven.
Mevrouw van der Stoel; dank u wel meneer de voorzitter. Het is een actuele
discussie en waar de kamercentrale Amsterdam voor pleit is om een
probleem wat vandaag de dag bestaat bij de kop te pakken en proberen op te
lossen. Amsterdam zegt heel duidelijk, niemand heeft recht op een kind maar
een kind heeft wel recht op liefdevolle en verzorgende ouders, daar waar je
weet waar kinderen in een verschillende positie komen te staan ten opzichte
van kinderen die bij heteroseksuele ouders leven en kinderen die bij
homoseksuele ouders leven die situatie doet zich gewoon voor in Nederland.
Gaat het om een aantal van 20.000 kinderen, uitgaande van het belang van
het kind, zegt Amsterdam dan zou je adoptie mogelijk moeten maken zij hert
dat het niet deze vergadering is nog de Tweede Kamer die dat doet maar dat
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de rechter het is die bepaald of de omstandigheden war het kind terecht zou
komen inderdaad die liefdevolle en warme situatie zou opleveren.
Het betekent ook dat als we de situatie ongewijzigd voort zouden laten
bestaan dat ook problemen met betrekking tot erfrecht blijven bestaan.
Dat gezamenlijk gezag, wat onlangs door de beide kamers in aanvaard en
verantwoordingsplicht met zich mee brengt voor de niet biologische ouder tot
de leeftijd van 18 jaar maar daarna niet meer, er zitten ook allerlei financiële
consequenties aan vast waardoor het kind op een achterstandspositie komt te
staan, vandaar dat Amsterdam meent dat dit amendement in het
verkiezingsprogramma thuishoort.
De heer Robin Linschoten; de commissie heeft al deze argumenten de revue
laten passeren in deze discussie, maar ik moet u meedelen dat wij inderdaad
wat minder vooruitstrevend zijn dan de afdeling Amsterdam, en zijn in die
enorm ingewikkelde afweging tot de conclusie gekomen dat vooralsnog het
fenomeen adoptie beperkt moet blijven tot huwelijkse samenlevingsvormen.
De heer Oudeman; ik zou de commissie dan, gezien ook de discussie die in
de commissie heeft plaatsgevonden over dit onderwerp, toch willen uitdagen
vanavond om de liberale lakmoesproef te hanteren ten aanzien van twee
punten dat wij als liberalen altijd gezegd hebben het uitgangspunt is het
belang van het kind, en het tweede punt is dat de rechtelijke toetsing in dit
kader relevanter is dan de uitspraak van een congres of wat dan ook.
En vanuit die twee waarborgen, die ook in het amendement van Amsterdam
zijn aangebracht, denk ik dat het vanuit liberale uitgangspunt in dit
amendement uw warme aandacht en aanbeveling zou vinden en de
argumentatie van de heer Robin Linschoten heeft ons een eerste termijn nog
niet mogen overtuigen omdat we de argumentatie ook niet gehoord hebben.
Ondervoorzitter; we zullen kijken of er nog meer argumenten zijn. Commissie
zijn er nog argumenten?
Ik zie daar nog een spreker staan.
Mevrouw Jorritsma; ja om te voorkomen dat het uitsluitend de afdeling
Amsterdam zou lijken, ik denk dat, ja er is een discussie over in de partij daar
hoeven we ook geen misverstand over te laten bestaan, maar dat is een
stopzinnetje wat ik wel vaker gebruik, maar ik denk dat het van belang is dat
liberalen zouden uitspreken dat het belang van het kind voorop staat en dat
de samenlevingsvorm daaraan ondergeschikt behoort te zijn.
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En als die zin dan nog iets meer gepreciseerd zou kunnen worden dan heb ik
daar geen problemen mee maar ik zou het heel jammer vinden als we dat niet
uitspraken.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, ik stel voor dat als het op die wijze
geformuleerd is, ik voel me niet helemaal vrijgegeven de discussie binnen de
commissie om inderdaad het standpunt van de commissie op te geven maar
indien het op die wijze, zoals Annemarie het zojuist heeft geformuleerd wordt
neergeschreven, dat we die formulering gewoon aan een stemming
onderwerpen en zien wat daar het resultaat van is.
Ondervoorzitter; dit is ook weer zo'n punt wat we nog eventjes redigeren en
dan aan het eind van deze bijeenkomst naar ....
De heer Robin Linschoten; nee, het is geredigeerd op de wijze zoals ... De
uitspraak zou dan moeten zijn dat in deze situatie in het belang van het kind
doorslaggevend is ...
Mevrouw Jorritsma; bij adoptie het belang van het kind doorslaggevend is en
de samenlevingsvorm waarin dat kind dan komt daaraan ondergeschikt is.
Afdeling Amsterdam; daar kan de afdeling Amsterdam zich prima in vinden.
Ondervoorzitter; mag ik het hiermee afsluiten dat we dat, dit hoofdstuk, dat we
dat hiermee dus opnemen? Dan heb ik hiermee dus hoofdstuk vier beëindigd
en dan gaan we meteen over naar hoofdstuk zes want hoofdstuk vijf hebben
we afgehandeld.
Ik stel aan de orde amendement 683, we krijgen enige wisseling achter de
tafel. Nu dit gebeurt kan ik het eerste amendement aan de orde stellen 683
van de WD-Bestuurdersvereniging en het advies is dus overnemen.
Daarna krijg ik dus amendement 684 van de afdeling 's-Hertogenbosch, dat
gaat over regel 1015, het advies is verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
Ja gaat u gang.
De heer Hoes, afdeling 's-Hertogenbosch; voorzitter, eigenlijk ben ik er net
achtergekomen dat dat bij 1054 thuishoort dus ik zou u willen vragen om op
het moment dat we bij 1054 zijn om het dan in behandeling te nemen?
Voorzitter u ging net heel snel, en ik was nog aan het bladeren, daar heeft u
handig gebruik van gemaakt maar over amendement 683 heb ik nog wel een
punt.
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Ondervoorzitter; dat is wel overgenomen maar heeft u een vraag?
Maar zo snel kon ik niet bladeren met alle respect hoor u ging er echt even
heel snel doorheen.
Ondervoorzitter; neemt u me niet kwalijk maar gaat u gang.
Dat waardeer ik ten zeerste maar amendement 683 spreekt over
stemmingsplannen en de wet op de Ruimtelijke Ordening en stelt dat bij
opstelling van bestemmingsplannen een verplichtend overleg met
waterschappen moet worden ingevoerd.
Meneer de voorzitter, bestemmingsplannen zijn heel belangrijk en het is heel
goed om daar heel zorgvuldig mee om te gaan maar ik denk dat een
hernieuwd verplichtend overleg met de waterschappen niet echt bijdraagt aan
een snel en efficiënt besluitvoering op dat punt.
Op dit moment duurt het al vrij lang voordat je een bestemmingsplan erdoor
hebt, om het zo te zeggen, waterschappen worden op dit moment
automatisch al door de lokale overheid in kennis gesteld van mogelijke
bestemmingsplannen, kunnen daarop reageren en kunnen hun bezwaar
kenbaar maken en het heeft geen enkele zin om wettelijk op te nemen dat dat
een verplichtend overleg moet zijn, dat werkt alleen maar extra bureaucratisch
en extra vertragend dus dat onderdeel zou ik er graag uit willen hebben.
Ondervoorzitter; ik zal in ieder geval vragen wat de commissie heeft bewogen
om te zeggen overnemen?
In de afweging, voorzitter, heeft de commissie gekozen voor de degelijkheid
van de afstemming en daarbij op de koop toe genomen de extra
bureaucratische last.
Ondervoorzitter; u hoort het, dat is dus de achtergrond geweest en het advies
wordt dus niet veranderd in een andere voor interventie.
Maar waarom dan wel vastgelegd dat bijvoorbeeld een waterschap, hoe
belangrijk ook hoor, om dat verplichtend in de wet vast te leggen en voor
allerlei andere belangengroepen, die belang kunnen hebben bij een
bestemmingplan, dat niet verplichtend op te leggen. Er is inspraak, inspraak
wil zeggen dat iedereen zijn standpunt naar voren brengen, zijn bemerkingen
zoals dat zo mooi in de wet op de Ruimtelijke Ordening heet, dat geldt ook
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gewoon voor waterschappen en ga er dan nog niet meer elementen in die wet
maken die toch extra bureaucratisch zijn om het zo maar te zeggen.
De heer Terwoud afdeling Merkelo; ik kan de vorige spreker volkomen
onderschrijven. Ik opereer zelf in de waterschapswereld en ik weet wat het is
als er nog meer bureaucratie komt, dus ik zou u toch willen vragen om dit aan
te pakken.
Daarbij komt, voorzitter, is er al verplicht overleg op basis van artikel 10
Besluit Ruimtelijke Ordening dus dit is alleen maar weer extra.
De heer Terwoud afdeling Merkelo; dat klopt precies.
Commissie; voorzitter, ik heb genoeg gehoord, volgens mij moten we het
verwerpen.
Ondervoorzitter; het hele amendement of alleen die regel, de laatste regel
vanaf de regeling tot en met bevorderen?
Commissie; helemaal verwerpen.
Ondervoorzitter; niemand bezwaar? Verworpen.
Gaan we dus naar het amendement 685 van de Partijcommissie
Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening over regel1 024, het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Dat is verworpen.
A 686 van de kamercentrale Utrecht, het advies is overnemen, akkoord?
Overgenomen.
A 687 van de afdeling Schouwen-Duiveland, het advies verwerpen. Wie mag
ik het woord geven?
Commissie; voorzitter ik een procedurevoorstel, ik dacht we over deze grote
investeringsbedragen gemoeid met infrastructuur dat we die zouden
behandelen aan het eind van dit programma bij de financiële paragraaf?
En dat betreft een aantal van dit soort voorstellen.
Ondervoorzitter; die doen we dus helemaal aan het eind van het programma
bij de financiële paragraaf?
Nee voorzitter, dit zou bij het stukje over infrastructuur behandeld worden.
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Ondervoorzitter; u wilt het gewoon nu behandelen. Oké we behandelen het en
dan zal het waarschijnlijk bij de financiële paragraaf nog even terugkomen
ook.
De heer van de Sluis afdeling Schouwen-Duiveland; in het programma staat
structureel 1 miljard en volgens de totaaltelling zou het eenmalig 1 miljard zijn
maar wij zijn ons terdege bewust dat die structurele 1 miljard keihard nodig is
dus vandaar graag een toelichting van de commissie.
Ja bedoeld is hier dat dat 1 miljard zich opbouwt, 250, 500, 750 en 1 miljard
en dan zou het in het laatste, dus het vierde jaar neerkomen op 2,2 miljard, er
zijn anderen die hebben gedacht dat de tekst inhield ieder jaar 1 miljard en
dan gaat het om 4 miljard.
Maar de discussie is dus is dat voldoende?
Maar zoals de tekst hier aanvankelijk was betekende structureel wat we in het
vierde jaar uitgeven en in het eerste jaar 250, 500, 750, 1 miljard en de
discussie is dus, wat ik al eerder zie, voldoende en in het licht van de plannen
die er al liggen zoals in het SWAB lijkt dat weinig.
De heer Groenveld; u moet beseffen dat de cijferopstelling die we hebben
gemaakt uitgaat van een economische groei van 2%, dat wil zeggen dat er bij
meer groei, althans voor zover die neerslaat in een beperking van de
uitgaven, er ruimte is voor een intensivering van uitgaven ook voor
infrastructuur.
De tweede opmerking die ik wil maken is dat er indien we door economische
groei in slagen het financieringstekort terug te brengen tot 0% er dan conform
het verkiezingsprogramma de mogelijkheid bestaat om voor infrastructurele
investeringen te lenen op de kapitaal markt binnen de randvoorwaarden die
zijn gesteld in het stabiliteitpact, dat wil zeggen dat er nooit en te nimmer een
financieringstekort mag ontstaan van meer dan 3% van het bruto binnenlands
product.
Maar indien we dus de economische groei een tekort realiseren van 0%, dus
evenwicht op de begroting, dan verteld het verkiezingsprogramma ons dat er
dan in die situatie de mogelijkheid bestaat om voor overheidsinvesteringen te
lenen op de kapitaalmarkt, dus let wel niet voor consumptieve uitgaven maar
wel voor investeringen in de infrastructuur.
Dus dat om de pijn een beetje te verzachten.
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De heer van der Sluis; dan zou ik er wel voorstander van zijn om het in ieder
geval te formuleren zoals meneer Nouw nu het geformuleerd heeft want
structureel
1 miljard dat wordt hier weergegeven als eenmalig 1 miljard in de vier jaar,
tenminste zo lees ik het uit de cijfers die achterin staan, terwijl meneer Nouw
het heeft over 2% of 2% miljard.
De heer Groenveld; ik denk dat het noodzakelijk is om bij de cijferopstelling
duidelijk te vermelden dat de cijfers die dus op pagina 55 en 56, zoals die in
de bijlage staan, op te merken dat het hier gaat om bedragen te realiseren in
het vierde jaar van de nieuwe regeerperiode dat wil zeggen dat in feite deze
cijferopstelling de rijksbegroting weergeeft in 2002.
Ik denk dat er voor de duidelijkheid moet worden gezegd dat de cijfers op die
manier moeten worden gelezen en dus dat er in de periode tot 2002 sprake is
van een opbouw tot we de cijfers bereikt hebben in 2002 zoals geformuleerd
in de bijlage.
Ondervoorzitter; ik wou nog even het woord geven aan de heer Rob in
Linschoten.
De heer Robin Linschoten; ja voorzitter ik denk dat we ons een paar dingen
moeten realiseren.
De cijferopstelling die hier gekozen is die is gekozen vanuit de situatie dat we
uitgingen van het behoedzaam scenario van 2% economische groei.
We hebben vanmorgen al met elkaar van gedachte gewisseld wat er gaat
gebeuren met groeimeevallers aan de uitgavenkant en dat we daar prioritair,
ook in de richting van deze beleidsintensivering, het nodige noodzakelijk
vinden.
De tweede opmerking die ik zou willen maken is dat deze cijferopstelling
stamt uit een tijd toen we dit programma moesten publiceren en inmiddels is
het financiële beeld van de overheid in een aantal opzichten voortgeschreden.
Ik deel de opvatting van onder andere mevrouw Jorritsma, dat we alles op
alles zullen moeten zetten om kijkend naar de infrastructuur in het eindbeeld
wat we zo meteen gaan presenteren, op een hoger bedrag gaan uitkomen
dan we nu op basis van het beeld wat bestond ten tijde van het presenteren
van het programma en uitgaande van een behoedzaam scenario noodzakelijk
was.
Nou de extra fine tuning rondom het hele financiële beeld, maar daar moeten
we op het eind van deze vergadering nog over praten met het Centraal Plan
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Bureau zal dat moeten plaatsvinden, ik wil hier in de richting van de zaal,
maar dat hebben we ook met normaal al afgesproken, dat wij de toezegging
doen om alles op alles te zullen zetten om het totale nieuwe beeld, maar wel
uit blijven gaan van het behoedzaam scenario en dat we er voor zullen zorgen
dat er een adequate financiële ruimte beschikbaar is om datgene te doen wat
ook in economische termen absoluut noodzakelijk is, ook in de komende
kabinetsperiode, daar waar het gaat om investeringen in onze infrastructuur.
Ondervoorzitter; u heeft heel wat vanachter de tafel gehoord.
Mevrouw Jorritsma; ja voorzitter, ik ben zeer tevreden over die toezegging en
ik denk ook dat het verstandiger is dan dat wij in ons verkiezingsprogramma
een nieuwe discussie over de kapitaaldienst gaan opwerpen. Wij hebben
inmiddels die discussie achter de rug en die levert per saldo geen extra ruimte
op en met wat de heer Groenveld zegt levert dat alleen maar meer risico's op
in de sfeer van toch weer tekort financieren en dat moeten we niet willen.
De heer Pond, afdeling Haarlemmermeer, Nou voorzitter, vanochtend is het
amendement van onze afdeling doorgeschoven naar vanmiddag, onder het
kopje fysieke infrastructuur, dat betreft het amendement A 196.
Kijk ik ben op zich wel tevreden met de toezegging dat er gekeken wordt om
in het algehele financiële beeld meer ruimte te scheppen voor infrastructuur,
ik begrijp ook de redenering wel die ten grondslag heeft gelagen aan het
verkiezingsprogramma maar de fundamentele vraag is natuurlijk wel, en die
wordt in dat amendement ter discussie gesteld, is er nu alleen ruimte voor
meer geld in investeringen in infrastructuur als er bij de uitgaven ruimte
ontstaat of zou je kunnen zeggen, en dat is eigenlijk een veellogischere
redenering, er is sprake van een economische groei die hoger is, en dat zal
ook in de komende jaren zo zijn, dan die 2% die hier in het
verkiezingsprogramma staat, die economische groei die leidt tot veel meer
mobiliteit, dat kunnen we zien en dat zal ook in de toekomst zo zijn, en zou
het nou niet heel verstandig zijn om zonder allerlei ingewikkelde discussies
daarover te voeren te zeggen dat als er een hogere economische groei dan
op dit moment geprognosticeerd op 2% dat we dan ook investeringen in
infrastructuur ook nadrukkelijk aan bod laten komen want ik denk dat wij
daarin als WO een heel duidelijk standpunt in moeten nemen want
investering infrastructuur zijn van eminent belang en ik zou toch graag die
discussie in fundamentele zin wel gevoerd willen hebben, amendement is A
196 en is vanochtend aangehouden.
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De heer Robin Linschoten; kijk wat ik moet bevestigen is wat er ontstaat
indien er zich groeimeevallers voor gaan doe, ik ben wat huiverig om het te
zeggen maar het is wel de formulering die we gekozen hebben uitgaande van
dat behoedzaam scenario, maar ik zou los daarvan toch heel nadrukkelijk
willen wijzen op het feit dat het totale financiële beeldgevorderd is sinds het
moment waarop wij dit conceptverkiezingsprogramma moesten presenteren,
nou u weet dat we dat zo meteen, en ik heb het zojuist ook al gezegd ook in
een afronding in de richting va de doorrekenaars van het Centraal Plan
Bureau tot een bepaalde opstelling moeten komen, het is het oordeel van de
commissie dat er nadrukkelijk veel meer financiële ruimte gevonden moet
worden voor infrastructuur dan in die eerste opstelling bij een behoedzaam
scenario was gekozen, daarbij zullen wij alles op alles zetten voorzitter, en
ook niet in onbelangrijke mate geholpen door deze vergadering omdat de
schade die we opgelopen hebben in termen van amendering ten opzichte van
het totale uitgavenkader tot op dit moment althans buitengewoon beperkt is
dus ik verwacht op dat punt geen grote problemen.
De heer Boone, kamercentrale Utrecht; ik vind dit toch een te vaag verhaal.
Wij moeten hier als WO heel duidelijk stelling nemen dat die infrastructuur
absoluut uitgebreid moet worden, dat daar echt veel meer geld voor moet
komen dan dat er nu in staat, en ik stel voor om het amendement van de
afdeling Haarlemmermeer gewoon in stemming te brengen om dat te
forceren.
Ondervoorzitter; we zullen het zeker in stemming brengen als u daar om
vraagt.
De heer Robin Linschoten; het signaal is helder alleen wat ik niet wil doen is
een verwachting wekken die niet kan worden waargemaakt. U weet dat we
uitgaan van een bepaalde economische ruimte in het totale beeld en die
ruimte die moet vast staan voordat we precies kunnen aangeven voor wat we
hier in termen van beleidsintensiveringen met elkaar ook daadwerkelijk
kunnen waarmaken en ik weet zeker dat we zo meteen hier weer met elkaar
aan het degenkruisen zijn als we het over onderwijs hebben waar we ook
allemaal extra geld bij willen hebben en noemt u maar op, ik denk dat we in
alle nuchterheid die afweging zorgvuldig met elkaar moeten maken. Neemt u
in uw achterhoofd wat we hebben opgemerkt over prioriteiten richting de
infrastructuur, we zullen op dat punt ook nadrukkelijk een maximale poging
doen om die extra ruimte gerealiseerd te krijgen maar laten we ons op dit
moment niet verder vastleggen dan op basis van de informatie die we
cijfermatig hebben verantwoord is en dat is niet omwille van voldoende
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helderheid maar gewoon om te voorkomen dat we onszelf in de problemen
brengen omdat we die eindafweging zorgvuldig moeten maken en ik denk dat
zeker daar nu in deze discussie blijkt dat we qua lijn inhoudelijk met elkaar
eens zijn, dat we dat vertrouwen over en weer moeten hebben dat we ook van
onze kant die poging echt maximaal wordt gedaan om daar uit te halen wat er
in zit.
De heer Blauw; ja voorzitter, in de WD Tweede Kamerfractie hebben wij uit
ten treuren gediscussieerd over de problematiek van de infrastructuur, mede
gezien de inbreng van de kant van de minister bij samenwerking aan
bereikbaarheid, transport in balans, het meerjarenprogramma infrastructuur
en transport en ga zo maar door.
Daarnaast hebben we de icesstudie die aangeeft dat met de huidige
meerjarenplanning we gewoon tientallen miljarden tekort komen, vandaar dat
ik wel blij ben met de toezegging die nu wordt gegeven dat het waarschijnlijk
iets meer wordt dan in de financiële doorrekening maar dat gaat nog steeds
uit van de lijn van het behoedzame scenario.
Ik wou erbij trekken, bij dat amendement A 196 het amendement A 198, wat
in het B deel staat, wat iets globaler is dan het amendement van
Haarlemmermeer wat namelijk infrastructuur neven schikt bij lasten verlichting
en bij de schuldvermindering wanneer de economische groei meer is dan 2%
dus meer dan het behoedzame scenario.
U werkt nu uit wat er nu al over valt, ik wil graag toch alvast deze prioriteit zien
te krijgen voor wanneer ook de komende jaren het meerdere daar is omdat wij
er anders echt niet uitkomen, dat kunnen wij vergeten.
De plannen die wij hebben om in diverse regio's, want het gaat niet alleen om
de Randstad, het gaat ook om het openbaar vervoer, het zijn allemaal
plannen die staan op spoor, het ministerie heeft overplanning dus als er
tegenvallers zijn in de procedures dan kan men daar inspringen maar het geld
moet daar echt voor op tafel komen en wij moeten daar gewoon die hoge
prioriteit aangeven vandaar zeg ik van nou neem in hemelsnaam A 196 of A
198 aan want daarmee geven we ook voor de onderhandelingen aan waar wij
een prioriteit hebben liggen.
De heer Weisenbeek; ja ik onderschrijf het betoog van collega Blauw maar
ook vanuit een standpunt van onze positie als Nederland distributieland
binnen de Europese Unie moet we echt zorgen dat de infrastructuur op dit
moment de prioriteit krijgt die het behoeft en derhalve beveel ik op zijn minst
de aanneming van A 196 als zodanig aan.
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Ondervoorzitter; dank u wel, dan denk ik dat we er wel zijn. Zijn er nog andere
mensen die nog enig ander licht erop willen laten schijnen en dan alleen als
er nieuwe argumenten zijn?
Voorzitter, de heer Linschoten heeft gezegd dat hij bang is dat er
toezeggingen gedaan worden die niet waargemaakt kunnen worden, ik denk
niet dat dat het geval is bij amendement 196 daar staat namelijk in dat als er
meer economische groei is een gedeelte daarvan naar infrastructuur moet
gaan en dat is dus geen toezegging die niet waargemaakt kan worden.
Mag ik vragen voorzitter is het dan, gezien deze indringende oproep, mogelijk
op pagina 15 van het partijprogramma artikel 4 in het midden waar die zin
staat: 'mocht de groei hoger zijn', om daar dan het woord infrastructuur te
plaatsen tussen de reductie van het tekort tot nul en de woorden
lastenverlichting?
Voorzitter, dat is exact het amendement van Utrecht, dat is amendement 198.
Voorzitter, kan dat ook aanleiding zijn om dit ook in stemming te brengen.
Ondervoorzitter; als u dat wilt dan gaan we ... ik zal even kijken wat erbij A 198
staat.
Wij zouden u dringend willen aanraden om dat over te nemen.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, ik denk dat we nu even pas op de
plaats moeten maken want nu dreigt er iets te gebeuren wat niet de bedoeling
kan zijn ook als ik de discussie van deze vergadering van vanmorgen rondom
het nog verder gaan met betrekking tot tekortreductie de revue laat passeren.
We hebben in het huidige regeerakkoord, maar ook in het programma zoals
het hier ligt, een nadrukkelijke formule met elkaar gekozen die van twee
dingen uitgaan.
Eén, we ramen behoedzaam, we rekenen ons niet rijker dan we in feite zijn,
maar we geven wel aan op welke manier wee omgaan met groeimeevallers.
Met betrekking tot die groeimeevallers hebben we, voor zover het gaat om de
inkomstenkant bij de overheid, een formulering getroffen die wat zegt over
wat er verder moer gebeuren over financieringstekort en lastendruk.
Ik denk dat we, gegeven de discussie en de besluitvorming van vanmorgen,
dat ook intact moeten laten.
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Daarnaast is onderdeel van die formulering dat meevallers aan de
uitgavenkant aan kunnen worden gewend ten behoeve van de
beleidsintensiveringen die we ook in het verkiezingsprogramma hebben
overgenomen.
Ik zou de vergadering willen voorstellen, om ten aanzien van dat
uitgavenkader, die groeimeevallers aan de uitgavenkant van de overheid om
daarvan vast te stellen dat die prioritair gaan in de richting van investering in
de infrastructuur, maar dan wel onder één conditie dat die prioriteiten niet zo
meteen, als we over de volgende hoofdstukken gaan praten, weer worden
omgedraaid want we kunnen het geld maar aan één ding tegelijk uitgeven en
dat moet u zich realiseren.
Ik zeg er wel bij dat dit meer dan voldoende ruimte geeft want deze zelfde
formule heeft tijdens de huidige kabinetsperiode betekend dat we in termen
van beleidsintensiveringen tussen de zes en zeven miljard meer hebben
kunnen doen dan op voorhand op basis van behoedzaam scenario in dat
regeerakkoord was afgesproken.
Met ander woorden, hij geeft voldoende soelaas als het gaat om
noodzakelijke investeringen in het kader van de infrastructuur.
Als we die formulering opnemen in de tekst, als we het daar met elkaar over
eens zijn. Ik zie Annemarie ook knikken, dan denk ik dat we hier op een hele
behoorlijke manier uitgekomen zijn.
Ondervoorzitter; is het mogelijk dat wat de heer Robin Linschoten zegt dat de
vergadering daarmee akkoord gaat om het zo op te nemen in het programma,
omdat ook als we dus A 196 en
A 198 opnemen toch misschien een andere indruk gevestigd wordt dan de
heer Robin Linschoten hier naar voren brengt?
Voorzitter, A 196 dat is vanmorgen aangehouden en wij denken dat het toch
heel goed is dat hier een duidelijke uitspraak is op welk niveau je zou moeten
denken. Uiteraard moet dat dan later passen in de financieringsmogelijkheden
maar dan mag denk ik ook een stuk ambitie inzitten en ik wijs er ook op dat er
inmiddels bepaalde contracten zijn tussen het Rijk en allerlei gemeenten over
bijvoorbeeld railinfrastructuur, ik noem de IJ-rail in Amsterdam en u weet dat
er nog steeds grote onzekerheid is of het Rijk die aangegane verplichtingen
wel kan nakomen en ik denk dus dat het heel goed is dat de WO op dit punt
een consequente lijn aanhoudt.
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Mevrouw Jorritsma; voorzitter, ik denk dat we op moeten passen om naar
projecten toe te gaan want er is inmiddels natuurlijk ook nog 6% miljard
gereserveerd al die nog besteed kan worden in de volgende kabinetsperiode
en iedereen weet dat als eerste daar VIN EX projecten uit zullen worden
gefinancierd, maar graag ook nog een paar andere dingen.
Ik ben het eigenlijk heel erg eens met wat de heer Robin Linschoten doet,
omdat ik heel erg bang ben dat we anders in een oeverloze discussie
terechtkomen rond wat dan wel naar lastenverlichting, wat dan wel naar
tekortreductie, terwijl natuurlijk de zekerste garantie dat er ook werkelijk echt
geld, om zo maar eens te zeggen, in het verkiezingsprogramma komt is als
we binnen het behoedzame scenario een behoorlijk bedrag voor infrastructuur
extra kunnen opnemen, dan ga ik er overigens wel van uit dat dat dan ook
een behoorlijk bedrag moet zijn.
Ondervoorzitter; we waren gebleven bij afdeling Schouwen-Duiveland want
daar begon de hele discussie, en dat is dus amendement 687, we hebben er
genoeg over gediscussieerd, u heeft gehoord dat er dringend geadviseerd
wordt om dit te verwerpen. Wil iemand stemming over dat amendement?
Niemand? Dank u wel.
Dan gaan we, ik zal de volgorde aanhouden, naar 688 kamercentrale
Limburg.
Kamercentrale Limburg; voorzitter ik wil niet over A 688, want ik denk dat dat
duidelijk is, maar als kamercentrale Limburg hadden we nog staan
amendement 682.
Ondervoorzitter; dat weet ik maar dat wilde ik aan het einde van het hoofdstuk
behandelen, is dat goed?
A 688 is dus overgenomen en we gaan naar A 689 van de afdeling
Hoevelaken en ik denk dat dat een iets andere invulling is maar dat het tot
een zelfde discussie zal leiden, maar ik vraag het even aan de commissie.
Ja, ik denk dat we in zekere zin deze discussie hebben afgerond waar hier, ja
niet onterecht in de context van Hoevelaken dacht ik een verdubbeling wordt
gevraagd van de passage van één miljard naar twee, maar ik denk in het licht
van de vorige discussie dat u wellicht aan die toezegging voldoende heeft.
Ondervoorzitter; wilt u daar nog discussie over?
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De heer Boudewijn van de Woerd van de afdeling Hoevelaken; we zijn
uiteraard al erg gelukkig dat de motie die wij hebben ingediend al breed
gesteund wordt in de zin van de discussie in deze partij, toch zouden wij
graag zien dat de uitspraak in dit stuk tekst toch nog wat sterker werd.
Wij verwachten van u niet een keiharde toezegging over de hoogte van het
bedrag dat u kunt vrijmaken maar we zouden wel graag benadrukt zien dat er
veel meer geld nodig is dan nu uit de tekst blijkt.
Misschien dat u in de toezegging die u al heeft gedaan over het zoeken van
geld toch in deze tekst iets meer kunt benadrukken dat er veel meer nodig
eigenlijk dan die één miljard die op dit moment in het behoedzame scenario
beschikbaar is.
Ondervoorzitter; dat hebben we ook daarnet dus aangegeven in het
programma en daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd dus.
De heer van Woerd; ja maar waar het mij omgaat is dat het ook in d tekst bij
dit stuk infrastructuur ook duidelijk naar voren komt.
De heer Robin Linschoten; de tekst van dit onderdeel is denk ik niet het
probleem maar waar het zo meteen klink en klaar uit moet blijken is het totaal
financieel economisch kader wat we presenteren en waar alle evenwicht in
aanwezig is en ja onze ambitie is om het daar heel nadrukkelijk geregeld te
krijgen.
De tekst zelf daar kunnen we behoorlijk mee uit de voeten.
De tekst zelf geeft aan dat infrastructuur een prioriteit is, waar het om gaat is
dat we precies aangeven hoe we in de totale afweging van
beleidsintensivering de lastenverlichting en de tekortreductie inderdaad
bedragen in deze orde van grote vrij kunnen spelen, ook structureel, ten
behoeve van investering en infrastructuur en ja die toezegging hebben we
gedaan voorzitter.
Ondervoorzitter; wilt u nog stemming over dit amendement? Dank u wel.
A 690, afdeling Antwerpen over regel 1042 tot 1044 en het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
De heer Walt Meyer, voorzitter van de afdeling Antwerpen; voorzitter het gaat
hier om een suggestie voor een stuk wijsheid en een stuk voorzichtigheid, die
verder niet van essentieel belang is maar die toch wel eens een keer
bijzonder waardevol zou kunnen zijn als je eraan toevoegt: 'langlopende
investeringsprojecten die over een kabinetsperiode heenlopen zullen elke vier
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jaren op de grondslagen van het plan herijkt worden teneinde doelmatigheid
van de investering blijvend te waarborgen'.
We hebben natuurlijk een aantal hele grote investeringsprojecten gehad die
tien twaalf jaar hebben gelopen, er wordt een keer goed over gediscussieerd,
er wordt goedgekeurd en dan loopt die zak verder, misschien wel meer dan
tien jaar. De suggestie die hier op tafel ligt is om elke vier jaar is even te kijken
hoe het daarmee staat en vooral hoe het met de bedragen staat die daarvoor
zijn uitgetrokken. Wij vinden dit een motie van wijsheid en verstandigheid, dat
was het voorzitter.
Voorzitter, ik begrijp dat de heer van Walt Meyer inderdaad bang is dat we bij
lange investeringsprojecten wegen inslaan die, bij niet goed gebleken niet her
omkeerbaar zijn, ik geloof dat dat zeker zo niet gaat en dat er eigenlijk altijd
bijna jaarlijks een bijstelling, een volging, van die hele grote projecten aan de
gang is. Ik denk dat dit amendement die vier jaar staat en wij het over vier jaar
hebben dat natuurlijk dat woord herijken als het zou gaan betekenen op dat
dat ondoenlijk en heel onverstandig is want we zijn dan bezig met projecten
die onze hele positie in Europa en Nederland betreffen, dus ik zou dit toch
niet aanraden.
De heer Groenveld; nou ja kijk, we hebben in het programma dacht ik ook
ergens opgenomen, het private public partnership bij het doen van grote
investeringsprojecten met een lange looptijd dat het aan te bevelen is, ja als
je suggereer dat je elke vier jaar wel weer op je beslissingen kan terugkomen
als overheid dan haal je dat wel onderuit.
De onzekerheid die je dan schept is zodanig groot dat, als het gaat om private
public partnership private wel zal afhaken denk ik.
De heer Blauw; ja voorzitter, we hebben in de Tweede Kamer het systeem
van de grote projecten, waaronder de Betuwelijn vallen, de HSL, Schiphol en
zeer vele andere zaken, daar wordt in tonen regelmatig gerapporteerd door
de minister en dat wordt in de commissie beken, daar worden financieel
plaatjes bijgesteld of daar worden bepaalde remmen opgezet omdat het fout
gaat, en er worden ook nog wel eens wijzigingen in de structuur gezet, maar
als je het iedere vier jaar zou moeten herijken, wat zou kunnen betekenen ik
doe dat project niet meer dan ben je toch heel raar bezig.
De heer Walt Meyer; voorzitter, wat de heer Blauw zegt zou misschien wat
meer publiciteit moeten krijgen waardoor bijvoorbeeld zinsneden als dit
voorkomen worden, het amendement is ingetrokken voorzitter.
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Ondervoorzitter; dank u wel. We gaan naar amendement 691 van de
kamercentrale Groningen over regel 1042, een nieuwe luchthaven. Wie wil
het woord daarover?
Kamercentrale Groningen; voorzitter wij vinden dat het nog net even te vroeg
is willen we daar een harde uitspraak over te doen en we trekken het in.
Ondervoorzitter; kamercentrale Utrecht over regel 1043, dat is het advies
overnemen. ledereen akkoord?
Voorzitter, zou ik mogen adviseren om de strekking over te nemen en dat zeg
ik omdat Bergen op Zoom een amendement 741 heeft met dezelfde
achterliggende gedachte, maar dat richt zich op inspraakprocedures die
efficiënter en met een snellere doorlooptijd dienen plaats te vinden.
Er heeft recentelijk veel onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden
om überhaupt procesmanagement bij grotere projecten efficiënter in te
richten, en ik denk dat we die dingen in samenhang moeten verwoorden
waarbij de strekking alleszins tot zijn recht komt.
Voorzitter, mag ik het amendement van de kamercentrale nog wat toelichten?
In het amendement wat wij hier aan de orde hebben gaat het met name om
de hele systematiek in het kader van het meerjarenprogramma, dus het MlD,
en dat is een zaak die toch een iets andere invalshoek heeft dan de
procedures rond de inspraak. Beiden zijn belangrijk om tot tijdsbesparing te
komen, dat ben ik met u eens, maar ik denk dat beide amendementen
overname verdienen en u adviseert ze ook beide over te nemen, dus waarom
niet allebei?
Akkoord, ik wou alleen het effect versterken.
Ondervoorzitter; geen problemen, overnemen.
Afdeling Schouwen-Duiveland A 693, regel 1044 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Dan is het hierbij verworpen.
A 694, kamercentrale Dordrecht, regel 1044 en ook het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven? Dan is het hierbij verworpen.
Voorzitter, dat amendement trekken wij in omdat uw commissie tot
overnemen adviseert van amendement 695.
Ondervoorzitter; fijn, dank u wel,
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Voorzitter, om over dat laatste te beginnen. Ik heb het gevoel dat hier een
misverstand in het spel is. De commissie kan namelijk niet tegelijkertijd A 695
en A 696 overnemen, A 696 gaat waar mogelijk uit van private financiering,
dat is ook alleszins de gedachte die de commissie voor ogen staat en dat
betekent dat A 695 dus verworpen zou moeten worden.
Ondervoorzitter; ik denk dat het duidelijk is, het gaat over de regels 1045 en
1046 en het advies is dus om A 695 te verwerpen en A 696 daarmee aan te
nemen. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dan is dat zo geregeld.
Afdeling Rijswijk, over regel 1050 tot 1055 en het advies is verwerpen. Wie
mag ik het woord geven?
Afdeling Rijswijk; voorzitter, helaas is het in deze kabinetsperiode ook weer
niet gelukt om een besluit te nemen over de verlenging van de A4, het stuk
tussen Rijswijk en Rotterdam, dat is echt een blamage als het gaat om de
noodzaak van de verbinding die een versterking moet zijn van de
infrastructuur tussen de beide mainports, wat toch een heel belangrijk
element is voor de economie van Nederland en juist als voorbeeld van de
noodzaak van infrastructuur investeringen in de Randstad zouden wij dat wel
willen opnemen nu.
Ondervoorzitter; ik vraag advies aan de commissie.
Voorzitter, natuurlijk is de redenering van Rijswijk rond de A4 het nut en de
noodzaak ervan en de aansluiting is zeer aansprekend en zeer begrijpelijk, de
commissie heeft echter in het algemeen niet een bepaald traject of en
bepaald tracé willen opnemen gegeven dat het daar dan zeker niet bij zal
blijven in het verkiezingsprogramma omdat wij weten dat er nog wel meer
prioriteiten via het partijprogramma dan zouden moeten komen en in het licht
van de vorige discussie vinden wij dat als commissie te gevaarlijk wat niet
afdoet natuurlijk aan de sympathie voor wat u zegt.
Afdeling Rijswijk; voorzitter, we kunnen nu constateren dat er één concreet
amendement ligt dus dat zou dan nu in ieder geval de mogelijkheid geven om
dat voorbeeld wel op te nemen dan hoeft u niet meer het risico te lopen dat er
nog meerdere bijkomen dus dat vind ik geen doorslaggevend argument en ik
zou het graag willen handhaven.
De heer Groenveld; nee, maar de boel wordt dan wel een beetje
onevenwichtig.
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Afdeling Rijswijk; voorzitter dat is het recht van de afdeling om een
amendement in te dienen.
Ondervoorzitter; en het recht eventueel van de vergadering om dat te
verwerpen en dat gaan we dan ook vragen, als u dat zou wensen. Wilt u dit
amendement in stemming brengen? Ja, Rijswijk wil dat.
Dames en heren u heeft de mening van de commissie gehoord en die zegt
wanneer je dit project met name gaat noemen moet je misschien een aantal
andere projecten ook met name noemen en die stelt voor om te verwerpen.
U wilt er nog iets aan toevoegen?
Ja meneer de voorzitter, ik zou daar graag iets aan willen toevoegen.
Ik zou eigenlijk in dat kader, we hebben dat ook niet gedaan, we hebben het
voorbeeld van de heer Nous gevolgd en dus ook geen projecten genoemd.
West-Brabant staat erom bekent om dit soort projecten wel te doen en wat
schertst onze verbazing, Rijswijk komt met de A4, nou daar kunnen wij ook
aan meedoen.
Als Rijswijk bereid is om die A4 ook door te trekken naar het stuk Dinteloord Bergen op Zoom dan zijn we direct bereid Rijswijk te steunen.
Ondervoorzitter; goed, daar praten we dus niet over want daar ligt geen
amendement.
U weet de situatie momenteel dat de commissie dat die adviseert verwerpen
en dat wordt dus gewoon stemmen.
Afdeling Rijswijk; voorzitter, er ligt ook nog een amendement A 709 dat heeft
die inhoud dus dat was wat ons betreft ook akkoord.
Ondervoorzitter; en wanneer onze voorzitter het zelf voor het zeggen heeft
dan mag u die weg nog doortrekken naar Den Helder ook, en dat gebeurt dus
ook niet.
Ik ga het amendement in stemming brengen en het is zo dat we dat weer op
dezelfde manier doen.
Wie is voor het amendement Rijswijk A 697 oranje voor, wie is daar tegen,
oranje. Blauw voor, blauw tegen, wit voor en wit tegen.
Voorzitter van het stembureau, kunt u al een schatting maken?
Het is dacht ik verworpen.
We gaan door naar 699 kamercentrale Limburg, regel 1050 en wie mag ik het
woord geven?
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Kamercentrale Limburg; meneer de voorzitter, dames en heren. Ik hoop dat
de commissie heel consequent is. Net hebben we een project verworpen,
eigenlijk staat hier Randstad. De commissie bivakkeert waarschijnlijk
hoofdzakelijk in de Randstad en schrijven een verkiezingsprogramma voor
vier jaar, tot 2002.
De A28 bij Zwolle en de A 1 die staan nu al vast, laten we nu even de
vergadering, die daag ik uit, om hier de Randstad even te schrappen.
Ondervoorzitter; nou ik ga eerst vragen aan de commissie waarom die
gezegd hebben dat dit amendement verworpen wordt, commissie.
Ja voorzitter, dat is als u de tekst leest vrij eenvoudig. Wij hebben ons
gefocust op het woord met name in de Randstad in artikel 3 en daar zijn we
ook van overtuigd.
Kamer centrale Limburg; voorzitter, namens de kamercentrale Limburg wil ik
het toch wel duidelijk zeggen dat deze zinsnede, hoewel u zegt de nadruk ligt
op 'met name', dat je ook de nadruk op de Randstad kan leggen en dat
vinden wij toch .. in het zuiden daar zijn ook problemen met dergelijke zake en
dat betekent dat je het toch wat breder mag zien, we weten dat met name dat
in de Randstad is en dat hoeft u niet zo nadrukkelijk op te schrijven want dan
lijkt het meer dat u een Randstadparlement vormt.
Commissie, ik heb geen moeite om, alhoewel ik het nog nooit zo gelezen had,
dat het accent niet op 'met name' ligt want dat is de juiste terminologie om het
te laten vallen, maar het is geen essentieel punt juist omdat u zegt dat
iedereen het weet.
Kamercentrale Limburg; ik wil een streep onder 'met name' zetten.
Mevrouw Jorritsma; voorzitter, zou ik een suggestie mogen doen?
Als u nou eens in plaats van het, want ik vind het woord 'autowegen' ook heel
slecht, wij kennen in dit land nauwelijks autowegen dat zijn altijd
autosnelwegen, daar hebben we het neem ik aan over in dit geval.
Als u nou eens zou zeggen 'de capaciteit van het netwerk rond de grote
stadsgewesten en op de achterlandverbindingen', is volstrekt onvoldoende
want daar gaat het over denk ik, we hebben het over achterlandverbindingen
en rond de grote stadsgewesten, daar zitten de capaciteitsproblemen.
Dan denk ik dat je het ondervangen hebt en dan kan je het woord Randstad
missen en dat heb je het voor een deel over de Randstad en voor een deel
daarbuiten.
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Ondervoorzitter; kan de vergadering daarmee akkoord gaan? Dan wordt het
zo in het programma verwerkt, hartelijk dank voor uw inbreng.
Voorzitter, daarmee kan ik 684 intrekken wat in feite dezelfde strekking heeft
als dit en willen dat onder aan dit punt toevoegen bij 1054 maar op deze wijze
is het probleem ook opgelost.
Ondervoorzitter; dank u wel;
Ik stel aan de orde amendement 703 van de afdeling Rijnwoude, over regel
1051 en het advies is verwerpen. Wie mag ik het woord erover geven?
Dan is het hierbij verworpen.
A 704 van de afdeling Rijnwoude, over regel 1052 en het advies is ook
verwerpen. Zijn daar dus toelichtingen op? Het is verworpen.
A 705 van de kamercentrale Gelderland, het advies is overnemen, akkoord,
overgenomen.
Amendement 706 afdeling Velzen, over regel 1054 en het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Het amendement is verworpen.
Amendement 707 de kamercentrale Limburg, over regel 1055 en het advies is
ook verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
I
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Mevrouw de Blicour; voorzitter, de kamercentrale Limburg vind dat ook de
automobiliteit verschillend is of je nou in de Randstad bent of in het
achterland, daar zijn de afstanden en daar zijn de mogelijkheden voor
openbaar vervoer soms zo beperkt dat je zelfs zou willen bevorderen om daar
de mogelijkheid tot autogebruik open te laten.
En dat is eigenlijk de essentie van dit amendement dat je niet overal kunt
werken met openbaar vervoer.
Er zijn zelfs plaatsen, ik ken dat van vroeger niet alleen in Limburg maar ook
uit de achterhoek en verder, dat je eens per dag heen en de volgende dag
pas terug kon met openbaar vervoer en daar gaat het eigenlijk om.
Ondervoorzitter; dank u wel. Ik vraag het de commissie om te argumenteren.
Ja voorzitter, in het licht van de vorige discussie is het vervoer natuurlijk en
ook de drukte, het pleidooi van Limburg bij de vorige discussie duidelijk, dat
het geen Randstadprobleem is.
Wij erkennen natuurlijk dat daar een verschil in dimensie is, desondanks,
maar de zin 'in deze gebieden dient de automobiliteit bevorderd te worden.
Dat is de zin waar wij ons toch heel moeilijk in kunnen vinden namelijk om
automobiliteit te bevorderen waar het hier dan nog volgens uw toelichting in
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de tekst lijkt op individueel vervoer ook daar in die gebieden, we kennen
Limburg natuurlijk allemaal goed, is dan ook collectief vervoer met kleine
bussen, de trein taxi, zouden wij toch gevaarlijk vinden om hier de individuele
automobiliteit onder het begrip bevorderen te brengen want mogelijk blijft het
er.
Mevrouw de Blicour; u mag het woord bevorderen best weglaten maar ook
het vervoer met kleine bussen dat is zo beperkt en daar zijn zoveel problemen
bij, dat werkt in de praktijk nog lang niet en ik denk in die zin om de
mogelijkheid om de particuliere auto bevorderen daarnaast te laten bestaan
toch wel open moet blijven.
Ondervoorzitter; maar het blijft natuurlijk bestaan, ik denk toch dat de
commissie bij het advies verwerpen blijft. Wilt u dit amendement in stemming
brengen? Nee, dank u wel.
Afdeling Oss 708, over regel 1055 en het advies is ook verwerpen. Wie mag
ik het woord geven? Dan is het hierbij verworpen.
Afdeling Rijswijk, amendement 710, over de zinnen 1061 en 1062 het advies
is ook verwerpen. Wie mag ik over dit amendement het woord geven? Dan is
het hierbij verworpen.
A 711 van de afdeling Brussel, over regel 1062 en 1063 het advies is ook
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Dan is het amendement verworpen.
Meneer de voorzitter, sorry, dat ging me iets te snel.
Het enige wat we met dat amendement willen zeggen is dat telewerken iets
naders is dan thuiswerken, bij telewerken wordt de afstand tussen wonen en
werken niet verkleind alleen je hoeft het niet te overbruggen en dat is eigenlijk
wat we met het amendement hebben willen aangeven.
Als de commissie dat niet wenst te honoreren heb ik er geen problemen mee
maar ik denk dat het toch een verbetering in het programma kan zijn.
Commissie; we kunnen het woord 'gereduceerd' vervangen voor 'irrelevant'.
Ondervoorzitter; ik neem aan dat de commissie dit redactioneel toch nog even
bekijkt, kunnen we daar een aantekening van maken? Dank u wel.
Dan krijgen wij de kamercentrale Limburg, dat was dus 712, die is
overgenomen, dat is het advies.
Dan 713 van de afdeling Haarlem over de zinnen 1066 tot 1067, verwerpen.
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Ja voorzitter, daar ben ik vrij makkelijk in maar ik dacht dat het redactioneel
was maar u zit toch wat in financiële problemen, hoor ik net bij de discussies.
Toen dacht ik nou waarom dan niet complete netten onder de grond, dat stelt
u eigenlijk voor, maak er gewoon verbindingen van dan houdt u misschien wat
geld over.
Dat is eigenlijk de essentie, maar we gaan toch niet complete netten
ondergronds brengen, ik neem aan dat bedoeld wordt sommige verbindingen.
Ondervoorzitter; dat wordt bedoeld dus als zodanig wordt dit overgenomen en
verwerkt in het definitieve programma.
Afdeling Rijswijk en dat is amendement 714 en dat is overgenomen. Geen
discussie? Dank u wel.
Afdeling Maassluis met amendement 715, en die wil iets schrappen en dit
wordt verworpen.
Afdeling Zoetermeer; voorzitter, ik stel voor om daar een aantal
amendementen bij elkaar te betrekken en dat betreft A 715, A 717 en het
amendement van de afdeling Zoetermeer A 724, misschien is er nog eentje
die ik over het hoofd zie maar dat gaat allemaal over het fenomeen
rekeningrijden en het al dan niet aanbrengen van zogenaamde 'pay-lanes'.
Ondervoorzitter; wilt u dat toelichten? Gaat uw gang.
Afdeling Zoetermeer; en dan met name het voorstel zoals de afdeling
Zoetermeer dat heeft geformuleerd, dat is dan A 724.
Wij stellen voor om op te nemen de tekst dat rekening rijden of dat in ieder
geval niet de variabele kosten niet de vorm mag krijgen waarbij de
lastenverzwaring voor automobilisten kan optreden en dat betekent dat de
regels 1077 tot en met 1080, dat is dus punt 5,dat die kan vervallen.
Zoetermeer is ook zo'n gemeente dat in de Randstad ligt maar met dat
fenomeen rekeningrijden zoals dat op dit moment ontwikkeld wordt wel te
maken krijgt.
Er is een alternatief in de vorm van openbaar vervoer naar diverse plaatsen in
de Randstad maar niet naar alle plaatsen en het fenomeen rekening rijden
kent meestal het principe dat op het moment dat je de snelweg oprijdt dat je
dan moet gaan betalen. Dat baadt ons grote zorg, niet voor niets is ook de
partij Mobiel Nederland in Zoetermeer begonnen met een campagne voor de
lokale verkiezingen, we hebben vier jaar geleden op het verkiezingscangres
uitgesproken, dat rekening rijden dat we daar niet voor zijn, toen zelfs met
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een behoorlijk grote meerderheid en ik hoop dat het congres dat ook deze
keer zal uitspreken, daar moeten we niet naar toe.
Commissie; voorzitter, wij hebben in artikel 4 eerst alleen opgenomen alleen
de 'pay-lanes' en dat komt er op neer dat de commissie natuurlijk wel vindt
dat er een probleem is en dat prijsmechanisme, vooral in het woon
werkvervoer in de spits, dat dat wel degelijk mede beïnvloed moet worden
door het prijsmechanisme maar de commissie heeft er in eerste lijn voorkeur
aan gegeven om toch het woord pay-lanes te noemen in de zin van extra
infrastructuur, waarbij men tegen betaling, laten we zeggen een zeer sterk
verminderde filekans op bepaalde uren in het woon werkvervoer zou hebben.
Het schrappen van deze mogelijkheid lijkt ons toch wat irreëel, namelijk omdat
er toch een probleem is waarbij verkeersregulering door prijsmechanisme
toch zeker tot de mogelijkheden moet behoren.
De heer Han van der Slot, afdeling Noordwijkerhout; is het niet veel
verstandiger om al dat geld wat binnengeharkt wordt al tientallen jarenlang
van de auto eindelijk is te gebruiken daar waar het voor bedoeld is en
namelijk voor het aanleggen van meer wegen of het verbreden van die wegen
in plaats van nu nog meer geld binnen te harken via pay-lanes, dat is toch
allemaal onzin eigenlijk?
Mevrouw Jorritsma; ja, voorzitter het is natuurlijk verleidelijk om op dit laatste
in te gaan maar ik geloof dat we ook altijd nog graag wensen op het terrein
van onderwijs, zorg en dat soort zaken. Die moeten ook betaald worden.
De pay-lanes, daar een opmerking over, voor zover de discussie over paylanes gaan zijn dat gewoon private stroken die gefinancierd worden uit de
opbrengsten, daar is wat mij betreft niets op tegen, regulerend zijn ze echter
nauwelijks.
Ze kunnen, automobilisten die daar voor kiezen een voordel geven, ze kosten
jaren de tijd om dat we ze planologisch moeten inpassen en dus opnieuw
aanleggen met voorzieningen dat het ook gescheiden verkeer is, dat lost dus
voor de korte termijn niks op.
Ik ben blij dat het in het verkiezingprogramma staat, dat moge duidelijk zijn,
maar als we dan komen bij het verhaal over rekening rijden dan zou ik u erop
willen wijzen dat het wetsvoorstel daarover inmiddels bij de Tweede Kamer
ligt en dat datgene wat hier staat correct is, daar ben ik het mee eens dat het
niet mag leiden tot een lastenverzwaring, ik zou er wel op willen wijzen tegen
al diegenen die er nu tegenaan zitten te hikken, wat ik best begrijp, want het
is geen leuke maatregel, maar dat ik tot nu toe geen instrument heb gezien
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wat ons kan helpen wat de filelast met 30 tot 40% in één klap te verlagen en
zolang dat alternatief door niemand nog op tafel is gelegd vrees ik dat ook
helaas de WO zal moeten zeggen dat het toch erg plezierig zou zijn dat de
arbeidspiekken in Zoetermeer, in de Randstad, bereikbaar moet blijven en
daar zit gewoon het grote probleem.
Alles wat we totnogtoe doen leidt ertoe dat we kleine reducties krijgen maar
die grote klap valt, met alles wat we er nu van weten, alleen maar te maken
door dat systeem. Dat is jameer, vervelend maar het is wel uit te leggen en
als het werkt hebben we wel een fantastisch middel binnengehaald.
Ondervoorzitter; ik denk dat er voldoende gediscussieerd is ik wil nu, want ik
zie toch dat er een aantal verschillen zijn met wat u eerst zei, ik wil gewoon
eerst A 715 afhandelen dat is de afdeling Maassluis, die wil pay-lanes
schrappen, wil Maassluis daar stemming over? Nee, dan is het amendement
verworpen.
Nu dan wil Zoetermeer aar wel stemming over maar volgens mij hangen ze
toch wel enigszins samen hoor.
Commissie; nou, ze hingen samen maar we zullen uw amendement ook
ongetwijfeld in stemming brengen als u dat wilt.
A 716 kamercentrale Groningen die wil pay-lanes veranderen in tolwegen, dat
is verworpen, dat is een redactioneel iets en dat is iets echt anders hé.
De heer Groenveld; ja, ik denk dat dat echt anders is en als je dat zou
verwarren want pay-lanes is momenteel een wel omschreven begrip exact
zoals mevrouw Jorritsma net heeft gezegd.
Ondervoorzitter; ik denk dus dat we dat niet moeten doen ....
Afdeling Zoetermeer; voorzitter, als dat inderdaad particulier initiatief is
waarbij dat niet ten koste gaat van de capaciteit van de autosnelwegen, dus
het is een extra toevoeging boven op de normale toevoeging om op de
normale autosnelwegen doorgang te geven dus ook een normale verbreding
vindt plaats, als dat de context is dan is het oké, dan zou het een experiment
is wat je zou kunnen doen, daar kan ik me dan in vinden.
Ondervoorzitter; oké. Dus het woord 'tolwegen' zouden we toch iets anders
aangeven ik neem aan dat de vergadering dat ook verwerpt en dan kom ik
aan afdeling Capelle a/d IJssel, A 717, die wil dus niet alleen de pay-lanes
laten vervallen maar die wil iets anders daarvoor in de plaats. Moet daar nog

wo

224

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

een toelichting worden gegeven door Capelle a/d IJssel? Nee, dan is het ook
verworpen.
Dan gaan we even kijken en dan zie ik dat hier 977 met betrekking tot regel
1076, even kijken, en dat moet staan in de buurt van bladzijde 119.
Dat is door Den Bosch nagekomen, u wilt daar een toelichting op geven?
De kamercentrale Den Bosch die heeft zich beraden over de lasten die de
burgers zijn opgelegd de laatste jaren als het gaat om accijnsverhogingen, als
het gaat om de omvang van de files in dat kader en als het gaat om de
pogingen om het milieu te verbeteren door verzwaring van de lasten.
Dat allemaal heeft niet geleid tot vermindering van onze vervuiling, dat heeft
niet geleid tot vermindering van de files en de kamercentrale Den Bosch heeft
daarom ook een amendement aangenomen waarin ze vraagt om de lasten
van de burger niet verder te laten stijgen tenzij deze maatregelen genomen
worden in samenwerking met de Europese buren, en dan praat ik niet over
pay-lanes maar over ECO tax en dergeliike.
Ondervoorzitter; ik vraag het aan de commissie.
Commissie; voorzitter het lijkt mij vrij onmogelijk dat Nederland bijvoorbeeld
bij de invoering van de variabilisatie, dus verhoging van accijns en het laten
dalen van de vaste lasten met een dergelijk systeem waarin ze toch haar
eigen Nederlandse probleem van de files en dichtslibbing wil voorkomen dat
dat alleen zou kunnen als dat in Europees verband door de EEG wordt
besloten.
Ik denk ook dat dat ook onverstandig is dat wij niet op een verstandige wijze
ons specifieke probleem door prijsmechanismes kunnen beïnvloeden.
Als ik al zie hoe moeilijk het is om tot harmonisatie van accijns in Europa te
komen dan zal dit zeker onmogelijk zijn.
Ondervoorzitter; wilt u hier stemming over?
Graag voorzitter.
Dames en heren, 977 wie is voor dit amendement van dit amendement van
's-Hertogenbosch, oranje kaarten, wie is tegen, oranje kaarten tegen.
Blauw is voor, goed de armen omhoog houden u wordt moe, ik begrijp het
maar nog even doorzetten, blauw tegen dan wit voor en wit tegen.
Voorzitter stembureau ben ik er ver naast als ik zeg dat het verworpen is?
Dank u.
978 van St. Michielsgestellaten ze vervallen, dank u wel.
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we gaan naar de kamercentrale Dordrecht A 718, over regel 1076. Het advies
is verwerpen en wie mag ik het woord geven?
Dit wordt ingetrokken, dank u.
A 719 van de afdeling Zwolle ook over regel 1076 het advies is ook
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Is het amendement verworpen.
A 720 van de afdeling Zwolle, over dezelfde regel 1076 het advies is ook
verwerpen. Is verworpen.
A 721 van de kamercentrale Gelderland, over 1076, daar is gezegd
overnemen, geen discussie.
Nu komen we aan A 724, we hebben daar al uitgebreid over gediscussieerd,
wilt u nog iets toevoegen?
Afdeling Zoetermeer; ja, ik zou graag nog een tweede termijn willen als u dat
zou willen toestaan?
Ondervoorzitter; gaat uw gang als het maar een kort termijntje is.
Afdeling Zoetermeer; mevrouw Jorritsma heeft aangegeven dat ook zij niet
weet of rekeningrijden bijdraagt aan de oplossing van het fileprobleem, dat zei
u wel, en ik denk dat het een goede zaak is dat er dan op dat moment dan
ook niet een rekening bij de autogebruiker op dit moment moeten neerleggen.
Ik denk dat je eerst moet experimenteren, experimenten, denk ik, zijn een
goede zaak, er zijn op verkeersbeleid de afgelopen jaren al goede
experimenten in gang gezet, ook op het gebied van rekeningrijden
experimenteer daarmee, ga dan kijken of dat inderdaad enig soelaas kan
bieden, maar ik vind het te gemakkelijk dat we kunnen zeggen variabilisatie
van autokosten moeten gaan invoeren en dat het dan maar de vorm van
rekeningrijden moet gaan krijgen en dat daardoor de lasten komen bij die
automobilisten die gewoon naar hun werk moeten en geen alternatief hebben
en die zijn er in de Randstad heel veel.
Mevrouw Jorritsma; als er gesuggereerd wordt dat ik gezegd zou hebben dat
er geen zekerheden te geven zou zijn, alle onderzoeken die gedaan zijn op
basis van experimenten in het buitenland, die er altijd weer een klein beetje
uitzien dan hier, wijzen erop dat we een grote vermindering van de filelast
kunnen verwachten.
Dan kun je natuurlijk experimenteren maar ik zou niet zo goed weten hoe je
moet experimenteren met een systeem wat je ook alleen maar kunt
uitproberen als je het invoert, want als je het wil doen dan moet je het bij de
eerste stad gaan doen en dan mag dat misschien niet Den Haag zijn, dat mag
ook een andere stad zijn, maar het moet wel gebeuren en dat betekent dus
dat jet het in moet voeren en dat je natuurlijk moet volgen hoe dat gaat en
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hoe dat loopt, absoluut, en als er wetenschappelijke onderzoeken zouden
komen die aantonen dat het niet zou werken dan bent u de eerste die mij ook
tegen het systeem zou brengen maar tot nu toe wijzen alle onderzoeken uit
dat het wel degelijk een grote vermindering van de filelast met zich
meebrengt.
Dan zich ik dan kan ook de WO zo'n systeem niet zomaar aan de kant
leggen zeker waar we er nu na de vorige periode zo voor gekozen hebben het
niet te doen als een soort verhoging van de collectieve lasten maar als een
puur reguleringsinstrument.
Ondervoorzitter; ik denk dat we er voldoende over gediscussieerd hebben, we
hebben het punt van alle kanten bediscussieerd dus ik wil graag tot stemming
overgaan.
Afdeling Zoetermeer; u gaat iets te snel, ik vraag me dan wel af of we ook
bereid zijn om in het geval het niet werkt de gebruiker die kosten die die heeft
gemaakt terug te betalen. Op het moment dat je inderdaad filevrij naar je werk
kunt, als het werkt, dan is iedere Nederlander bereid om daar 7 gulden per rit
voor te betalen, dat is op zich het probleem niet, maar op het moment dat het
niet kan en je staat toch in de file dan is het puur lastenverzwaring waar je
niets voor terugkrijgt en dan moeten we ons ook sterk maken dat we op dat
moment die burger, die gebruiker, gewoon zijn geld terugkrijgt.
Er is eerder gezegd dat rekeningrijden niet tot lastenverhogingen zouden
leiden. Nou lijkt het mij dat het een erg duur systeem is, ik denk da invoering
van het systeem miljarden kost, leidt het dus per definitie tot
lastenverzwaringen want die kosten moeten wel eerst terugbetaald worden
voordat het iets gaat opleveren.
Daarnaast is er gezegd dat het het fileprobleem zou oplossen, nou dat kan
alleen maar als mensen gaan thuisblijven, dus die mensen staan dus nu dus
want er wordt verondersteld dat de mensen nu allemaal voor niets in de file
staan.
Daarnaast kan het ook zijn dat die mensen andere routes gaan nemen zodat
die files zich gaan verplaatsen naar secondaire wegen met alle gevaarlijke
situaties van dien.
Daarnaast vond ik het erg bedenkelijk dat de gegevens die verzameld worden
via dat systeem zullen leiden tot allerlei privacyproblemen want gegevens die
verzameld worden zullen ongetwijfeld leiden tot. ....
Ondervoorzitter; ik ga even stoppen, u zegt een aantal dingen die al eerder
genoemd zijn en ik wil nog de meneer voor u ook even het woord geven.
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Nou ja er was even sprake van een experiment rekeningrijden rond Den
Haag, als dat zou kunnen heel graag.
Kamercentrale Leiden; voorzitter, ik wil er graag nog iets aan toevoegen want
wij hadden als kamercentrale Leiden een gelijkluidend amendement over het
rekeningrijden ingediend.
Vier jaar geleden hebben we dat ter principale afgewezen en nou begrijp ik
best wel de praktisch politieke situatie van het moment van vandaag maar het
lid uit Bolsward, mevrouw Jorritsma zei in een bijzin van een deelzin van een
hoofdzin niet iets onbelangrijks namelijk, mocht de evaluatie uitwijzen dat het
niet helpt dan schaffen we het ook weer af, dus zo'n nuancering in het
verkiezingsprogramma lijkt me dan wel op zijn plaats dat als de praktijk uitwijst
dat rekening rijden niks oplost, en ik geloof dat de organisatie dat heeft
beweerd maar ik heb zoiets in dat clubblad gelezen van mij, maar laten we
dat maar nu even als partij dat zeggen, als het niet werkt dan gaan we weer
overnieuw over praten en dan we het weer overnieuw bekijken maar dan wil ik
het wel zo vastleggen want we moeten niet doen alsof we er dolenthousiast
over zijn over dat rekeningrijden.
Nou er zijn al zoveel accijnsverhogingen nooit terugbetaald waarvan het er
van tevoren bijgezegd is ...
Ondervoorzitter; nou goed, dat is dan allemaal oud zeer maar we hebben het
nu over rekeningrijden, hoe gaan wij dit punt even oplossen?
Dat lijkt me heel praktisch dus we zeggen wij gaan het er nu praktisch mee
experimenteren maar als de evaluatie uitwijst dat het niets oplost dan gaan
we ook weer naar andere oplossingen kijken, en hoe u het formuleert dat laat
ik aan u over.
Ondervoorzitter; heeft het secretariaat de opmerkingen gemaakt, en
opgeschreven, dan is het dan goed dat we zo in het verkiezingsprogramma
verwerken?
En dan neem ik aan dat Zoetermeer zijn A 724 niet in stemming wil brengen?
U trekt hem in, hartelijk dank.
We gaan naar de afdeling Bergen op Zoom, A 725 en dat is overnemen. Nog
discussie? Dank u.
Afdeling Schouwen-Duiveland, over regel 1082 en de commissie geeft het
advies verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
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De afdeling Schouwen-Duiveland zou toch graag een toelichting willen
hebben gezien de beperktheid van de voorbeelden.
Ondervoorzitter; juist, de afdeling Schouwen-Duiveland wil een toelichting.
Commissie; voorzitter geen principiële bezwaren tegen het voorstel alleen kan
je wel eindeloos doorgaan met het noemen van voorbeelden van combinaties
alleen vonden we het hier wat excercief worden.
Misschien mag ik daar nog aan toevoegen voorzitter dat we natuurlijk ook wel
een verschil in orde is of je praat over de functies zoals landbouw en natuur
en recreatie en dan komt daar ineens een hele concrete invulling terwijl bij A
725 daar heeft men juist wel die grote order gehandhaafd bij het uitbreiden
van de functies en dat is ook een bezwaar.
Afdeling Schouwen-Duiveland; kan er achter gebruikfuncties een punt gezet
worden dan hoef je geen voorbeelden te geven.
Ondervoorzitter; dat is inderdaad een goed idee, dat wordt door de commissie
overgenomen.
Waar waren we ook weer, oh ja A 732 afdeling Ambt Delden, over regel 1084
en dat heeft het advies gekregen verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
Het amendement is verworpen.
A 734 van de afdeling Rotterdam, over regel 1084 het advies is ook
verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
Voorzitter, Rotterdam zou wel graag willen weten waarom dat aldus wordt
geadviseerd want het lijkt mij toch een heel nuttige toevoeging?
Commissie; ja voorzitter, het zit niet zo principieel maar weer wel, en dat was
ook bij het vorige punt aan de orde, in welke mate wil je iets detailleren en wij
vonden dit nu net even iets te ver doorschieten en dat is de simpele
achtergrond.
Komt bij, voorzitter, dat er op dit moment juist veel onderzoek plaatsvindt over
de mogelijkheden van het verticaal stapelen en met name de
veiligheidsaspecten daarvan, wat je daar voor eisen aan moet stellen en dat
soort zaken, dus het zit een beetje wat dat betreft op dit moment in de
wachtkamer waarbij we uw gedachte geheel omhelzen.
Ondervoorzitter; duidelijk? U wilt het niet in stemming brengen? Dank u wel.
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A 735 afdeling Lochem, het advies verwerpen.
Afdeling Lochem; voorzitter, allereerst onze dan voor het overnemen van het
grootste deel van ons amendement in de 83 lijst vanmorgen, deze toevoeging
ten aanzien van de in de toekomst steeds meer leegkomen van de agrarische
bedrijfsgebouwen, ondersteunt door de kamercentrale Gelderland behelst, en
dat is niet juist verwoord door ons de planologische mogelijkheden daartoe.
Dat zou dus eigenlijk d zin moeten zijn.
Planologische mogelijkheid tot het gebruik van agrarische gebouwen voor een
passende bestemming, dat is de achtergrond.
Commissie; maar voorzitter is dat niet meer een aangelegenheid van zowel
gemeentelijke bestemmingsplannen als provinciale plannen en minder een
zaak van het rijksniveau?
Afdeling Lochem; stimulering vanuit verkiezingsprogramma zou naar ons
inzicht wenselijk zijn.
Ondervoorzitter; ma u gaat eerdaags weer praten over uw provinciale
programma, daar heeft de bestuurdersvereniging al het eerste concept voor,
dus ik zou zeggen dan moet u het daarheen brengen.
Afdeling Lochem; dan doen we dat.
Ondervoorzitter; goed zo, dank u wel.
Afdeling Schouwen-Duiveland, over regel1 086 en het advies is verwerpen.
Wie mag ik het woord geven?
Afdeling Schouwen-Duiveland; voorzitter, de afdeling Schouwen-Duiveland
maat zich toch ernstig zorgen over de laatste zin van dit artikel.
In artikel 7 spreekt u zich uit voor een spreiding van economische activiteiten
over heel Nederland om dan vervolgens te zeggen dat willen we wel maat dat
kunnen we alleen doen als er nog geld overblijft nadat de broodnodige
investeringen in de Randstad zijn gedaan. We hebben eigenlijk net al gezien
dat daar weinig middelen beschikbaar zijn en de afdeling SchouwenDuiveland maakt zich toch bijzonder zorgen dat er straks helemaal geen
middelen meer zijn om die spreiding te realiseren en we zouden toch graag
zien dat die laatste zin uit het voorstel wordt geschrapt.
Commissie; ja, het is een herhaling van de discussie. De commissie was
overtuigd van die broodnodige investeringen in de Randstad en in eerdere
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discussies aangezet door Limburg is het woord Randstad al wat afgezwakt
dus dat zou ook hier kunnen gebeuren.
Ondervoorzitter; maar anderzijds mag de Randstad toch wel enige aandacht
hebben, neem ik aan?
Afdeling Schouwen-Duiveland; de Randstad mag zeker enige aandacht
hebben, uiteraard maar u moet niet vergeten dat u het heeft over broodnodige
investeringen in de Randstad er zijn ook broodnodige investeringen buiten de
Randstad en het lijkt of deze nu duidelijk ondergeschikt worden gesteld aan
die broodnodige investeringen in de Randstad en voor iedere broodnodige
investering zal een afzonderlijke afweging plaats moeten vinden.
Commissie, misschien is die hele laatste zin niet nodig.
Deze wens gaat weg.
Ondervoorzitter; u heeft gehoor gekregen bij de commissie, prima.
A 737 Afdeling Schouwen-Duiveland, dat is meteen al overnemen geworden
dus heeft een fantastische avond.
Afdeling Heusden, regel 1091 tot en met 1093 is verwerpen. Wie mag ik het
woord geven?
Afdeling Heusden; ja voorzitter, ik wou daar hetzelfde als bij de vorige spreker
is gezegd herhalen, weer is het de Randstad en wij vinden dat dat niet zo
uitdrukkelijk erbij hoeft te staan.
Er is in een eerdere fase vanavond is er ook al iets geschrapt of iets verandert
om dat Randstad element wat te verzwakken en dat zou ik ook nu graag
volhouden.
Commissie; u heeft net al gehoord dat uw wens al gehonoreerd is.
Afdeling Heusden; akkoord, dank u wel.
Ondervoorzitter; ik begin zo langzamerhand te wensen dat ik naar en ander
gebied met gaan verhuizen maar goed.
A 741 Bergen op Zoom, overnemen. Geen discussie?
Dan gaan we naar A 742 kamercentrale Leiden ............ .
.. . ... .dat is van afdeling St. Michielsgestel179. Wie mag ik daarover het
woord geven? Het amendement is verworpen.
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We gaan naar amendement A 763, afdeling Rotterdam, daar staat in
verwerpen, Nota van Wijziging dat het daarin is opgenomen?
Afdeling Rotterdam; voorzitter, zou u kunnen aangeven waar het in de Nota
van Wijziging is opgenomen, ik heb het inde haast niet kunnen zien?
Ondervoorzitter; dat gaan we even informeren.
Afdeling Rotterdam; misschien dat we met u kunnen afspreken dat als het
niet is opgenomen dat u het alsnog opneemt om de vergadering verder niet
op te houden.
Ondervoorzitter; hartelijk dank voor uw medewerking, wij zullen er inderdaad
naar kijken, dit punt zal inderdaad in de Nota van Wijziging worden
opgenomen zoals toegezegd.
A 764 Afdeling Rijnwoude, die wil dit schrappen en dat is verworpen. Wie mag
ik het woord geven? Dan is het verworpen.
A 765, Afdeling Schouwen-Duiveland, over regel 1135 het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Dan is het amendement verworpen.
A 766 Afdeling Hillegom, de regels 1135 tot 1139 het advies is verwerpen.
Wie van Hillegom? Het amendement is verworpen.
A 767 kamercentrale Utrecht, over de regels 1135 en 1139 het advies is
overnemen. Wie wil daar nog over spreken? Het is aangenomen.
A 769 afdeling Oss, advies is overnemen. Iemand daar nog over spreken?
Aangenomen.
A 770 afdeling Brussel, over de regels 1148 tot 1150 het advies is verwerpen.
Wie mag ik daar het woord over geven? Het amendement verworpen.
A 771 van de afdeling Heusden, over regel 1150 het advies is verwerpen. Wie
mag ik het woord geven? Dan is het amendement verworpen.
A 772 afdeling Leiden, over regel1155 het advies is verwerpen. Wie mag ik
het woord geven? Dan is het amendement verworpen.
Afdeling Leiden; ik vraag me af waarom het verworpen moet worden want ook
in het vorige verkiezingsprogramma stond opgenomen dat bijvoorbeeld als
het milieugeld beter in Oost-Europa uitgegeven kon worden omdat het daar
een hoger rendement heeft dat dat vooral gedaan moest worden, dus het lijkt
me niet meer dan redelijk dat Europese verband bekeken wordt.
Commissie; dat staat ook nog steeds in dit programma bij punt 25, laatste
alinea van deze paragraaf.
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Ondervoorzitter; dat zou dus dubbel op zijn. U begrijpt het. Geen stemming?
Dank u.
Dan gaan we naar A 773 afdeling Rijnwoude, het advies is verwerpen. Het
amendement is verworpen.
A 7575 van de afdeling Brussel, het advies is verwerpen. Wie mag ik het
woord geven? Dan is het amendement verworpen.
A 777 van de Schouwen-Duiveland. Wie mag ik het woord geven?
Ingetrokken, dank u wel.
Afdeling Den Haag over de regel1161.
Afdeling Den Haag; ja voorzitter, dit amendement is ingegeven uit een beetje
ergernis over de buitengewone slappe taal die op dit punt in het
verkiezingsprogramma staat.
Wij weten allen dat het gebruik van het instrument voor handelbare
emissierechten reeds 25 jaar in studie is. In diverse landen is het inmiddels
ingevoerd, het wordt tijd dat we in Nederland nou ook eens een keer een stap
zetten, dat nog eens een keertje in studie te nemen voor ons hoeft dat niet
meer, nou een keer willen we dat nou of willen we dat niet en eigenlijk willen
we dit al 25 jaar dus ..
Ondervoorzitter; ik me uw gevoelens indenken ik ga een advies vragen aan
de commissie;
De heer Groenveld; ja, als u mij een persoonlijke mening wilt vragen, nee dus
niet maar van de commissie, daar wordt dus verschillend over gedacht en dus
moeten we dat in studie nemen.
Afdeling Den Haag; wordt daar binnen de WO verschillend over gedacht?
De heer Groenveld; daar wordt verschillend over gedacht in die zin dat
sommige zien dit als een effectief instrument en andere hebben daar gewoon
twijfels bij, ook binnen de WD.
Afdeling Den Haag; dat is nieuw voor mij maar misschien is het leuk om eens
even te stemmen dan kunnen we zien hoe het ligt?
Ondervoorzitter; ik wil de heer Vrij het woord geven.
De heer Vrij; hartelijk dank, een kleine toelichting van de milieucommissie.
De verhandelbare emissierechten dat is een complex en zelfs wat delicaat
punt, dat is duidelijk. Op dit moment trouwens vinden er onderhandelingen
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plaats tussen het ministerie en bijvoorbeeld de chemische industrie om daar
invulling aan te geven.
Het is een punt dat is in Kiyoto opgevoerd, we hebben dat overgenomen.
De plafondgedachte met die emissierechten, je moet zo denken die is
generiek, dus wat er bijvoorbeeld voor Beek een overdracht voor stank en
lawaai dat is onmogelijk. Het is een systeem wat inderdaad lastig is en waar
verschillend over gedacht wordt door de verschillende partijen, maar het is
een mogelijkheid om een milieurendement te scheppen en dat is volstrekt in
lijn met de WD.
Hoogste milieurendement voor de gulden die je kan besteden, u moet
daaraan ook denken in een iets verder verband aan de 'Joined
implementation', dus met het buitenland samenwerken Oost-Europa en
dergelijke.
Daarom is de formulering hier expliciet zo gekozen van aandacht geven,
studie en niet beperken met tweeëneenhalf jaar of zoiets, maar probeer met
de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn, en ik noemde net even de
onderhandelingen die met de chemische industrie plaatsvinden, die gewoon
z'n loop te laten gaan en beperk het niet met andere gedachten.
Het voorstel van de Milieucommissie is om de tekst, zoals die nu is laat maar
zeggen, behoorlijk afgewogen is te handhaven.
Afdeling De Haag; ik zie niet in hoe het gaande proces zoals dat wordt
geschetst door de woordvoerder van de Milieucommissie een impuls door
deze tekst, dus ik zou graag stemmen.
Afdeling Lochem; voorzitter, mag daarbij aansluiten met amendement 781,
waarin wij zeggen dat als je die studie doet betrek daar ook de ruimtelijke
ordeningsaspecten bij, waarom? Omdat we op dit moment zien dat in de
landbouw verhandeling van emissierechten lijdt tot productie in gebieden waar
ze uit landsschappelijk overwegingen of planologische overwegingen niet
gewenst zijn vandaar dat wij voorstellen om ook planologische aspecten te
betrekken in deze studie.
Voorzitter, misschien ter verduidelijking in de richting van de heer Smit, in de
Nota van Milieu en Economie wordt duidelijk uitgesproken dat het systeem
van verhandelbare emissierechten zeer positief tegenover gestaan wordt, de
WO fractie in de Tweede Kamer heeft dat ook volledig onderschreven, alleen
in de uitwerking zitten er nog al wat haken en ogen aan en dat heeft
betrekking op ga je onderlinge stoffen verhandelen, hoe ga je met
nieuwkomers om nou zo kan ik nog zeven vragen formuleren waar ik u niet
mee lastig zal vallen, dat is een reden geweest voor de minister, of voor het

wo

234

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

kabinet, om in onderhandeling te gaan met de chemische bedrijven om naar
een zo praktisch en goed mogelijk systeem te komen.
Ik denk dat het goed is om dat af te wachten en dan tot goede besluiten te
komen in de geest van, zoals het ook hier in het verkiezingsprogramma staat,
positief ertegenover maar het moet wel praktisch en voordelig zijn voor alle
partijen en daarom vond ik de formulering van de commissie buitengewoon
goed en correct.
Voorzitter, als u mij toestaat, ik heb nog een kleine vraag aan de indiener van
dit amendement? Wil hij de invoering van die verhandelbare emissierechten
in Europees verband invoeren of alleen in Nederland?
Afdeling Den Haag; je kunt de verhandelbare emissierechten liefst op een zo
groot mogelijke schaal maar je moet natuurlijk ergens beginnen.
Wat dit amendement aangeeft is dat het voortdurend wachten op de grotere
schaal niet zoveel oplevert.
Er zijn in Nederland typen van verontreiniging die je ook in Nederland al
verhandelbaar zou kunnen maken, en ik weet wel dat dat op het ogenblik met
het huidige vergunningen systeem lastig in te passen is, maar daar gaat het
nu juist over.
Daar moet juist een push aangegeven worden en het blijven studeren, dat
kennen we wel.
Voorzitter, mag ik toch nog even reageren? Ik proef met name uw
ongerustheid dat dit onderwerp in de la ligt en dat er geen vooruitgang
geboekt wordt. Toen wij deze tekst schreven had de klimaatconferentie in
Kiyoto nog niet plaatsgevonden en als je ziet wat daar afgesproken is, met
name ook op het punt van emissiehandel, 'Joined implementation tussen
geïndustrialiseerde landen, inclusief Midden- en Oost-Europa wat ons betreft,
maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheden om middels, wat ze noemen 'clean
development mecanisems', dat zijn de projecten in ontwikkelingslanden, om
alles wat je daar doet om je taakstelling te halen mag je als een
initiatiefnemend of betalend land mag je jezelf aanrekenen.
Die ontwikkelingen die waren er kortgeleden niet maken wat mij betreft dat u
niet bang hoeft te zijn dat het onderwerp van de agenda verdwijnt want we
zullen nog inventief genoeg moeten zij om onze Kiyoto taakstelling tot
uitvoering te brengen en al deze variabelen daarbij moeten betrekken.
Ondervoorzitter; ik denk dat u een uitgebreide toelichting heeft gekregen dat
wat hier zo eenvoudig in het programma staat dat hier een groot denkwerk
aan vooraf gegaan is, wilt u stemming over uw amendement?
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Afdeling Den Haag; nee, ik trek het in, of ik laat het hangen.
Ondervoorzitter; fijn, dank u wel.
We gaan naar A 781 daar heeft de inspreker van daarnet nog niet helemaal
een antwoord gekregen, kunt u daar ook nog iets over zeggen?
De heer Groenveld; kijk het spreekt voor zich dat wanneer je spreekt over
studies op het terrein van de mogelijkheid om verhandelbare emissierecht als
instrument te gebruiken bij het milieubeleid, dat dat beleid ten aanzien van
Ruimtelijke Ordening zo aanpalend is dat dat vanzelfsprekend wordt
meegenomen.
Dus ik zou willen suggereren trekt u het amendement in, niet omdat we het er
niet mee eens zijn, maar dit is één aspect wat moet worden meegenomen.
Er zijn nog andere kwesties die bij een dergelijke studie een rol spelen.
Afdeling Lochem; dan trekken we het amendement in en we gaan ervan uit
dat het meegenomen wordt.
Ondervoorzitter; dank u wel.
We gaan door met amendement 782 van de kamercentrale Leiden.
Kamercentrale Lochem; trekken we in.
Ondervoorzitter; hartelijk dank kamercentrale Leiden. Afdeling Lochem A 783,
over regels 1166 tot 1171, ja gaat u gang.
Afdeling Lochem; ons amendement is verwoord in amendement 797 en dat is
de reden dat we dit amendement intrekken.
Ondervoorzitter; A 784 van de kamercentrale Gelderland, regel1171 het
advies is verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Dan is het amendement
verworpen.
A 785 afdeling Rotterdam, over de regels 1173 en 1174 het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 786 van de kamercentrale Leiden, over de regels 1173 en 1174 het advies
is verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
De heer Mackay; ja, ik het genoegen om dat amendement niet in te trekken.
Ik zal u even uitleggen waarom niet, ik vind dat het verkiezingsprogramma
nogal vrij stellig doet over het broeikaseffect of de effecten daarvan, terwijl
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Afdeling Den Haag; nee, ik trek het in, of ik laat het hangen.
Ondervoorzitter; fijn, dank u wel.
We gaan naar A 781 daar heeft de inspreker van daarnet nog niet helemaal
een antwoord gekregen, kunt u daar ook nog iets over zeggen?
De heer Groenveld; kijk het spreekt voor zich dat wanneer je spreekt over
studies op het terrein van de mogelijkheid om verhandelbare emissierecht als
instrument te gebruiken bij het milieubeleid, dat dat beleid ten aanzien van
Ruimtelijke Ordening zo aanpalend is dat dat vanzelfsprekend wordt
meegenomen.
Dus ik zou willen suggereren trekt u het amendement in, niet omdat we het er
niet mee eens zijn, maar dit is één aspect wat moet worden meegenomen.
Er zijn nog andere kwesties die bij een dergelijke studie een rol spelen.
Afdeling Lochem; dan trekken we het amendement in en we gaan ervan uit
dat het meegenomen wordt.
Ondervoorzitter; dank u wel.
We gaan door met amendement 782 van de kamercentrale Leiden.
Kamercentrale Lochem; trekken we in.
Ondervoorzitter; hartelijk dank kamercentrale Leiden. Afdeling Lochem A 783,
over regels 1166 tot 1171, ja gaat u gang.
Afdeling Lochem; ons amendement is verwoord in amendement 797 en dat is
de reden dat we dit amendement intrekken.
Ondervoorzitter; A 784 van de kamercentrale Gelderland, regel1171 het
advies is verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Dan is het amendement
verworpen.
A 785 afdeling Rotterdam, over de regels 1173 en 1174 het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 786 van de kamercentrale Leiden, over de regels 1173 en 1174 het advies
is verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
De heer Mackay; ja, ik het genoegen om dat amendement niet in te trekken.
Ik zal u even uitleggen waarom niet, ik vind dat het verkiezingsprogramma
nogal vrij stellig doet over het broeikaseffect of de effecten daarvan, terwijl
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allerlei wetenschappers maar ook andere mensen die daar verstand van
hebben zeggen dat valt misschien allemaal best mee, en wij proberen via dat
amendement van ons dat iets te mitigeren om daar iets praktischer en
verstandiger mee om te gaan. Dat is de essentie van ons amendement en
met name dus ook in de stelligheid van het verkiezingsprogramma om eruit te
halen.
Commissie; voorzitter, ook hier weer wil ik gewoon verwijzen naar de situatie
waar wij ons in bevinden na Kiyoto, dus we hebben gewoon een taakstelling
die we ..
Het enige wat nu nog niet duidelijk is hoe de verdeling over de lidstaten
binnen de Europese Unie plaatsvindt dat gebeurt onder het Engelse
voorzitterschap, dus binnenkort weten we dat, wat ons betreft vindt de
discussie daarover plaats met name op basis van relatieve kosten, daar heeft
minister Zalm zich ook sterk voor gemaakt, dat betekent dat we hier te maken
hebben met een pakket maatregelen en activiteiten die we gewoon moeten
uitvoeren en het lijkt mij dus niet zo erg praktisch om überhaupt het probleem
te relativeren of een beetje te kleineren of te zeggen dat er in deze
overdreven wordt waar wereldwijd nu een buitengewoon ambitieus traject in
gang gezet is en dat voor ons gewoon een gegeven is.
Ondervoorzitter; is het duidelijk, kamercentrale Leiden.
Kamercentrale Leiden; nee het is een volstrekt helder betoog maar ik dacht
niet dat de kamercentrale Leiden er bekent om staat dat zij dingen overdrijft.
Mijn bedoeling is om dingen te nuanceren en het gat nu precies om het punt
wat de commissie zegt, voordat je maatregelen neemt moet je wel weten
waar je over praat, dat is nou de essentie van dit amendement dus ik begrijp
heus wel die internationale afspraak, ik wil er overigens wel weer bijzeggen
dat als we iets verzinnen in Nederland dan moeten we meteen zeggen dat
kan niet want dat mag niet van Europa, wat mag weer van de andere
wereldorde niet, waar het hierom gaat is dus dat wij eerst goed moeten
realiseren of die maatregel die wij ons voornemen inderdaad dat effect scoren
wat we ermee willen bereiken en dat alle gegevenheden die toch toe werden
aangenomen vaak niet klopte dus wat dat betreft past een nuancering bij
deze tekst.
U mag het anders formuleren, maar ik denk dat een nuancering redelijk is.
Voorzitter, ik denk dat we met één punt rekening moeten houden. In de
Tweede Kamer hebben we altijd gezegd: 'laten we nu oppassen dat we geen
milieumaatregelen nemen alleen in Nederland daar waar de internationale

WD

237

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

problemen zijn', zo ja dan moeten ze op zijn minst in Europees verband en zo
mogelijk in wereldverband, dat was de inzet van de Kiyoto conferentie.
Als deze tekst zou worden aangenomen zou dat betekenen dat de WO
uitspreekt dat Nederland zijn verplichtingen voortvloeiend uit Kiyoto niet na
moet komen en dat verdrag niet moet ratificeren.
Dat zou, gezien de voorgaande discussie, in een wat rare positie komen en
een wat iets energiezuiniger bedrijfsmaatschappij is los van de
broeikasgassen ook uit andere overwegingen best aantrekkelijk, maar het zou
betekenen dat we onze internationale verplichtingen niet zouden willen
nakomen.
Mevrouw de Blicour; voorzitter, vanuit de milieucommissie willen wij dit betoog
ook ondersteunen en we willen daar nog aan toevoegen dat we best
aandacht hebben voor die genuanceerde mening van de kamercentrale
Leiden omdat we al bezig zijn het beginsel van het voorzorg principe.
Als je uitspreekt dat je iets doet tegen het broeikaseffect vanwege het
voorzorgsprincipe betekent al dat je het voordeel van de twijfel wilt geven
maar dat je er wel voorzichtig mee moet omspringen.
Ondervoorzitter; ik denk dat het onderwerp rijp is om eventueel te gaan
stemmen, wil de kamercentrale Leiden dat?
Kamercentrale Leiden; nee tegen al die internationale argumenten daar kan ik
natuurlijk niet meer tegenop.
Ondervoorzitter; dat dacht ik ook, goed zo. Het is teruggenomen.
A 787 van de afdeling Borne, over regel 1176 en 1178 het advies is
verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Niemand? Het is verworpen.
A 788 van de afdeling Oss, verwerpen is het advies. Wie? Het is verworpen.
A 789 afdeling Hilversum, het advies is overnemen. Wil iemand nog daarover
spreken? Het is aangenomen.
A 790 van de kamercentrale Gelderland, het advies is ook verwerpen. Wie
mag ik het woord geven? Het is verworpen.
A 791 van de afdeling Den Haag, over regel 1184 en de regel 1185, het
advies is verwerpen. Wie mag ik het woord geven? Ja, gaat u gang.
Mevrouw Annemarie Heij, kamercentrale Den Haag; ik wilde graag een
toelichting van de commissie op het advies verwerpen want we zijn niet echt
tégen paragraaf 23 maar we willen wel twee toevoegingen die ook passen bij
de opportuniteit en de realiteit, waar we het over hebben vandaag.
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Het eerste is dat de verhoging slechts aan de orde kan komen in Europees
verband, ik roep in herinnering de discussies die we hebben gehad vorig jaar
over de benzineaccijns en dat er een duidelijk geluid was vanuit de WO, van
ja het staat nou eenmaal in het regeerakkoord maar liever hadden we dat in
Europees verband, nou ik denk dat je dan in een verkiezingsprogramma daar
ook gehoor aan moet geven.
Het tweede is de effecten voor het midden- en kleinbedrijf die zijn ook heel
evident en ik denk ook dat we daarin duidelijkheid moeten scheppen in ons
verkiezingsprogramma.
Ondervoorzitter; ik vraag aan de commissie om hier een commentaar te
geven.
Ik zou een gewetensvraag aan de indieners willen stellen.
Zou u ook bereid zijn om bijvoorbeeld de Nederlandse elektriciteitprijzen aan
te passen aan het Europese prijsniveau?
Ondervoorzitter; dat is een moeilijke, dat is een moeilijke, ja ik geef u daar het
woord.
De heer Remkes; voorzitter, ik denk dat het belangrijk is dat de WD een
consistent programma schrijft en eerder in dit voortreffelijke geschrift is
aangegeven dat verhoging van heffing uitsluitend aan de orde kan zijn in
Europees verband.
En op deze pagina wordt de deur van verhoging betrekkelijk ongeclausuleerd
opengezet.
Twee, om in te gaan op de vraag die gesteld wordt, ik vind dat die vraag
buitengewoon irrelevant is. Wij zijn in Nederland goed in het produceren van
elektriciteit, dat doen we op een goedkope energievriendelijke wijze.
Moet daarin de reden gezocht worden om dan maar onze elektriciteitsprijzen,
wat een belangrijke factor is in onze concurrentiepositie te verhogen naar
Europees niveau? Ik denk dat die redenering de zaak op de kop zet.
Ik wil u zeggen voorzitter, ik vind deze passage voorbarig, ik vind deze
passage ook politiek onverstandig omdat er op een later moment natuurlijk
nog politiek over deze aangelegenheid van gedachten gewisseld zal worden
naar wij hopen bij en kabinetsformatie en het lijkt mij verstandig, en natuurlijk
moet je de deur niet helemaal dicht doen, om de passage hier in zijn geheel
te schrappen en te volstaan met die eerdere passage waarin over heffingen
gesproken wordt.

wo

239

DeB.A.V.van 30 januari 1998 te Papendal

Ondervoorzitter; de commissie.
Kunt u aangeven waar die eerdere passage over heffingen stond, was dat
niet bij een geheel ander onderwerp.
De heer Remkes; nee want daar ging het over benzineaccijns, en dat is mij
ook opgevallen, nee over energieheffingen staat iets in het begin van het
programma, ik ben even aan het zoeken, en wij kunnen, ik ben bereid
voorzitter om de commissie een tekstje aan te leveren zodat de consistentie
in het programma bewaard blijft en de deur niet geheel en al gesloten wordt
en ook tegelijkertijd rechtgedaan wordt aan de beiden amendementen die op
dit punt zijn ingediend.
Commissie; goed als u ons een tekst geeft dan zullen wij die bekijken.
Ondervoorzitter; we blijven dus bij het verwerpen van het amendement Den
Haag. Wil Den Haag stemming? Geen stemming, dan is het verworpen.
We gaan naar A 792 van de kamercentrale Limburg, over regel 1187 het
advies is verwerpen.
Mevrouw de Blicour; voorzitter, wij zouden toch graag willen weten wat de
argumenten zijn van de commissie omdat wij hier wat een wat flexibelere
opstelling willen hebben omdat grensregio's specifieke aandacht moeten
hebben en mogelijkheden moeten hebben om hun grensoverschrijdende
milieuproblemen regionaal te kunnen aanpakken.
De vraag is wat is daar tegen?
Commissie, er is niets tegen en volgens mij gebeurt er op dat gebied ook al
veel, dat is eigenlijk de reden waarom we het enigszins overbodig vonden.
Mevrouw de Blicour; natuurlijk gebeurt er wel het een en ander maar er zijn
nog erg veel; regelgevingen vanuit het landelijke die die flexibiliteit niet
mogelijk maken.
Ondervoorzitter; de commissie zegt overnemen, begrijp ik, klopt?
Dan gaan we nu naar A 980 dat vindt u op bladzijde 119b, afdeling
St. Michielsgestel, over regel1189 het advies is ook verwerpen. Wie mag ik
het woord geven? Gaat u gang.
Afdeling St. Michielsgestel; ja voorzitter, heel kort.
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De burgers zijn de laatste jaren heel zwaar belast het EGO heffingen, zowel
direct als indirect, en ons amendement aan artikel 23 is dat de heffingen op
energie moeten duidelijk tot uiting worden gebracht en vergelijkbaar moeten
worden gemaakt in de vorm zoals collectieve lastendruk ook bestaat zodat de
burger in de gaten krijgt waarvoor die wordt belast en dan laat ik het graag
aan u over om daar de juiste tekst voor te vinden.
Commissie; we hebben van ochtend ten aanzien van een serie voorstellen,
en dat ging ook over afvalverwerking en al dat soort opslagen, hebben we een
amendement verworpen.
Commissie; dat wilde ik ook zeggen en bovendien ben ik bang dat als je dat
zo aanneemt dat dat, om het goed te kunnen doen, het huidige stelsel
behoorlijk op zijn kop gezet moet worden dus dat maakt heel wat los.
Afdeling St. Michielsgestel; dat is ook de bedoeling.
Ondervoorzitter; en toch is het advies van de commissie verwerpen, wilt u
stemming over dit amendement?
St. Michielsgestel; nee, ik wil geen stemming maar ik wil graag dat u het
meeneemt.
Ondervoorzitter; kunt u dat toezeggen, of een beetje meenemen?
Kamercentrale 's-Hertogenbosch; voorzitter, A 981 kan vervallen want die
hebben we vanmorgen bij een andere regel al aangenomen.
Ondervoorzitter; fijn dank u wel, ik zat er net ook al over na te denken.
We gaan naar A 793 afdeling Schouwen-Duiveland, over regel1190 en het
advies is ook verwerpen. Wie mag ik het woord geven?
Mevrouw de Blicour; voorzitter, namens de milieucommissie wil ik toch een
kleine opmerking in deze richting maken.
Zoals het amendement er staat zijn wij het wel eens dat het verworpen met
worden maar als je de hele zin zegt zou je eigenlijk moeten formuleren:
'gedragsverandering in ecologische richting is de basis voor duurzame
economische ontwikkeling' en dan heb je beide verwerkt, misschien kunt u die
gedachte meenemen. Dat is de bedoeling van wat er ook bedoeld wordt maar
je moet dat economisch weer vertalen.
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De heer Groenveld; met ecologische richting bedoelt u waarschijnlijk mee een
gedragsverandering in de zin dat het gedrag milieuvriendelijker wordt.
Mevrouw de Blicour; exact.
Commissie; maar dat staat in de zin daarboven. Milieuvriendelijk gedrag moet
worden gestimuleerd en je beoogt als resultaat daarvan duurzame
economische ontwikkelingen, dat is geen verschrijving en dat onderschrijft u
ook.
Commissie; inderdaad onderschrijf ik dat maar je moet wel duidelijk zijn dat
het terugslaat op de vorige zin.
Onder voorzitter; dan wil ik vragen wil er nog iemand stemming over 793?
Dan is het verworpen.
A 794 Afdeling Rotterdam, over de regels 1192 en 1193, het advies is
verwerpen. Wie? Het is verworpen.
A 795 afdeling Den Haag, over regel 1193, het advies is verwerpen. Wie mag
ik het woord geven? Het is verworpen.
Mevrouw Annemarie Heij, kamercentrale Den Haag; ik wil er toch graag een
toelichting op van de commissie. Strekking van ons amendement is eigenlijk
toch ook gehoor te geven aan geluiden die je verneemt dat burgers gewoon
een beetje milieumoe worden en zeggen wij passen ons gedrag aan, we
scheiden ons huisvuil en uiteindelijk krijgen we alleen maar een hogere
rekening gepresenteerd omdat gemeentes, en ook andere overheden niet
gestimuleerd worden tot efficiënter gedrag omdat we het allemaal weer op
burgers kunnen verhalen.
Commissie; we begrijpen heel goed waarom deze toevoeging wordt
voorgesteld maar de suggestie dat overheden hun milieuheffingen
ongelimiteerd verhogen dat klopt natuurlijk niet, nog los van de democratische
controle die daarop is, is het natuurlijk ook zo dat we te maken hebben met
reële kostenstijgingen, verder weet u dat de kamer onlangs nog heeft
gesproken over een nota lokale lastendruk waarbij inderdaad wel
geconstateerd is dat een belangrijk deel van de lokale lastenstijging is
veroorzaakt door milieugerelateerde activiteiten maar dat toch wel met in de
wetenschap ook dat er een plafonnering is bij de kosten want men mag ook
niet meer in rekening brengen dan de kostprijs is, dus er zit wel degelijk een
rem op, nog los van de democratische controle zowel op lokaal niveau als in
het parlement.
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Maar daarnaast is er gewoon de afspraak dat men niet verder mag gaan dan
de 100% kosten en helaas is het zo dat mede door onze eigen wetgeving,
maar die willen we ook met elkaar, dit steeds leidt tot verdere
kostenverhoging omdat wij een goed milieu met elkaar zo belangrijk vinden.
Mevrouw Annemarie Blicour; ja voorzitter, met die laatste constatering ben ik
het natuurlijk eens, maar ik zou toch willen vragen om in redactionele zin iets
van dit amendement mee te nemen omdat het toch iets is wat in de beleving
van burgers een rol speelt en, zoals de heer van Tilborg zelf heeft
aangegeven, is ook uit onderzoek gebleken dat juist die milieukosten zo'n
enorme stijging van lokale lasten teweeg hebben gebracht, dus iets van dit
amendement mee te nemen in het verkiezingsprogramma.
Commissie; voorzitter, ik vind het een fantastische tekst van Den Haag maar
wel voor een gemeenteprogramma. Er staat bij ons ook niets van die
strekking in, het hoort niet in een landelijk programma.
Ondervoorzitter; die indruk heb ik ook. We blijven bij het verwerpen, wilt u
daar stemming over Den Haag? Geen stemming dank u wel.
Dan krijgen we A 796 Afdeling Rotterdam, over de regels 1195 en 12090, het
advies is verwerpen. Wie?
De heer van Poeten, afdeling Rotterdam; voorzitter, het is geen halszaak
maar kunt u uitleggen waarom u deze volgorde heeft gekozen?
De heer Groenveld; kunt u uitleggen waarom u een andere volgorde wenst?
De heer van Poeten; wij wensen een andere volgorde omdat het gestelde in
de bedoelde passage toch van eminent belang is. Ook de voorgaande
sprekers hebben aangegeven dat het ook gaat om die besteding van die
gulden voor dat milieuprogramma en da kan inderdaad in het buitenland soms
wat doelmatiger soms dan in Nederland.
De heer Groenveld; maar je moet de volgorde van de artikelen, net zo min als
de volgorde van de hoofdstukken, zien als een indicatie voor een
prioriteitsstelling. Wij bedoelen niet met het feit dat we dit artikel dat we dat
als laatste in dit hoofdstuk hebben opgenomen, dat het minder belangrijk is
dan de andere artikelen.
De heer van Poeten; is er dan misschien en volgorde van meer algemeen
naar bijzonder?
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De heer Groenveld; ik weet niet of er een logica zit in de volgorde, maar de
door u gesuggereerde volgorde zit er niet in.
De heer van Poeten; dan trekken wij ons voorstel in.
Ondervoorzitter; fijn, dank u wel. Ik ga naar A 794 van de afdeling
Zoetermeer, dat heeft het advies gekregen overnemen. Niemand discussie?
Dan is het overgenomen.
A 798 afdeling Oss, over regel1201, het advies is verwerpen. Wie mag ik
daarover het woord geven? Het amendement is verworpen.
A 799 van de kamercentrale Gelderland, over regel1201, het advies is
verwerpen. Wie mag ik daarover het woord geven?
Kamercentrale Gelderland; voorzitter, kunt u een toelichting geven op uw
advies?
De heer van Tilborg; nou voorzitter, in ieder geval hadden wij de indruk bij het
bespreken van dit amendement dat wij iets zouden beweren waarbij we ons
vervolgens aan zouden vertillen, wij zien niet zo goed in hoe je dat zou
kunnen bewerkstelligen.
Ondervoorzitter; u trekt het terug? Dank u wel.
Dan hebben wij nog op bladzijde 119c nog A 982 van de afdeling St.
Michielsgestel, betreffende regel1202, dat betekent dat er iets toegevoegd
moet worden. Wie mag ik daarover het woord geven, niemand? Het
amendement is verworpen.
Dat besluit dus de discussie over paragraag 6 en nou wil ik dus hierbij het
stembureau, die zo keurig de stemmen geteld hebben, ik heb begrepen dat er
dames en heren naar huis moeten of zoiets van dien aard, of ze zijn helemaal
bekaf, in ieder geval wordt er een andere commissie benoemd maar ik wil u
bijzonder hartelijk danken voor al het werk wat u gedaan heeft.
U heeft de partij een elektronisch stemsysteem bespaard voor deze dag en
dat is toch ook wel erg waardevol.
Meneer de voorzitter, mag ik nog een kleine opmerking maken over de
milieuparagraaf als zodanig, geen amendement, slechts een vraag uit naam
van de milieucommissie.
Het milieu blijkt in ons land, niet alleen qua milieu, maar ook uit qua
economische aspecten, op alle gebieden een enorme rol te spelen.
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Uit dien hoofde lijkt het me een zinnige zaak, en daar zijn al wat gesprekken
over gevoerd die niet helemaal negatief waren heb ik begrepen, om het milieu
niet als onderwerp weggestopt te hebben in het verkiezingsprogramma maar
in ieder geval in de inhoudsopgave een duidelijk herkenbare plek te geven.
Ondervoorzitter; ik denk dat we dat gewoon kunnen meenemen bij het hele
bekijken van de definitieve vorm en daarin duidelijk laten uitkomen dat milieu
dat de WO daar aandacht aan besteed.
Drs. W.K. Hoekzema; wel dames en heren, het eind komt toch in zicht en het
is heel goed om weer actief te zijn, dus laten we maar snel beginnen want ik
begon er ook allast van te krijgen om weg te zakken, dus ik ben blij dat ik
weer aan het werk mag.
Wij gaan dus beginnen met A 800 en daar is het. ..
Meneer de voorzitter, het stembureau waar zit die?
Drs. W.K. Hoekzema; het stembureau, moet ik even kijken of men mij heeft
aangegeven wie de nieuwe mensen zijn. Laten we daar vooral mee beginnen
met het stembureau.
In de eerste plaats de heer Prins, voorzitter, de heer Hazelhof en mevrouw L.
van Velzen. Die wil ik uitnodigen om plaats te nemen in het stembureau en wij
spreken af dat we niet teveel zullen stemmen zodat de mensen het niet al te
druk krijgen.
A 800 stel ik aan de orde, het voorstel van de commissie is het te verwerpen.
Daar bent u het mee eens? Dan is het verworpen.
A 801 daar is het voorstel van de commissie ook verwerpen.
Voorzitter, ik zou graag als voorzitter van de afdeling Heusden namens mijn
leden weten waarom het advies zo luidt
De heer Cor van Tilborg. Ja voorzitter, wij hebben in onze overwegingen
zwaar laten wegen dat wat hier wordt voorgesteld, wat toch redelijk haaks
staat op alles wat je waarneemt hier in dit land, dus hier wordt ineens weer de
overheid opgevoerd als de instantie die dat moet regelen maar wij denken dat
zeker in deze sector, maar ook in andere sectoren denkt u maar aan het
openbaar vervoer, er nu juist een beweging is naar de markt. In deze sector
kunnen we ook spreken van een goed functionerende markt, dus wij begrijpen
eerlijk gezegd niet waarom dit amendement wordt ingediend.
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Afdeling Heusden; u gelooft dus ook niet in een stimulerende taak van de
overheid?
De heer van Tilborg; wij geloven wel in een stimulerende taak maar de
overheid moet alleen daar stimuleren waar het echt nodig is en wij denken
niet dat het hier nodig is.
Drs. W.K. Hoekzema; u trekt uw amendement in? Dank u zeer.
A 802, overnemen, wordt overgenomen? Dan doen we dat.
A 803, afdeling Sneek, daar is de commissie op de verwerpen toer. U kunt dat
begrijpen? Dan is het verworpen.
A 805, overnemen, wordt door de vergadering overgenomen.
A 806, van de afdeling Antwerpen. Het advies commissie is verwerpen. Geen
behoefte tot bespreken? Dan is het verworpen.
A 807, redactioneel dit punt, kan ik inkomen, afdeling Antwerpen ook, dan
hebben we dat besloten.
A 808, verwerpen zegt de commissie. U zegt het ook? Verworpen.
A 809, afdeling Heusden, advies redactioneel, de voorzitter van Heusden is
het daar ook mee eens? Ja, dank u zeer.
A 810, overnemen, ik feliciteer de voorzitter van de afdeling Heusden dat we
dit overgenomen hebben.
A 811, dat is advies verwerpen.
De heer van Benturn kamercentrale Utrecht; ja voorzitter, wij willen dit voorstel
even aanpassen, we hebben twee voorstellen namelijk punt 7 en punt 8, punt
8 willen we sowieso intrekken, punt 7 niet.
Wij achtten dit van wezenlijk belang van het doorfunctioneren van Nederland
na
1 januari 2000. Er is inmiddels een platform millennium geïnstalleerd onder
leiding van de heer Timmers van Philips, dus laten we hopen dat die dat beter
doet dan dat die Philips gerund heeft.
Drs. W.K. Hoekzema; nou wie zegt dat?
De heer van Bentum; nou, er is nogal wat kritiek op maar goed. Inmiddels is
uit onderzoek gebleken dat de Rijksoverheid nog niet echt bezig is met het
echt goed aanpakken van deze problematiek. Een aantal ministeries hebben
inmiddels een plan van aanpak, de meerderheid van de ministeries nog niet,
uit het onderzoek is gebleken dat slechts 9% van de overheidsdiensten in stat
is oom daadwerkelijk aan te geven hoe de systemen zullen functioneren na
het jaar 2000.
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Om een voorbeeld te noemen het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft
pas afgelopen december haar plan van aanpak vastgesteld en dat lijkt me
toch wel vrij essentieel voor het functioneren van bijvoorbeeld bruggen,
verkeersregelinstallaties, een stormvloedkering in de Oostersehelde en dat
soort zaken.
Drs. W.K. Hoekzema; maar het fileprobleem is opgelost dus.
De heer van Bentum; ja dat we. En een laatste punt is dan nog het
capaciteitsprobleem aan IT, wat zich nu al manifesteert bij de Rijksoverheid
en als u de bladen leest, niet alleen bij de Rijksoverheid, maar we zitten op dit
moment te schreeuwen om IT capaciteit dus er is absoluut belang bij dat we
als Rijksoverheid dusdanige maatregelen nemen dat de Rijksoverheid ook op
1 januari 2000 er inderdaad klaar voor is.
Voorzitter, Amsterdam steunt Utrecht omdat het inderdaad een groot
probleem is inderdaad, het is één over twaalf, er is een capaciteitsprobleem
van de IT'ers er zijn 8000 mensen tekort en tegelijkertijd heeft de
Rijksoverheid totnogtoe niets gedaan, er zijn alleen maar
voortgangsrapportages terwijl het hier de manifestatiefase van het probleem
is al aanwezig, een groot probleem en dat is geraamd op zeg maar 10 miljoen
gulden, het is echt heel veel.
De heer van Tilborg; ja voorzitter, ik denk dat we vanavond hier niet met
elkaar hoeven te discussiëren over het gevaar, de grote van het
millenniumprobleem, maar de commissie heeft dit voorstel toch ervaren en
dat is niet zo onaardig bedoeld, maar als het opentrappen van een reeds
openstaande deur, wij leven in een land, en dat is toch een hele geruststelling
waar dus de premier zich nu gaat bemoeien en zich aan het hoofd heeft
gesteld van een hele actie om te zorgen dat ook bij de overheid het
millenniumprobleem wordt aangepakt, mijn eigen ervaring is dat momenteel
alle departementen maar ook natuurlijk het coördinerend departement
Binnenlandse Zaken volop bezig zijn met dit probleem en dan vind ik het
eerlijk gezegd wel wat overkill om nu in dit verkiezingsprogramma, wat dan
daar toch ook niet zoveel meer aan kan bijdragen want als het waar is dat er
capaciteitsproblemen zijn in de sfeer van programmeurs, dan lossen wij dat
met dit programma ook niet op, dus wij denken dat dit heel erg operationeel is
deze aanvulling en dat het wat overdone is om nu te pretenderen dat wij
Nederland wakker gaan schudden.
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Drs. W.K. Hoekzema; het is typisch een uitvoeringstekst, geen beleidstekst
en ik zou eigenlijk u willen voorstellen om dit niet in een
verkiezingsprogramma op te nemen.
De heer van Bentum; op zich als het waar zou zijn, wat de commissie zegt,
dan zou ik volkomen gerust zijn maar inderdaad er zijn een aantal hoge heren
die heel druk bezig zijn om dat te manifesteren maar als je kijkt hoe het
daadwerkelijk loopt op de ministeries en op de werkvloer van de ministeries,
dat operationele vlak, dan moet daar nog heel veel gebeuren en is daar nog
steeds heel weinig gebeurt en dat is wat vanuit de kamercentrale Utrecht ons
zo'n zorgen baart.
Er wordt inderdaad in de media ook ronduit geroepen ja we moeten wat doen
aan het jaar 2000, we moeten investeren en we moeten op tijd zijn, maar als
je dan kijkt. ...... .
Oranje voor? Oranje tegen, zo hoog mogelijk graag, de armen zijn vermoeid
maar we zetten nog even door. Blauw voor, blauw tegen, wit voor en wit
tegen. Dit wordt even tellen.
Voor 113 en tegen 148.
Ik stel aan de orde A 812, overnemen, wordt overgenomen.
A 813 advies is verwerpen.
De heer Hartag afdeling Brussel; meneer de voorzitter, ik wilde alleen zeggen
dat het spijtig is dat er een aantal voorstellen zijn ingediend, ook over de
talenbeheersing toe te voegen aan de vakken die mensen moeten leren en ik
denk dat het ook heel relevant is voor de arbeidsmarkt, het is niet alleen
zomaar fijn om een taal te leren maar ik denk dat het steeds noodzakelijker
wordt om talen te leren.
Nederlanders zijn redelijk goed in het Engels maar Duits, Frans en Spaans
zijn ze niet zo sterk in, ik lig een aantal amendementen voor op dit gebied, en
ik denk dat het verstandig zou zijn om in ieder geval één amendement
daarvan over te nemen.
De heer Kooien; gaat het hier om de vraag waarom talenkennis niet is
genoemd want ik heb de vraag niet begrepen?
Drs. W.K. Hoekzema; ja, talenkennis waarom niet genoemd?
De heer Kooien; het punt waarom het niet expliciet niet wordt genoemd heeft
te maken met het feit dat talenkennis een optioneel onderdeel uitmaakt van
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het pakket van de leerling in het middelbaar onderwijs en er is in de afgelopen
periode een tweetal initiatieven genomen om in ieder geval de keuze voor het
Frans en het Duits te bevorderen, ik breng in gedachte het oprichten van het
expertisecentrum Frans en het expertisecentrum Duits aan de Universiteit van
Utrecht, die activiteiten ontplooien om het keuzemotief bij de middelbare
scholier richting deze twee talen te bevorderen.
Drs. W.K. Hoekzema; heeft u nog behoefte aan stemming of trekt u de
amendementen in?
De heer Hartog; meneer de voorzitter, er liggen een aantal amendementen
voor, ik zou toch graag stemming hebben over dit amendement alstublieft.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, doen we. A 813 daar zullen we dus een
aantal amendementen mee behandeld hebben, A 813 wordt in stemming
gebracht van de afdeling Brussel.
We beginnen dus met oranje voor, oranje tegen, blauw voor, blauw tegen, wit
voor, wit tegen, duidelijke zaak, wordt opgenomen. Dat betekent dus dat het
amendement van Brussel A 813 is overgenomen en daarbij hebben we
meteen A 815 ook afgehandeld.
A 816, advies is redactioneel en dus overnemen, wordt overgenomen.
A 817, advies is redactioneel dus overnemen, wordt overgenomen.
A 819, advies overnemen, u neemt over?
A 820, daar is het advies verwerpen, u kunt daarmee leven, dan is het
verworpen.
A 821, advies verwerpen, akkoord met verwerpen, dat is het definitief ook
door u verworpen.
A 822, het advies is verwerpen.
De heer van Schaik, afdeling Capelle a/d IJssel; voorzitter, de laatste jaren
zijn er ontzettend veel taken van de onderwijstaken van het rijksniveau
overgeheveld naar lokaal niveau en gevolg is dat veel scholen, omdat niet de
bijbehorende middelen zijn mee gedecentraliseerd, dat veel scholen nu
moeten schipperen met de financiële middelen. Voorzitter, wij vinden dat als
je werkelijk een gezicht wil geven aan computeronderwijs op scholen, en ik
vind dat ontzettend belangrijk, dat je dan ook bereid moet zijn om daar geld
voor uit te trekken.
Ons verkiezingsprogramma 'Investeren in de toekomst', en ik denk dat er
geen betere investering is dan investeringen in onderwijs.
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Drs. W.K. Hoekzema; dank u wel, wie mag ik het woord geven in de
commissie?
Commissie; het is misschien goed eraan te memoreren dat in dit programma
een onderdeel is opgenomen dat refereert aan een motie die in de kamer is
aangenomen, waar ook de WO zijn handtekening aan heeft verbonden, met
betrekking tot de verklaring van de klassengrote in de onderbouw van het
basisonderwijs. Daarmee is de feitelijke financiële ruimte die op de 1.25
miljard, zoals u dat op de laatste pagina aantreft, feitelijk beschikbaar is
beperkt.
Dus als er ruimte zou moeten komen zou dat in de lijn moeten zijn met de
extra ruimte die er beschikbaar komt naast hetgeen wat nu voor ligt.
Dus wij stellen voor met het feit dat we die voorkennis op dit moment nog niet
hebben dat niet op te nemen.
Drs. W.K. Hoekzema; u trekt het in, dank u zeer.
Dan gaan we naar A 823, dat is overnemen wat betreft de commissie, u
neemt ook over.
Partijcommissie Onderwijs en Cultuur A 824, daar is het advies van de
commissie verwerpen. De commissie kan dat overnemen? Dan is dit
amendement verworpen.
A 825, het advies is verwerpen. Geen stemming, geen opmerkingen?
Verworpen.
A 826, advies verwerpen, geen behoefte tot behandelen? Verworpen.
A 827, advies verwerpen, Brussel ook daarmee akkoord, dan is dat besloten.
We hebben dat in feite al afgehandeld.
A 828, het advies is verwerpen, geen opmerkingen, dan is het verworpen.
A 829, van de afdeling Haarlem, advies verwerpen, u kunt dat billijken, dan is
het verworpen.
A 830, van de afdeling Maassluis, het advies is verwerpen, het is verworpen.
A 831, overnemen, het is overgenomen.
A 832, het advies is verwerpen, u verwerpt ook, verworpen.
A 834, advies verwerpen, mevrouw.
Mevrouw van der Plas kamercentrale Leiden; meneer de voorzitter, wij willen
graag een toelichting waarom dit amendement verworpen moet worden want
wij zijn van mening dat de aangedragen tekst beter is dan de tekst in het
conceptverkiezingsprogramma want ten eerste dan het gymnasium kan dus
een onderwijsvorm zijn die geschikt is voor hoogbegaafden maar zal niet
louter door hoogbegaafden bevolkt worden en bovendien noemen wij in de
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onderwijsparagraaf geen groepen in het onderwijs die extra aandacht
behoeven behalve die ene groep van hoogbegaafden.
Wij zijn van mening dat alle leerlingen in het onderwijs voldoende aandacht
behoeven en daarom werd voorgesteld dat, zowel minder als hoogbegaafden,
als hoogbegaafden moet aandacht aan worden besteed.
De heer Kooien; we hebben dit voorstel verworpen omdat als het gaat over
het gymnasium er per definitie niet van minder begaafden kan worden
gesproken omdat dat geen toelatingscategorie is voor dat schooltype.
Het andere punt wat u noemt, dat er een evenwichtigere aandacht moet zijn
minder beter en hoogbegaafde leerlingen is er eens één aantal punten van
opgenomen, ik kan niet precies zien waar maar ik kan het even voor u
uitzoeken en u daar zo meteen antwoord op geve, maar het staat erin.
Mevrouw van der Plas; maar dan zou dus dat punt van hoogbegaafden dien
extra aandacht te krijgen, dan zou u dat moeten schrappen.
Dat moet u niet in combinatie brengen met het gymnasium.
De heer Kooien; het Gymnasium is bij voorkeur voor de middelbare scholier
en dat schooltype wat zegt maar de hoogbegaafden aantrekt.
De heer Wigboldus; meneer de voorzitter, in Hilversum hebben we dit
ingediend en de commissie heeft terecht dit bij elkaar gedaan. Wij steunen de
motie van Leiden om de reden dat natuurlijk hebt u gelijk vanachter de tafel
als u zegt het is waarschijnlijk dat hoogbegaafden naar het gymnasium gaan
en dat gymnasium willen we handhaven, maar het is absoluut onjuist om te
stellen dat hoogbegaafden niet op andere typen onderwijs zouden zijn, en die
zijn er. En als u aandacht wil geven aan hoogbegaafden akkoord maar dan
ook aan hoogbegaafden in andere sectoren van takken van sport dan het
gymnasium dus
Die exclusiviteit leggen nar het gymnasium uitsluitend heeft ook in Hilversum
op zaalbreed verzet gestuit.
Drs. W.K. Hoekzema; maar even voor de duidelijkheid, even goed lezen, er
staat hoogbegaafden dienen in het onderwijs, dus niet in het gymnasium,
dienen in het onderwijs, over de hele breedte.
Zullen we er een apart artikel van maken? Akkoord dan doen we het zo.
Mevrouw van der Plas; maar dan ben ik het nog niet mee eens. U moet dan
hoogbegaafden en minder begaafden, dus u moet er dus de leerlingen die
aandacht schenken die ze nodig hebben. We moeten niet alleen aandacht
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schenken, extra aandacht schenken aan de hoogbegaafden, ik denk dat we
dat als een volkspartij niet kunnen doen.
Mevrouw Plooi; ja voorzitter, ik wil me nu toch even in de strijd werpen want al
jarenlang zijn er in Nederland allerlei vormen van onderwijs in het lager en
ook in het voorgezet onderwijs waar met name aandacht wordt besteed aan
kinderen die niet goed mee kunnen komen, dus minder begaafden en
kinderen die achterstand hebben, dat is ook goed maar dat gebeurd in
Nederland.
Waar absoluut geen aandacht wordt besteed is aan hoogbegaafden en als
we kijken in Europa dan hebben wij gewoon behoefte aan goed opgeleidde
mensen en moeten wij ons kennisniveau in deze kennisintensieve
samenleving, waar wij met z'n allen naar toe gaan, op hoog niveau houden en
dat betekent dat wij mensen, met meer capaciteiten dan misschien anderen,
ook de kans moeten geven om die te ontplooien en ik zou daar echt een lans
voor willen breken en ik vind het goed as u daar een apart artikel over
opneemt en die minder begaafden die krijgen echt heel veel aandacht en dat
is ook nodig maar dat gebeurd.
De heer Staal, afdeling 's-Gravenzande; u wilt het loskoppelen maar dan wil ik
het wel ook loskoppelen van het voortgezet onderwijs en dan wil ik het graag
hebben als Sb of als nieuw nummer. Want het geldt namelijk hetzelfde voor
het primair onderwijs want daar zitten ook hoogbegaafden op dat moment.
Drs. W.K. Hoekzema; ik stel voor om het in het begin dus voor het primair
onderwijs het in de inleiding op te nemen e dan kom ik ook met een
compromisvoorstel door te zeggen, 'naast minder begaafden dienen ook
hoogbegaafden in het onderwijs extra aandacht te krijgen'. Akkoord,
overgenomen, fantastisch.
Ik ga vervolgens door met A 837, daar is advies verwerpen, u verwerpt, dan is
het verworpen.
A 840, strekking overnemen, u bent daarmee akkoord.
A 842, het advies is verwerpen, akkoord daarmee? Dan is het verworpen.
A 843, het advies is verwerpen, u bent daar ook mee akkoord? Dan is het
verworpen.
A 844, afdeling Coevorden. Het doet mij genoegen dat mijn eerste gemeente
zo vaak genoemd wordt, het advies is verwerpen, maar u bent daarmee
akkoord. Dan is het verworpen.
A 845, het advies is verwerpen, kamercentrale Groningen. U bent het
daarmee eens? Dan is het verworpen.
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A 847, het advies is verwerpen, u bent daarmee akkoord? Dan is het
verworpen
Afdeling Zoetermeer, het advies is redactioneel.
Afdeling Zoetermeer; als u daarmee bedoeld dat u hem overneemt dan vind
ik het natuurlijk prachtig maar dit laat me iets teveel ruimte.
Drs. W.K. Hoekzema; commissie, A 848 en het is regel1432.
Commissie; we kunnen die zo overnemen zoals u bedoelt.
Afdeling Zoetermeer; dus gewoon schrappen van dit deel hé, dus dat stuk
over schuiven van de .. dat gaat er gewoon helemaal uit. Oké dank u.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, nemen we over.
A 850, verwerpen.
De heer Meulemans, kamercentrale Leiden; voorzitter, er dreigt over enige
jaren een tekort aan beroepsbeoefenaars in de eerste lijn van de
gezondheidszorg. U heeft het een paar weken geleden op '2 Vandaag' ook
kunnen zien. Vandaar dat aan de opleidingsmogelijkheden iets aan gedaan
zal moeten worden en een middel daarvoor was, naar ons inziens, dat een
numeri fixi voor de geneeskunde en tandheelkunde kan worden afgeschaft.
De rest van dat stuk dat kunt u dan laten vallen, maar het gaat om die eerste
twee regels.
De heer Kooien; de overweging is niet overgenomen omdat het opheffen van
de numerifixivoor deze studies, die zeer kostenintensief zijn zoals u weet,
hoge kosten meebrengt die niet kunnen renderen in de arbeidsmarkt.
De heer Meulemans; wat gaan we dus krijgen, de faculteit geneeskunde in
Utrecht is aan het overwegen om een post doctorale opleiding voor medici in
de tandheelkunde op te nemen wat dus een 43.000 tot 50.000 gulden per
persoon gaat kosten die ze zelf moeten gaan betalen.
De heer Kooien; maar dan hebben we het over het principe van marktwerking
in het hoger onderwijs en daar refereert deze paragraaf niet aan want er is
uiteraard het principe, zoals u weet, van numer fixi niet op van toepassing.
Drs. W.K. Hoekzema; u wilt stemming? U trekt in.
Dan gaan we naar A 853, verwerpen, het wordt verworpen door u.
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A 854 overnemen, overgenomen.
A 856, het advies is verwerpen. Het is verworpen.
Dan A 857, het advies verwerpen.
Kamercentrale Leiden; voorzitter, A 856, ben ik nou toch te iets te laat met
mijn reactie?
Drs. W.K. Hoekzema; nee dat is akkoord, ik ben in een goede bui.
Kamercentrale Leiden; het heeft me verbaasd dat u A 858 wel het
archeologisch onderzoek honoreert en A 862 ook over het archeologisch
bodemmateriaal schrijft maar dat u het ongezien laat in A 856. Het lijkt me
toch verstandig om het erfgoed zichtbaar te maken ook in deze tekst want het
is natuurlijk toch al, als bodemarchief vrij onzichtbaar, dus het lijkt me goed
om dat wel op te nemen om het goed zichtbaar te maken dat dat erbij hoort.
Drs. W.K. Hoekzema; wie van de commissie wil daar op reageren van de
commissie?
De heer Groenveld; kijk de commissie is van opvatting dat Leiden gelijk heeft
maar het is een te zeer detail om dat op te nemen in het
verkiezingsprogramma.
Kamercentrale Leiden; nou als we gelijk hebben daarin, en u zegt het is te
zeer in detail, het is iets wat nogal eens over het hoofd gezien wordt, juist
omdat het in de grond zit, en ik denk dat het daarom belangrijk is om het wel
zichtbaar te maken, en het gaat maar om één woord, dus ik vind het ook niet
zo detaillistisch maar ik vind het wel principieel.
De heer Groenveld; u bent daarin meer deskundig dan ik dus laten wij dat
maar doen dan.
Drs. W.K. Hoekzema; nemen we over. A 857, dat is reeds verworpen.
A 858, met het amendement Leiden denk ik dat we ... het is ook al
overgenomen.
A 859, overnemen, wordt overgenomen.
A 860, het advies is verwerpen.
De heer Mackay; ja ik begrijp echt niets van dat advies, we praten hier de hele
dag over internationale relaties, we mogen geen dingen doen vanwege
Europa en dat soort zaken, en nu willen we benadrukken dat het
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vreemdetalenonderwijs een vreemde zaak is met name in het
beroepsonderwijs worden de uren verminderd, vanwege de nieuwe
kwalificatiestructuur, ik denk dat het een vreemde zaak is en ik begrijp uw
advies gewoon niet.
De heer Groenveld; u hebt volkomen gelijk maar wij vinden dat eigenlijk niet
passen onder de paragraaf cultuur want het gaat niet om behoud van
Nederlandse cultuur.
De heer Mackay; ja maar ik zal u erbij zeggen, we hadden het inderdaad bij
onderwijs ingediend maar het is kennelijk hier terechtgekomen maar het gaat
om de inhoud, laten we nou niet gaan hoepelen over de plaats.
De heer Groenveld; ja maar u verwijst naar een bepaalde regel in het
verkiezingsprogramma.
De heer Mackay; ja maar dat is bij vergissing in de verkeerde stukken
terechtgekomen op een of andere manier. Het gaat ons om het
vreemdetalenonderwijs en ik denk dat het echt belangrijk is, en het is gewoon
aantoonbaar in het ... en ik vind dat het een slechte ontwikkeling is.
Drs. W.K. Hoekzema; nou laten we dan zo doen dat het wordt opgenomen bij
onderwijs.
We gaan naar A 862, overgenomen.
Afdeling Rotterdam A 864, verwerpen is het advies, u kunt daarmee leven,
dan is het verworpen.
A 865.
Kamercentrale Leiden; ja voorzitter, nu hopelijk wel bij tijds. Het gaat over de
zin 'de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van
taal en cultuur moet worden bevorderd', dat stond er vier jaar geleden ook in
en dat was prima, dat heeft geleid tot een cultureel akkoord onder andere wat
in 1995 is gesloten en wat hopelijk dit jaar echt in procedure gaat, ik denk dat
de volgende stap, en dat je dat ook in een verkiezingsprogramma moet
zetten, dat de volgende stap is dat je dat ruimhartig gaat uitvoeren.
De heer Hartog, afdeling Brussel; meneer de voorzitter, u zult ook begrijpen
dat ook vanuit België dit amendement ten zeerste wordt gesteund. Als ik zeg
vanuit België is dat zeker vanuit de ondercentrale België maar ik weet ook
dat onze Vlaamse vrienden inclusief de VLD dit zou ondersteunen.
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De heer Groenveld; als dat het geval is dat het in België wordt gesteund dan
nemen we dat natuurlijk over.
Drs. W.K. Hoekzema; A 868.
De heer Hartog; meneer de voorzitter, we hebben er nog één maar dit is
eigenlijk een technisch amendement.
Hierin staat 'in Nederland en Vlaanderen', dan kunnen we net zogoed
'Holland en Vlaanderen', ik zou de commissie vragen naar de term
Vlaanderen te kijken wat dat bestaat eigenlijk niet, je hebt de Vlaamse
cultuurgemeenschap en je hebt het Vlaamse regionale gewest, en ik weet het
Belgische systeem is heel erg gecompliceerd, maar met de tekst van het
huidige programma worden bijvoorbeeld de Nederlandstalige in Brussel niet
gedekt. Als afdelingsvoorzitter van Brussel vind ik dat natuurlijk jammer maar
ik reken me nog onder de Nederlanders, maar ik denk dat het juist zou zijn
om daar een terminologie te vinden die correct is en dat wil ik de commissie
graag meegeven.
De heer Groenveld; u bedoelt dat alle Nederlandstalige Belgen niet allemaal
in Vlaanderen, Brabanders en dergelijk.
De heer Hartog; dat is juist. U zou eigenlijk moeten zeggen het Vlaamse
cultuurgewest of het Vlaamse gewest, dat zou een juistere terminologie zijn
en de cultuur en de onderwijsbevoegdheid valt ook daaronder en dan is dus
de Nederlandstalige in Brussel zijn gedekt.
Drs. W.K. Hoekzema; we nemen over. Goed dan gaan we over naar A 867,
verwerpen, Waalre?
Geen reactie verworpen dus.
A 868, het advies is verwerpen, geen reden tot spreken? Dan is het
verworpen
Dan gaan we over naar A 870.
Kamercentrale Leiden; ja voorzitter, u zult er niet verbaasd van opkijken dat ik
nu wéér hier sta nu om te pleiten voor een gezamenlijk Nederlands -Vlaams,
maar dan een Nederlands huis en een Nederlands informatiecentrum in het
hart van Europa, in Brussel.
Ik denk dat dat een logisch uitvloeisel ook is van het cultureel akkoord dat
gesloten is, maar ik denk ook dat het heel noodzakelijk en nuttig is om zo'n
centrum te hebben in Brussel.
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De heer Groenveld; waarom Brussel? Is Amsterdam niet het hart van Europa.
Kamercentrale Leiden; ik weet niet of Amsterdam het art van Europa is?
ledereen vindt zijn eigen woonplaats het hart van de wereld maar ..
De heer Groenveld; ik zou dat 'lees Brussel' maar weglaten dan.
Kamercentrale Leiden; als wij streven naar een Nederlands- Vlaams
informatiecentrum dan denk ik dat er al heel wat gewonnen is en dan kan de
plaats later ingevuld worden.
Drs. W.K. Hoekzema; wie wil verder nog?
De heer van de Stoel, statenlid in Noord-Brabant; ja voorzitter, ik ben
deswege ook betrokken bij de problematiek met Vlaanderen. Brussel als
hoofdstad van België is een aangewezen plaats om een Nederlands huis te
hebben, zoals België wel in Amsterdam vertegenwoordigd is en Nederland
het tot op heden blijft vertikken, ik ondersteun het amendement.
De heer Groenveld; maar Brusselligt niet in Vlaanderen!
Diversen; ja wel hoor.
We hebben het net uitgelegd.
Het is een ideale locatie, de hele wereld komt er.
De heer Hartog; ook een onderdeel van de uitvoering van dat verdrag, we
hebben dat eerder gesproken, is inderdaad een informatiecentrum in Brussel
en zo is dat vastgelegd in het verdrag. Het enige wat nog niet is gebeurd de
laatste jaren is dat de Nederlandse regering dat niet heeft uitgevoerd terwijl
de Vlaamse regering dat wel heeft gedaan.
Drs. W.K. Hoekzema; dan moet het gebeuren, nemen we over.
A 871, overgenomen.
Voorzitter, even over het overgenomen amendement, en dan niet zozeer de
tekst want die is uitstekend, maar even over het bedrag wat in dat
amendement wordt genoemd. Het is mij als krantenlezer en ook
sportwethouder opgevallen dat er eigenlijk een politieke consensus aan het
ontstaan was over een bedrag van 55 miljoen wat aan de sportbegroting voor
dit doel zou worden toegevoegd en de paradox die we nu creëren is dat het
nu lijkt alsof de WD juist minder dan andere partijen aan sport wil doen. Ik

WD

257

De B.A.V. van 30 januari 1998 te Papendal

kan mij voorstellen dat het verstandig is dat bedrag aan die ontwikkelingen
aan te passen.
De heer Wolzak; ja voorzitter, we zijn een beetje ingehaald door de actuele
politiek.
Er is een nationaal sportdebat geweest, ik dacht medio januari, waar een
bedrag is uitgerold van ik dacht inmiddels 10 miljoen, dat kunnen we dus
alleen maar toejuichen maar ik vrees dat wij ons hier aan de tekst moeten
houden en zeker het amendement waarin geadviseerd wordt om het over te
nemen en vermoedelijke wijze zal gewoon in de actuele politiek dat bedrag
alleen maar hoger worden.
Voorzitter, ik sluit me aan bij hetgeen Marco Zwart gemeld heeft maar in
hoeverre kunnen wij hier niet het bedrag van 40 of 55 stellen? Want het is
gewoon de actualiteit en ik denk dat dat geen probleem moet opleveren.
Drs. W.K. Hoekzema; we hebben ons ook al aangeschoven bij het
Belastingplan 21e eeuw, dus ik stel voor, vergadering dat we dat hier ook
maar doen, akkoord? Doen we.
A 873, overnemen, overgenomen.
Voorzitter, ook daar even een vraag want nu wordt meteen de hele volzin
geschrapt en ik kan me wel voorstellen dat het 'compleet vrijstellen' erg
radicaal is maar het omgekeerde, het nu maar helemaal niks meer over dit
onderwerp, wat heel veel sportbestuurders eigenlijk bezighoudt, opnemen is
dan weer erg teleurstellend je gaat weer van het ene uiterste naar het andere.
Ik kan mij met name voorstellen dat in de sfeer van de
waarderingsgrondslagen
Iets kan worden gedaan of in de sfeer van hoe bakenen we de woningen en
de niet woningen af, want het is nu zo dat de sportaccommodaties eerst met
de woningen meedelen in de hogere taxaties omdat ze voorheen altijd laag
werden getaxeerd omdat er toch niks te halen viel en nu dus wel met het
verhoogde tarief voor niet woningen worden geconfronteerd omdat ze in die
categorie zijn ingedeeld mat de tarieven, nou dat levert een soort dubbele
mep op voor sportverenigingen, daar wordt terecht bezwaar tegen gemaakt
en als je het op lokaal niveau moet gaan repareren dan betekent dat dat je
dus het 500 voudige bureaucratie van regelingen in het leven roept waar die
sportbestuurders zich mee bezig moeten houden terwijl je dat landelijk in de
sfeer van waarderingsgrondslagen veel eenvoudiger kunt op lossen en ik zou

wo

258

DeB.A.V.van 30 januari 1998 te Papendal

toch willen vragen of we die uitweg zo kunnen formuleren dat die de genade
van de belastingcommissie kan krijgen.
Afdeling Coevorden; voorzitter, wellicht is het relevant met het volgende
amendement A 877, kan dat iets aangepast worden dan komt het in lijn met
die opmerking, dus als u dat behandeld is dat misschien een aanvulling, een
verduidelijking, van dat amendement die die kant uitgaat.
Als u in dat amendement zou willen opnemen dat er landelijk iets aan die
OZB waardering wordt gedaan aan sportaccommodaties dan ...
Voorzitter, ik zou daar een voorstander van zijn.
A 877 in die zin aanpassen dat er in landelijk opzicht bevorderd wordt dat er
op lokaal niveau aan de OZB een bepaalde formule wordt toegevoegd.
Drs. W.K. Hoekzema; akkoord, zullen we het zo doen, akkoord dan hebben
we dat besloten.
A 880, verwerpen is het advies, wij verwerpen
Afdeling Leiden; het gaat om de media, ja sorry ik werd afgeleid. Het gaat hier
toch om hele principale principiële zaak, waarover we toch echt meer
duidelijkheid moeten scheppen als WD denk ik namelijk dat we nu echt een
uitspraak moeten doen om een krachtige publieke omroep, dus dat beoogt
het amendement.
Wij spreken over één kanaal, dat is volgens ons nog terzijde, dat kunnen ook
twee kanalen zijn maar het gaat om de essentie dat we een soort BBC
achtige constructie in Nederland krijgen.
De heer Luiten Amsterdam, ik neem meteen de amendementen van
Amsterdam
A 884 en A 886 hierin mee, als u het goed vindt. Wij zijn het eens met Leiden
dat je een keuze moet maken, de tekst zoals die nu staat in het
conceptprogramma laat duidelijk zien dat de commissie er ook niet uit is
gekomen, er wordt niet een duidelijke richting gekomen, men gaat uit van
publieke omroepverenigingen, daar is niks publieks aan, dat zijn gewoon
verenigingen, dat zijn rechtspersonen, maar we gaan praten over
publieksbestel en publieke programma's en daar gaat het om en ik denk dat
je daaraan eisen moet stellen.
De kamercentrale Amsterdam zou zich kunnen vinden in het amendement
van Leiden behalve op het onderdeel dat er helemaal geen reclame mag
worden uitgezonden, wij vinden het publieke bestel daar heeft zeker het
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bedrijfsleven ook een plaats en daarom als het gecombineerd kan worden
met ons amendement
A 886, dat die reclamezendtijd ook geveild wordt zodat dat privaat kan worden
benut dan zouden wij ons helemaal kunnen vinden in het amendement
Leiden en ons amendement kunnen laten vervallen.
Meneer de voorzitter, ik ben het geheel met Leiden en Amsterdam eens want
als u het namelijk zo laat staan zoals het nu staat betekent dat de omroepen
in principe worden opgeheven.
Zeker als u het amendement wat u wilt overnemen aanvaard, en dat gaat
over het cultuurgedeelte daarin wat daarvoor zit, dan betekent het dus dat de
publieke omroepen dus ook geen programma's van Mart Smeets etc. meer
mag uitzenden en dat betekent dus dat ze niks overhouden op een enkele
natuurdocumentaire na.
Dat betekent dus direct dat het wordt opgeheven en daarom ben ik het met
de heren sprekers een dat het zo wordt ingedeeld en niet zoals het nu staat in
het concept.
In ieder geval kan Leiden prima leven met het idee van Amsterdam, het gaat
echt om die essentie van dat we een stelsel van een krachtige omroep
krijgen.
De afdeling 's-Hertogenbosch zou graag het amendement van Leiden willen
ondersteunen want wij hebben in onze afdeling er zeer uitgebreid over
gediscussieerd, en ik ben ook in onze statenfractie in Brabant woordvoerder
ten aanzien van het mediabeleid, en juist de keuze tussen commerciële en
publieke zenders daar moet hier een keer een keuze in gemaakt worden en ik
denk dat nu het verkiezingsprogramma er uitermate geschikt is om daar
duidelijkheid voor te geven en zeker ook als handvat voor de
onderhandelingen straks voor het nieuwe kabinet.
Ook in dat kader heeft de WD afdeling Den Bosch ook een aantal
amendementen ingediend en ik moet zeggen dat als amendement wordt
aangenomen is dat een zeer duidelijke stap in de richting die de WD al jaren
propageert.
Drs. W.K. Hoekzema; wie wil er verder nog iets aan toevoegen? Niemand,
commissie.
De heer Wolzak;; als ik even één voor één mag reageren op de opmerkingen
van de verschillende amendementen waar het gaat om A 880 zou ik willen
opmerken dat de overheid zou moeten stimuleren de totstandkoming van één
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krachtige publieke omroep. Overheidsbemoeienis met media, denk ik, is geen
goede zaak. Het is zo tot op zekere hoogte, ook bij de publieke omroep, een
marktwerking in feite aangeeft of zo'n bestel een bestaansrecht heeft of
continuïteit heeft, immers als er bij de verenigingsomroepen geen leden zijn
dan verdwijnt zo'n omroep.
Dat is de essentie ook van waarom wij gesteld hebben dat wij graag een open
bestel willen hebben. Er kunnen omroepen draagvlak verliezen omdat leden
zich niet meer thuis voelen bij zo'n omroep, en er kunnen zelfs nog nieuwe
omroepen bestaan omdat de markt bepaald dat er aanleiding is om een groep
mensen bij elkaar te halen om weer een nieuwe omroep te beginnen.
Ik denk dat wij voorrang moeten geven aan het marktprincipe, ook waar het
gaat om de publieke omroep en die reguleert zich dan zelf en niet de overheid
die zich druk gaat maken om bijvoorbeeld een BBC achtige constructie te
maken.
Dat is mijn opmerking ten aanzien van A 880.
Ten aanzien van A 884 is het hetzelfde verhaal. Hier wordt gesteld dat
anderen ook toegang zouden moeten krijgen tot zeg maar de televisiebuis
thuis.
In zekere zin gebeurt dat in de praktijk, er zijn externe producenten die
produceren programma's voor ook publieke omroepen.
Ook is het zo dat vele initiatieven van programma's van buitenaf komen, niet
alles wordt bij die publieke omroepen bedacht dus die opening is er en als wij
het principe volgen van een 'open bestel' dan kunnen er morgen nieuwe
omroepen bijkomen zo ook er oude uit kunnen vallen, dat is ook een
marktmechanisme en ik dacht dat dat voor ons liberalen toch een heel
belangrijk principe is.
Ten aanzien van A 886 het veilen van de reclamezendtijd, dus niet degenen
die advertenties willen plaatsen maar aan een andere exploitant dan de
huidige dat is een stichting, dat is de STER, dat zou ik u willen ontraden
omdat ik vermoed dat er dan vanzelfsprekend een commerciële organisatie
een zekere garantie zal bieden voor de exploitatie van de reclamezendtijd van
de publieke omroep.
Het is zo dat zo'n commerciële organisatie winst moet maken en het is ook zo
dat zo'n commerciële organisatie de nodige kosten moet maken, ergo ik denk
dat dat een duurdere affaire is dan zoals het nu gaat, de STER verwerft
inkomsten trekt zijn eigen kosten daar vanaf, hoeft geen winst te maken, en
dat geld gaat dan naar heet budget van de publieke omroep.
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In een andere situatie, dus met een commerciële exploitant, zou het zo
kunnen zijn dat er minder geld naar de publieke omroep gaat waardoor er
wellicht de kans bestaat dat er een grote aanslag op de burger gepleegd zal
worden.
Dat voor wat betreft mijn opmerkingen.
Ja meneer Wolzak, in het dagelijkse leven verdien ik mijn brood als uitgever,
dus ik weet echt wel wat marktwerking voorstelt, maar als u het over
marktwerking heeft en dat in relatie brengt met de omroepen dan zou ik
zeggen moet u toch wel iets bescheiden worden want dan kun je toch niet
zeggen dat er echt sprake is van marktwerking in volle opzichten.
Ik bedoel dat geldt net als bij de spoorwegen, maar de essentie van het
amendement is duidelijk. Wij pleiten gewoon voor een krachtige publieke
omroep en we sluiten ons aan ook bij de suggestie van Amsterdam en ik denk
dat we dan een goede duidelijke uitspraak hebben en al zou er dan sprake
zijn van marktwerking dan mag nog de overheid aanvullend optreden dus dan
vult het elkaar goed aan, denk ik.
De heer Luiten; voorzitter, de commissie zegt wij zijn voor een open bestel, en
wij ook en dat bestel is nu niet open, want het helemaal niet alleen een
omroepvereniging die een publiek programma kan maken want dat besteden
ze nu ook al uit daar is dus echt sprake van marktwerking.
Wij willen een publieke omroep waar duidelijk scheiding is tussen redactie en
commercie en ik denk dat dat helder moet zijn.
Dat is ook het argument bij de STER, de STER dat is een stichting en daar
zitten de omroepen weer in het bestuur en daar worden afspraken gemaakt
over programmering en het plaatsen van reclameblokken en wij zouden dat
strikt willen scheiden en daarom bepleiten wij hier nogmaals het amendement
van Leiden, samengevoegd met 886 amendement Amsterdam, ik denk dat
we dan als partij een duidelijke keuze maken want wat de commissie ons
voorlegt is geen keuze, dat is een als dan verhaal en ik denk dat we nu de
concessies in 2000 aflopen er echte keuzes moeten worden gemaakt of een
boodschap moeten meegeven.
Drs. W.K. Hoekzema; u wilt stemming? Stemming over de amendementen A
880 in samenhang met A 886.
Meneer de voorzitter, ik neem aan dat u A 883 wat u wilt overnemen dan
komt te vervallen, want daar staat dus impliciet in A 880 ...
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Drs. W.K. Hoekzema; zeker maar laten we eerst ons even baseren op A 880
in samenhang met A 886.
We gaan over tot stemming.
Wie is voor, oranje, en zo hoog mogelijk ........ .
A 880 in samenhang met A 886 is aangenomen. Dat betekent dat A 883
ingetrokken wordt, in feite bediend is en de A 882 moeten we nog aan de
orde stellen.
Dat zou ik graag namens de afdeling 's-Hertogenbosch willen handhaven
voorzitter,
Omdat het in de discussie de afgelopen jaren steeds is gebleken dat het heel
moeilijk is om op provinciaal niveau te discussiëren over de mediavoorziening.
Er zijn verschillende belangen bij verschillende provincies dat geeft een hele
onevenwichtige discussie wat heel oneerlijk ook voor de kijkers en de
luisteraars is en wat is er veel gemakkelijker en duidelijker, ook in dit kader,
om de regionale publieke omroep ook te kapselen in het nationale publieke
stelsel.
Dus wat dat betreft willen wij graag dat amendement handhaven.
Meneer de voorzitter, ik ben het eigenlijk met u eens om het te ontraden.
Want namelijk naar mij gebleken is zijn de publieke regionale
nieuwsvoorzieningen niet anders dan de commerciële regionale
nieuwsvoorzieningen omdat zij ook op basis enorme commerciële activiteiten
ontplooien dus ik vind het eigenlijk niet nodig dat dit impliciet erbij wordt gezet
in de tekst.
Drs. W.K. Hoekzema; dus u bent tegen het amendement?
Commissie; voorzitter, de regionale publieke en commerciële omroep is een
betrekkelijk onduidelijk gegeven op het ogenblik.
Er zijn er een aantal die privaat, er zijn er een aantal die publiek en er zijn er
een aantal die commercieel gefinancierd zijn, ik zou onze tekst willen
handhaven want ik denk dat het zich uitzet tot in de komende jaren en dan
heb je een situatie die eigenlijk een reële situatie is, op het ogenblik is het
allemaal nog deels experimenteel.
Maar als het zich uit gaat zetten in de komende jaren, zoals u aangeeft, is het
dan niet juist van belang dat we nu als partij een keuze maken zoals wij zien
zoals het in de toekomst zou moeten, en daar is dit verkiezingsprogramma
toch voor? Dus wat dat betreft zou ik het graag willen handhaven.
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Drs. W.K. Hoekzema; stemming? Dat betekent dus dat we aan de orde
hebben A 882 wie is voor met oranje, oranje tegen, blauw voor, blauw tegen,
wit voor, wit tegen, verworpen.
Voorzitter, ik wil hier nog met klem zeggen dat, ik hoor het is Randstad maar
wij hebben hetzelfde probleem met TV West en TV Rijnmond dus ik vind deze
opmerking dus eigenlijk niet helemaal in de haak.
Drs. W.K. Hoekzema; mooi, wij hebben A 884 in feite behandeld door het
overnemen van A 880.
A 885 hebben we daar mee ook gehad, A 886 hebben we behandeld, dan
gaan we naar A 887, verwerpen.
Voorzitter, de kamercentrale Limburg zou graag een argumentatie willen van
de commissie omdat we dachten dat in dit amendement de marktwerking
goed was verwoord.
De heer Wolzak; ja voorzitter, volgens mij gebeurt dat in de regio, die
kanaaldeling, in een groot aantal gevallen alreeds.
En dat zijn ook zaken die niet generiek geregeld zijn. Dat zijn vaak individuele
afspraken die er zijn zoals dat bijvoorbeeld in Amsterdam ook op radio etc.
gebeurt,. dus naar mijn smaak, voor zover ik dat weet, is dat de praktijk al.
De gedeputeerde van Limburg die vroeg ons dit specifiek in te brengen omdat
dat daar nog niet zo functioneert, misschien had dat praktijk moeten zijn maar
het functioneert nog niet zo kennelijk.
Drs. W.K. Hoekzema; nou misschien dat die eens kan kijken hoe het elders
werkt.
Maar u trekt het in?
A 888, verwerpen zegt de commissie, dat betekent verworpen, geen reactie?
A 889, verwerpen zegt de commissie, u ook? Verworpen.
Dan defensie, nieuw hoofdstuk. Wij beginnen dus met A 890 en het advies is
behandelen in samenhang met A 616 en A 891.
Nou wat was A 616 ook weer?
Partijcommissie Defensie; voorzitter dat was in principe hetzelfde alleen op
een andere plaats, het is geen halszaak dus wat mij betreft ...
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Drs. W.K. Hoekzema; het is hetzelfde maar op een andere plaats en het
voorstel is het om het op deze plaats te brengen begrijp ik.
En vervolgens A 891, hetzelfde. De reactie van de commissie is verwerpen. A
616 is immers verworpen. Maar is ook door de vergadering verworpen.
Het betekent dat wij nu naar A 893 gaan en daar is het advies te behandelen
met A 633, dat is verworpen door de vergadering.
A 898, advies verwerpen, akkoord daarmee? Dan is het verworpen.
A 903, advies is verwerpen.
De heer Groenveld; voorzitter mag ik even wat zeggen over de
amendementen 903, 905 en 906. Daar wordt in feite steeds gevraagd om een
duidelijkere tekst en niet zozeer om een verandering van de politieke
betekenis van de tekst.
Wellicht dat we kunnen zeggen dat de commissie zal bezien hoe de redactie
zodanig kan worden aangepast zodat u tevreden bent.
Drs. W.K. Hoekzema; dus dat de tekst duidelijker wordt. Dat is dus dat we
het hier redactioneel verklaren en aan de commissie overlaten om in de zin
zoals dus in de amendementen is vermeldt dat goed te verwoorden in de
definitieve tekst, akkoord daarmee? Dan gaat het dus over amendementen
903,905 en 906.
A 908, overnemen, wij nemen over, overgenomen.
A 909, overnemen, wordt overgenomen.
A 910, verwerpen zegt de commissie, u verwerpt ook? Dan is het verworpen.
A 913, overnemen, is overgenomen.
A 914, verwerpen.
De heer van den Boogaard, Den Haag; wij hebben in ieder geval de behoefte
aan een toelichting op het advies om tot verwerpen over te gaan aangezien in
dit amendement van Den Haag een belangrijke discussie wordt aangeslingerd
met name over de omvang van de krijgsmacht als geheel.
Gaarne een toelichting;
De heer Groenveld; de overweging om tegen de door de afdeling Den Haag
bepleitte invoeging te zijn is dat a-priori is niet duidelijk dat wij hier een
Staatscommissie Defensie moeten instellen om dit probleem te analyseren.
Het zou kunnen dat wij uiteindelijk besluiten om dit zo te doen maar op dit
moment niet. Dat is nog niet duidelijk dat we zo'n zware Staatscommissie
Defensie nodig hebben om dit probleem te tackelen.
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Drs. W.K. Hoekzema; akkoord dat wij dit amendement niet overnemen maar
het dan aan de regering over laten respectievelijk dus aan de minister die dan
aan de orde is.
A 916, overnemen, wordt overgenomen.
A 917, Partijcommissie Europese Zaken, verwerpen zegt de commissie.
De heer Weisenbeek, ja voorzitter, allereerst even een punt van orde. A 924
van de afdeling Brederwiede gaat nog over Defensie dus misschien moet u
dat dat eerst nog even nemen.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, dat is goed hoor, A 924 zegt u het maar.
De heer Weisen beek; nee, ik ben niet van Brederwiede maar de volgorde
klopt niet. Ik heb het over A 917 en A 917.
Drs. W.K. Hoekzema; oh u bent niet van Brederwiede maar van de volgorde
ja.
De heer van Eekelen; voorzitter ik ben ook niet van Brederwiede maar ik zou
wel wat over A 924 willen zeggen.
De commissie wil het overnemen, ik vraag me af vooral wat u gedaan heeft
met het amendement van Den Haag of u dan dit 924 wel moet overnemen?
Bovendien vind ik eigenlijk dat het een beetje ingaat tegen het beleid van
onze minister van Defensie die een gigantische operatie bezig is te vervullen
en bovendien om op dit moment te gaan zeggen dat de aanpassingen aan de
veranderde omstandigheden nog moeten plaatsvinden vind ik niet erg logisch.
Ik vind juist dat de minister Voorhoeve zich geheel aan de veranderde
omstandigheden heeft aangepast en het niet verder nodig is om dat opnieuw
te gaan doen.
Drs. W.K. Hoekzema; wij zijn het met dit betoog eens van meneer van
Eekelen, dus Brederwiede krijgt niet haar of zijn zin, dus A 924 is uiteindelijk
verworpen, u bent tenslotte akkoord met wat wij gezegd hebben.
Dan gaan we dus weer naar A 917, meneer Weisenbeek, u voelt zich weer
thuis.
De heer Weisenbeek; dank u wel voorzitter, ik zou me in Brederwiede
misschien ook nog wel thuis voelen maar ik had graag een toelichting op het
verwerpen van 917 annex 919, de twee zijn namelijk één geheel en ik moet u
eerlijk zeggen, met alle waardering voor de redactiecommissie en de inbreng
daarin die we via de meelezers gehad hebben is de tekst zoals die in punt 6
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staat eerlijk gezegd wel echt Nederland profiteert, nee dat kun je toch zo niet
in een partijprogramma niet opschrijven.
En ik vind de tekst van 917 en 919 in feite niet zoveel anders zeggen maar
het wel veel netter en veel beter zeggen.
De heer Groenveld; dat zullen wij zeker niet in stemming brengen dus wij
nemen dat over.
Drs. W.K. Hoekzema; wij nemen dat over, beiden 917 en 919 worden
overgenomen.
Dan gaan wij naar A 927, ingetrokken? Nee, niet ingetrokken in verband met
de voorgaande.
Afdeling Amsterdam; als het daarmee in samenhang wordt aangepast, dat
lijkt mij noodzakelijk, dan is het prima.
Drs. W.K. Hoekzema; als we namelijk 917 en 919 hebben overgenomen dan
denk ik dat dit niet meer apart behandeld dient te worden.
Dan gaan we naar, zie ook voorstel 983 bladzijde 119c, ik hoor een sonore
stem uit St. Michielsgestel weer, een zo langzamerhand een bekende stem.
St. Michielsgestel; ja voorzitter, op regel 1602 daar staat een vergroting van
zeggensmacht van het Europees Parlement en wij dachten dat dat eigenlijk te
weinig is voor wat het zou moeten zijn en dat hadden we veranderd willen
zien dat het Europees Parlement de bevoegdheid krijgt om op democratische
wijze controle uit te kunnen oefenen, dat is een wat ruimere omvatting van
wat u eigenlijk eerst heeft geschreven.
Drs. W.K. Hoekzema; ja, akkoord.
A 930, verwerpen.
Voorzitter, dat verwonderd ons in Enschede omdat weliswaar het aspect
democratie natuurlijk belangrijk is en ik kan me voorstellen dat je ook graag
stabiele partners hebt en ook graag partners die mee kunnen betalen, daar
zijn we het allemaal mee eens. Maar één van de essentiële criteria, ook in de
recente politieke discussies is nu juist heb je respect voor de rechten van de
mens?
Dat lijkt me voor een partij die als de enige de universele verklaring van de
rechten van de mens aan haar beginselprogramma heeft verbonden een
vanzelfsprekende zaak en dat laten we hier opeen s weg zodat het net lijkt of
dat het ons alleen maar om de knikkers en de stabiliteit gaat.
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De heer Groenveld; kijk wij hebben onder het begrip democratie datgene
verstaan datgene verstaan wat u aan de tekst wil toevoegen, dus het is een
semantische kwestie en als het louter een semantische kwestie is dan is die
niet interessant en zullen wij de tekst aanpassen.
Drs. W.K. Hoekzema; de tekst wordt in die zin aangepast als u bedoelt.
A 931, verwerpen, u verwerpt.
A 933.
Afdeling Brussel; aannemend dat 935 a en b worden overgenomen trekken
we die in.
Drs. W.K. Hoekzema; die worden overgenomen door de vergadering.
Dan betekent het dat A 933 dus is ingetrokken.
A 934, verwerpen, is verworpen.
A 935a en b hebben we zojuist behandeld.
A 937, overnemen is het advies. U neemt over dan is het overgenomen.
A 939, Oegstgeest ten tweede male gefeliciteerd Rolt, overnemen,
overgenomen.
A 940, advies verwerpen, meneer Weisenbeek.
Ja meneer de voorzitter, zoals ik eerder gezegd heb waar we beginnen over
Nederland profiteert is deze zin precies het spiegelbeeld van.
Er wordt namelijk gezegd van als we zo door gaan dan werken we het tegen
en dat is eigenlijk niet goed voor de burgers, terecht zegt de Commissie
Europese Zaken die tekst die moet je er zo niet inzetten en nadat we een
meer genuanceerde tekst
In de aanhef van dit hoofdstuk genomen hebben zou ik u willen voorstellen
die laatste paragraaf maar gewoon weg te laten want het is wel een erg
nationalistische tekst.
Voorzitter, ik had eerlijk gezegd de vorige amendementen die door Floris
Weisenbeek verdedigd zijn, 935 en 936 als ik het goed uit mijn hoofd heb, die
had ik ook graag willen verdedigen met Floris samen maar dat was niet meer
nodig want toen heeft u, in mijn ogen dus ook zeer terecht, al voorgesteld om
die ook over te nemen en dat is ook gebeurt.
Maar wanneer we nu deze tekst in het ontwerp verkiezingsprogramma ook
gaan schrappen dan schieten we wel heel erg door naar de andere kant dus
ik zou ervoor willen pleiten dat de tekst zoals die hier staat te handhaven en
het advies van de commissie te volgen.
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Drs. W.K. Hoekzema; dit handhaven we.
De heer Weisen beek; ja voorzitter, met alle respect van de collega uit de
Tweede Kamer die natuurlijk voor onze nationale belangen moeten opkomen,
waar u schrijft in een programma daar waar dit niet noodzakelijk is kan een
afkeer van het integratieproces opwekken, dat zullen we toch nooit met welke
politiek dan ook willen beogen en als we dat in een verkiezingsprogramma
schrijven dat door bepaalde maatregelen die democratisch worden
aangenomen en doorgevoerd een afkeer opwekken van het integratieproces
dan schieten we echt door.
Voorzitter, als ik nog heel kort mag. U, en de verkiezingsprogramma
commissie wilt toch juist die mogelijke afkeer tegengaan en dat willen we
allemaal zoals we hier zitten en als WO en daarom is het nodig, althans in
mijn ogen, om de tekst te handhaven.
Dus we willen hetzelfde maar ik denk dat het daarom juist nuttig is om deze
tekst hier te laten staan.
Drs. W.K. Hoekzema; stemmen? Dat betekent dus dat we A 940 brengen we
in stemming van de Partijcommissie Europese zaken. Dus nogmaals A 940
wordt in stemming gebracht en die zegt schrappen de hele 12.
Voor oranje, oranje tegen, blauw voor, blauw tegen, wit voor, wit tegen.
135 voor en 216 tegen, het amendement is verworpen.
We gaan naar A 941, dat gaat in feite nog verder dus dat betekent verwerpen,
wordt overgenomen? Verworpen.
A 942, advies verwerpen, u verwerpt ook? Dan is het verworpen.
A 943, verwerpen is het advies, akkoord? Verworpen.
A 944, verwerpen, akkoord daarmee? Dan is het verworpen.
A 945, overnemen, wordt overgenomen.
A 946, overnemen, wordt overgenomen.
A 947, verwerpen zegt de commissie, u zegt het ook? Verworpen.
A 948, verwerpen.
Zover is Amsterdam nog niet voorzitter. Er is door de heer Zwart aan
gerefereerd dat de WO de universele verklaring van de rechten van de mens
ook daadwerkelijk bij de uitvoering van beleid moet betrekken en dat ook in
het beginselprogramma heeft betrokken en we maken daarin geen
onderscheidt naast ontwikkelingslanden en andere landen waar
mensenrechten in dit geval zoals de commissie het verwoord heeft flagrant
worden geschonden.
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Nu kan het programma zo gelezen worden dat wij vinden dat, in het geval het
om ontwikkelingslanden gaat, de ontwikkelingssamenwerking eraan gaat en
wat we met andere landen doet waar de mensenrechten flagrant geschonden
worden gaan we over tot de orde van de dag en ik kan mij niet voorstellen dat
de commissie dat bedoeld heeft dus het lijkt ons beter om duidelijk te maken
dat de WD altijd stelling zal nemen tegen flagrante schending van de
mensenrechten, bij voorkeur in Europees verband, en dat in geval van
ontwikkelingslanden de mogelijkheid er is, afhankelijk van de omstandigheden
en de situatie, dat ook de Nederlands Europese bijdrage in beeld komt, als de
commissie dat bedoeld dan kunnen wij ons daar in vinden.
De heer Groenveld; dat lijkt me juist. De passage over ontwikkelingslanden is
hier opgenomen omdat het gaat om de paragraaf
ontwikkelingssamenwerking.
We kunnen hier in deze paragraaf verwijzen ook nog naar het artikel wat gaat
over de mensenrechten in het algemeen en dan denk ik dat we de
onduidelijkheid, zo die er bestond, hebben weggenomen.
Drs. W.K. Hoekzema; de tekst wordt overgenomen en wordt verwerkt.
A 949, daar zeggen we verwerpen.
Afdeling Amsterdam; maar ook hier zeggen wij dat nog niet, voorzitter.
Het is goed als tussen de particuliere medefinancieringsorganisaties ook
enige concurrentie gaat ontstaan en wat we met dit amendement willen
beogen is die situatie voor mekaar te krijgen.
Men moet er niet vanuit gaan dat men automatisch een beroep kan doen op
het budget ontwikkelingssamenwerking maar het gaat om wie in de juiste prijs
kwaliteitsverhouding het beste product kan leveren, dat zal de ene keer die
zijn en de andere keer ander, maar laat men zich maar inschrijven.
De heer Groenveld; het standpunt van de commissie is dat wij principieel
probleem hebben met het sluizen van ontwikkelingsgeld via de zogenaamde
MFO's omdat die MFO's ontwikkelingsgeld verdelen op basis van een
levensbeschouwelijke grondslag.
Dus er bestaat volgens de MFO's katholieke ontwikkelingssamenwerking,
protestantse ontwikkelingssamenwerking, humanistische
ontwikkelingssamenwerking etc. dat is in strijd met onze opvattingen over
ontzuiling en de structuur van deze MFO's ja daarvan hebben we het gevoel
dat het een overblijfsel is uit de verzuilde samenleving, dus als u een
amendement kunt verzinnen waardoor die MFO's worden gedwongen hun
karakter, hun verzuilde karakter, te verliezen dan is het inderdaad meer
acceptabel om de MFO's meer in te schakelen bij
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ontwikkelingssamenwerking. Maar op dit moment zie ik niet waarom
katholieken rechten zouden hebben om ontwikkelingsgeld te verdelen,
protestanten, mohammedanen niet en ongelovigen ook niet, dus dat is het
probleem.
Mevrouw van der Stoel; voorzitter, de commissie loopt een beetje vooruit op
952, dat betrek ik dat dan maar meteen even bij de discussie, dat zegt niets
over de wijze waarop de gelden worden verdeeld.
Wat wij voorstaan is dat men moet dingen door de juiste prijs
kwaliteitverhouding, dus dat men moet laten zien dat men resultaten kan
boeken dat men dan pas voor ondersteuning via ontwikkelingssamenwerking
in aanmerking komt.
Als nu d commissie zegt ja, Rooms katholieke ontwikkelingssamenwerking,
voorzitter ik vind als liberaal dat ik daar op zichzelf niet over ga, het is
particulier initiatief dus mensen mogen allerlei soorten clubs oprichten.
De heer Groenveld; die organisaties worden gesubsidieerd voor een zeer
belangrijk deel van de Rijksoverheid.
Mevrouw van der Stoel; voorzitter, maar het blijven particuliere organisaties
dus het is lastig om ze ...
De heer Groenveld; dat is de katholieke kerk ook maar dat is nog geen
argument om laten we zeggen via de kerken
ontwikkelingssamenwerkingbeleid in Nederland te voeren.
Mevrouw van der Stoel; nou dat zo ik bij voorbaat niet willen uitsluiten als hun
resultaten een heel erg goede zijn en als we kijken naar de resultaten van de
medefinancieringsorganisaties dan zien we dat zij goede resultaten behalen,
wat we menigmaal hebben bepleit in de kamer en daar wordt ook aan
gewerkt, is de constatering van de fractie dat Nederland eigenlijk wel een
beetje te klein is voor vier verschillende organisaties, dat men nu aan het
toewerken is naar twee typen organisaties, want vergist u zich niet, als er
maar in Nederland één organisatie zou zijn dan hebben we meteen een
monopoliepositie gecreëerd en dat is waar liberalen toch grote problemen
mee hebben.
Dus ik zou de commissie toch nog eens willen vragen wat is nu de essentie
van financiering van ontwikkelingssamenwerking via de particuliere
organisaties, zolang hun resultaten goed zijn, daar rekenen wij ze ook op af,
dat doet de minister, dat doet de kamer, en dat is het belangrijkste wat telt.

wo

271

DeB.A.V.van 30 januari 1998 te Papendal

En dan kun je ze stimuleren om meer met elkaar te gaan samenwerken, dat
gebeurt, en dat zie je ook in de praktijk plaatsvinden, ergo, wat ons betreft
zouden zowel 949 en 952 in dat kader wat de commissie aankaart, daar ook
een goede rol in kunnen spelen.
De heer Weisglas; voorzitter, er ontstaat nu een bijna fundamentele discussie
tussen de secretaris van de commissie en de geachte afgevaardigde uit
Amsterdam over de aard van de medefinancieringsorganisaties, maar ik wilde
toch graag nog iets zeggen gewoon over de concrete inhoud van A 949, dat is
nu aan de orde, en ik vind dat dat, los van wat je ook denkt over de
medefinancieringsorganisaties gewoon veel te ver gaat omdat hier staat dat
alle ontwikkelingssamenwerkingactiviteiten vooral plaats moeten vinden met
behulp van tendering door de medefinancieringsorganisaties.
Bij wijze van spreken, als je een haven wilt aanleggen ergens in een
ontwikkelingsland dan moet er ook een tender plaatsvinden waar de NOVIB
aan gaat meedoen en dat gaat wel heel erg ver en om die reden ben ik het
eens met het advies om dit amendement te verwerpen.
Meneer de voorzitter, ik ben het met de afgevaardigde uit Amsterdam eens.
Het enige wat ik er wel aan toe wilde voegen is dat er nadrukkelijk op gelet
moet worden dat er niet teveel, of eigenlijk liever geen geld, aan de strijkstok
blijft hangen.
Mevrouw van der Stoel; natuurlijk daar zijn we het over eens meneer de
voorzitter, ik begrijp dat de afgevaardigde uit Rotterdam, het is goed dat die
de opmerking plaatst, maar ik zou hem op twee punten willen wijzen.
Er zit een tikfout, en dat is door zijn opmerking nog weer een keer duidelijk
geworden, dat voor de medefinancieringsorganisaties tendering de wijze moet
zijn waarlangs geopereerd wordt, dat wordt ook al enige jaren in de Kamer
namens de WO fractie duidelijk gemaakt, en dat betekent dus dat als het
gaat voor maar niet door, dat er ook andere organisaties, zelfs ook
particuliere bedrijven, misschien dat dat de geachte afgevaardigde uit
Rotterdam wat meer lucht geeft, dat ook particuliere bedrijven natuurlijk hun
taken kunnen vervullen als zij ook binnen de juiste prijs kwaliteitsverhouding
kunnen blijven.
Met dank aan de afgevaardigde uit Rotterdam voor het wijzen op de tikfout
die in het stuk staat.
Drs. W.K. Hoekzema; A 949 brengen we in stemming want we worden het
niet eens.
A 949 wordt in stemming gebracht.
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Wie is voor het amendement, oranje, armen gestrekt graag, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen, wit voor, wit tegen.
204 voor en 261 tegen, veworpen.
Dan gaan we naar A 950, daar zeggen wij dus verwerpen. U zegt ook
verwerpen, dan is het verworpen.
De heer Groenveld; mag ik daar iets over zeggen? A 950 ik denk dat dit de
commissie wellicht ten onrechte verwerpt omdat er staat in de tekst
'ontwikkelingssamenwerking moet niet plaatsvinden met landen waarin sprake
is van enz. enz', je kunt je dus voorstellen dat je een land hebt waarin de
regering zich uiterst braaf opstelt en alles goed doet maar waarin in dat land
schending van mensenrechten plaatsvindt door bijvoorbeeld een
guerrillaorganisatie of verzetsbeweging, en als je de tekst letterlijk neemt bij
16 dan zou dat impliceren dat de Nederlandse regering met de regering van
dat land geen ontwikkelingssamenwerking zou kunnen bedrijven en dat is
natuurlijk niet de bedoeling, dus ik denk dat al laat maar zeggen in een land
een verzetsgroep de mensenrechten schendt dan worden daar
mensenrechten geschonden, dat staat er niet, dus ik denk dat A 950 een
correcte amendering is.
De heer Krijen, Partijcommissie Buitenlandse Zaken; dat is geheel juist die
uitleg.
Drs. W.K. Hoekzema; oke, overgenomen.
A 952 die is in feite verworpen met A 953 ..
Mevrouw van de Stoel; nee, nee, nee, voorzitter, nu gaat u even toch een
tikkeltje snel. Ik denk dat we bij A 952 maar met de commissie maar moeten
kijken waar we op een tekst uitkomen waarin de strekking uitkomt dat
Nederland nu met vier organisaties rijkelijk bedeeld is, en wat relevant is dat
zolang die organisaties bestaan dat zij hun resultaten laten zien en ieder jaar
opnieuw kan de Kamer beoordelen of ze hun resultaten hebben behaald of
niet hebben behaald en hebben ze geen goede resultaten behaald dan heeft
dat dus een consequentie voor hun budget.
Want we moeten natuurlijk wel overeind houden, dat geldt voor particuliere
kanalen, wat aantoonbaar beter wordt besteed dan via overheden, dat dat
resultaat geldt.
De heer Groenveld; als u met ons wilt opschrijven dat MFO's eigenlijk een
oneigenlijk instrument zijn waar het gaat om de verdeling van
ontwikkelingssamenwerkinggeld maar dat we uitgaan van de bestaande
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situatie die MFO's we willen controleren en willen aanzetten tot fusies, zoiets
zouden we wel kunnen doen maar ik denk dat we wel het principiële
uitgangspunt moeten verwoorden dat wij dat eigenlijk op die manier niet
willen. Maar zolang ze nog bestaan moeten we ze goed controleren.
Mevrouw van de Stoel; en ze ook waarderen als hun resultaten aantoonbaar
beter zijn.
De heer Groenveld; dat moeten we erkennen maar ik vind dat we wel de
principiële uitgangsstelling moeten verwoorden dat
ontwikkelingssamenwerking via verzuilde organisaties dat dat in strijd is met
liberale opvattingen over beleid.
Drs. W.K. Hoekzema; in die zin akkoord, mevrouw van der Stoel?
Het is dus verworpen hé in die zin, even duidelijk blijven met elkaar.
Mevrouw van de Stoel; ja dat vind ik ook voorzitter, daar wil ik u graag in
steunen.
De strekking van het amendement daar zijn we het over eens dat ze op de
resultaten beoordeeld moeten worden en dat we ook erkennen dat ze goede
resultaten behalen en dan moeten we nog een tekst zien te vinden waar de
commissie het principiële bezwaar dan aangeeft, maar dat is dan een zaak
van de commissie want op zichzelf vind ik, nogmaals als liberaal, dat mij dat
niet aangaat.
Men organiseert een particuliere organisatie maar de feitelijkheid is dat ze er
zijn en dat je naar hun resultaten moet kijken.
De heer Groenveld; als de WD de meerderheid zou hebben in het parlement
dan denk ik dat wij van opvatting zijn dat we onze politieke machtkans zouden
gebruiken om die organisaties af te schaffen.
Door de ongelukkige omstandigheid dat we die politieke macht niet hebben
zal het zo zijn dat die organisaties blijven bestaan en onder die conditie willen
we datgene doen wat in A 952 staat verwoord.
Mevrouw van de Stoel; voorzitter, maar dan mag ik ook van de commissie
vragen dat de commissie aangeeft hoe dan wel de gelden besteed worden,
de WD heeft jarenlang, om niet te zeggen eeuwenlang, bepleit dat niet het
geld via de overheid moet lopen want dat liep juist aantoonbaar fout, daar
waren de resultaten slecht van , het was corruptie, het bleef aan de strijkstok
hangen, daarom heeft ook de WD jarenlang de
medefinancieringsorganisaties gesteund juist omdat hun resultaten beter zijn.
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Als je nu de medefinancieringsorganisaties zou willen afschaffen dan heb je
dus het probleem weer terug, waar de WO jaren tegen heeft geknokt, dat het
allemaal via de overheid moet lopen.
Wat voor particulier kanaal zoekt u dan?
De heer Groenveld; laat ik het dan zo verwoorden. Het amendement A 952
waarin staat dat onze tekst moet worden gewijzigd in de door u bedoelde
tekst dat we, als u dat zo wilt handhaven, dat we dat willen verwerpen.
Mevrouw van de Stoel; voorzitter, laten we dan gaan stemmen want nu lopen
er wel heel erg veel discussies door elkaar heen.
Drs. W.K. Hoekzema; ik vind dat we het helder moeten houden, het
amendement is aan de orde, het amendement wordt in stemming gebracht
dus A 952 breng ik in stemming.
Ik vraag wie er voor dit amendement is en dan wel in oranje.
Oranje tegen, Blauw voor, blauw tegen, wit voor en wit tegen.
293 voor en 92 tegen, het amendement is aangenomen.
Dan gaan we naar A 953, verwerpen is het advies, wordt verworpen.
A 954, afdeling Leiden, advies is verwerpen.
Afdeling Leiden; ja ook de kamercentrale heeft een gelijksoortig amendement
ingediend, ik begrijp het advies niet.
Het is hier namelijk een punt wat al in bespreking is binnen het koninkrijk en ik
denk dat niemand tegen gelijke behandeling kan zijn zolang er sprake is van
één koninkrijk.
De heer Veld huis; voorzitter, mag ik er één ding aan toevoegen?
A 610 is aangenomen waarin gezegd wordt dat er over en weer dezelfde
visumplicht moet gelden, ik moet u erop wijzen dat een visum niet verplicht is
voor Nederlanders die naar het Caribische gebied gaan maar er is wel een
toelatingsregeling.
Wellicht kunt u die beide goed combineren door in het stuk van Leiden aan
toe te voegen dat er dezelfde toelatingsregeling over en weer zou moeten
komen, dan bedoelt u hetzelfde en dan zitten er ook tekstueel verder geen
problemen in.
Drs. W.K. Hoekzema; nemen we over, akkoord?
De heer Donner Rotterdam; meneer de voorzitter, ik zou ook inderdaad A 610
in samenhang met A 954 willen behandelen.
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Rotterdam is gevoelig voor de .....
Drs. W.K. Hoekzema; we hebben het overgenomen hoor.
De heer Donner; u heeft het overgenomen maar ik wil wijzen op de
consequenties want ik veronderstel, en ik vermoed dat men eigenlijk dus de
consequenties van dit amendement niet voldoende heeft doordacht.
De kwestie is, daar is daarnet ook op gewezen, je kunt namelijk niet in
koninkrijk verband om een visum vragen, je zou namelijk het probleem krijgen
dat de gouverneur van de Nederlandse Antillen, die Antilliaan is en door de
regering is benoemd, een visum zou nodig hebben om naar Nederland te
komen.
Drs. W.K. Hoekzema; we hebben het hier over een toelatingsregeling dus
geen visum.
De heer Donner; het gaat dus om toelatingsregeling maar ik ben bang,
meneer de voorzitter, dat wanneer wij dus onverkort, dus op basis van
wederkerigheid de toepassing- en uitzetbepalingen van de Nederlandse
Antillen hier in Nederland zouden willen invoeren dat we dus dit probleem
krijgen dat mensen bijvoorbeeld, die jarenlang in de ambtenarij hebben
gezeten, dat die zich eigenlijk dus een bepaalde vergunning zouden nodig
hebben.
En dat zou ook gelden bij bijvoorbeeld de gouverneur van de Nederlandse
Antillen om zich in Nederland te vestigen en daarom, dacht ik, waarom moet
men eigenlijk dus zo'n grote groep mensen vervreemden door een dergelijk
bepaling over te nemen?
Ik zou er veel meer voor voelen om gewoon te zeggen dat bestudeert moet
worden in hoeverre Antilliaanen die in Nederland, die dus kampen met
aanpassingsproblemen, naar het land van herkomst kunnen worden
teruggezonden.
Ik geloof dat iedereen zich hierin zou kunnen vinden.
Daarom behoeft men dus eigenlijk geen toelatingseisen te stellen aan goede
burgers, dus mensen die gepensioneerd zijn en zich hier in Nederland willen
komen vestigen, de gouverneur van de Antillen of hoge ambtenaren, dus van
deze toelating- en uitzettingsbepalingen laten wij eigenlijk de kwestie van de
toelatingsbepalingen laten we weg en wij beperken ons dus tot de
uitzettingsbepalingen van dat voorstel en daardoor vervreemden wij eigenlijk
die andere Antillianen.
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Waarom zou men eigenlijk toelatingseisen gaan stellen aan gegoede
burgers?
De heer Heide .. ; voorzitter ik zou erop willen wijzen dat wanneer er aan beide
zijden van de Atlantische oceaan geen eisen gesteld worden we ook aan
weerszijden we dezelfde toelatingsregeling hebben en ik denk dat dat dan
ook het doel is waarnaar we moeten streven maar laten we primair maar
beginnen met, zoals het amendement zegt te stellen dat aan beide zijden
dezelfde regeling moet bestaan.
Ik vind het een volstrekt onacceptabele zaak dat van links naar rechts er vrije
toelating bestaat en van rechts naar links soms op grote problemen kan
stuiten, daar moeten we vanaf.
Drs. W.K. Hoekzema; wilt u stemming?
De heer Donner; ik zou graag stemming hebben ja, maar ik zou graag de
spreker die daarnet aan het woord is geweest zou ik dus graag van repliek
willen dienen dat deze regelingen, deze toelatingsregelingen die gelden op de
Nederlandse Antillen, door Nederland zijn ingesteld en niet door de
Antillianen, die regelingen die gelden al sinds de koloniale tijd, dat was
eigenlijk om de Antillianen te beschermen tegen de mensen die uit Nederland
kwamen.
De heer Groenveld; maar het is nu toch de Antilliaanse regering, de regering
van de Antillen of Aruba, die deze bepalingen stelt? Het mag dan een
historische achtergrond hebben maar op dit moment zegt de regering van het
land Antillen, de Nederlandse Antillen, er zijn die en die toelatingseisen ten
opzichte van Nederland en die verschillen met betrekking tot de
toelatingsregels die wij in Nederland stellen ten opzichte van .. en die zijn er
niet, nee dus het mag een historische achtergrond hebben, staatsrechtelijk is
het denk ik ontoelaatbaar dat er in het verkeer tussen verschillende landen
binnen het koninkrijk verschillende criteria worden gesteld.
De heer Donner; dat begrijp ik natuurlijk maar het gaat er bij mij eigenlijk
alleen maar om dat wij moeten voorkomen dat wij mensen vervreemden, dat
wij die Antilliaanse kiezers van ons vervreemden.
De heer Groenveld; het probleem is snel opgelost. Als u de regering van de
Nederlandse Antillen kunt overtuigen dat men de toelatingseisen voor
Nederland gelijk moet trekken aan die van Nederland ten opzichte van
Antillianen dan is het probleem opgelost.
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De heer Donner; daar trappen ze niet in, dat gaan ze niet doen.
Meneer de voorzitter, wat vindt u van mijn formulering? Dat u gewoon zegt wij
zullen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is Antillianen, die kampen met
aanpassingsproblemen in Nederland, het land uit te zetten, dan zijn we klaar.
Meneer de voorzitter, mag ik een punt van orde zeggen?
Op het ogenblik is het 31 januari geworden, we zijn momenteel bezig met de
99e vergadering bijeen op de 30e én de 31e januari, en heden vandaag is de
koningin jarig en ik wilde ook dat u namens ons haar wilde feliciteren.
Drs. W.K. Hoekzema; dank je wel, allemaal van harte gefeliciteerd. Dit zullen
we graag doorgeven.
We gaan deze zaak afhandelen, ik blijf bij de situatie dat de rechten aan
weerszijden gelijk moeten zijn en dat we praten van toelatingsrechten, dus
overgenomen.
De heer Donner; mag ik in stemming brengen, meneer de voorzitter, mijn
voorstel dat wij zeggen alleen de Antillianen die met aanpassingsproblemen
kampen, die gooien we eruit.
Drs. W.K. Hoekzema; nee, het is geen amendement. Wat aan de orde is zijn
de amendementen die hier ingebracht zijn, dat is volgens de reglementen, en
wij brengen nu nadrukkelijk aan de orde toelatingsrechten aan beide zijden.
De heer Donner; dus A 610 ten aanzien van de visumbepalingen die laten we
dus vallen?
Drs. W.K. Hoekzema; de visumbepaling van A 610 wordt 'toelatingseisen'.
De heer Donner, daar kan ik mij wel in vinden.
Drs. W.K. Hoekzema; dan zijn we het eens geworden. A 955, overnemen.
A 956, verwerpen.
A 957, verwerpen is het advies, besloten daartoe.
M 958 van de Partijcommissie Binnenlandse Zaken.
Partijcommissie Binnenlandse Zaken; ja voorzitter, M 958 in samenhang met
M 960 we lezen in de regels 147 tot en met 149 dat decentralisatie gepaard
moet gaan met de overdracht van de financiële middelen ten behoeve van dit
beleid aan de lagere overheid, daar wordt nergens gesproken over een
korting en u stelt hier wel voor een korting toe te passen.
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Het gaat over het lokale openbaar vervoer en het openbaar vervoer waar de
provincies verantwoordelijk voor worden en u weet dat er al een
inspanningsverplichting ligt dat de kostendekkend graat naar 50% moet, dus
dat is al een inspanningsverplichting. Als daar ook nog een korting overheen
gaat dan denk ik dat dat een volstrekt verkeerde behandeling is en mijn
voorstel is voorzitter, om deze amendementen aan te nemen en niet te
verwerpen en in elkaar te schuiven.
M 958 en M 960.
Wij zouden vanuit Amsterdam M 958 en M960 van harte willen steunen en als
we straks bij de financiële paragraaf. Het lijkt wel of op deze manier twee keer
dezelfde korting wordt ingeboet en onze steun van harte voor M958 en M960.
De heer Robin Linschoten; ja, voorzitter, laat mij daar twee opmerkingen over
maken. Ik ben het in zijn algemeenheid eens met de stelling dat indien er
wordt gedecentraliseerd en taken naar andere niveaus worden gebracht dan
boter bij de vis geldt.
Dat is een uitgangspunt wat we als programmacommissie ook hebben
gehanteerd en er zal zeker geen dubbeltelling mogen plaatsvinden.
Voor zover die in de financiële opstelling blijkt zal dat geschrapt moeten
worden.
Ik zou aan de andere kant willen opmerken dat de formulering zoals die hier
staat in de motie mij een ongelukkige lijkt.
Op het moment dat er sprake is van nadrukkelijke efficiencywinst als gevolg
van decentralisatie mag dat, naar mijn stellige overtuiging, wel degelijk een
onderdeel vormen van het hele proces van decentralisatie en kan nog steeds
boter bij de vis geleverd worden ook als er uit wordt gegaan in bepaalde
specifieke situaties van kortingen.
Met andere woorden, het uitgangspunt zoals dat hier wordt neergelegd
onderschrijf ik graag en wil dat ook zo meteen in de financiële onderbouwing
waargemaakt zien maar in zijn algemeenheid aangeven dat decentralisatie
niet zou mogen leiden tot efficiencykortingen is wat mij betreft een stap te ver.
De heer Boone, kamercentrale Utrecht; wij zouden graag steun willen geven
aan moties 958 en 960 en ik zou me daarbij om tijdswille graag willen
aansluiten bij de heer Plukkei
Drs. W.K. Hoekzema; we gaan over tot stemming dan, als dat nodig is dan?
Goed, dan stel ik aan de orde M 958 en meteen M 960.
Voor oranje, oranje tegen.
Blauw voor, blauw tegen, wit voor en wit tegen.
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Moties zijn aanvaard.
Dan gaan we naar M 959, verwerpen, wordt verworpen.
De heer Weisenbeek; meneer de voorzitter, maar het is juist wat hier staat. Er
is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat we deze inboeking van
3~ miljard kunnen waarmaken.
Het is zelfs vrij zeker, in Europa, geen korting zullen krijgen aan onze afdracht
aan Brussel. Met andere woorden de motie van Limburg is juist.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, de opmerkingen van de heer
Weisenbeek die zijn op zijn minst ten dele juist. Wij zijn ook in discussie met
het Centraal Plan Bureau in hoeverre deze bedragen kunnen worden
ingeboekt. Ook daar wordt gehanteerd dat we in hoge mate zullen moeten
afgaan op datgene wat bepaald kan worden door de Nederlandse Nationale
besluitvorming zelve, ik stel u voor om gewoon in de geest, van wat we ook de
afgelopen weken gedaan hebben, die discussie voort te zetten.
We zullen toch door het Centraal Plan Bureau in ieder opzicht voor wat betreft
alle maatregelen worden afgerekend op wat we, gegeven de Nederlandse
normering waar kunnen maken, en tegen die achtergrond is het aannemen of
het verwerpen, dat maakt helemaal niet uit van deze motie, overbodig.
Die discussie zullen we deze week voortzetten en het zal duidelijk zijn dat ook
wij ons gaan concentreren op datgene wat inderdaad daadwerkelijk hard te
maken is op grond van bestaande bevoegdheden en in die zin zal ook het
totale bedrag in de financiële opstelling worden aangepast.
Drs. W.K. Hoekzema; op basis van doorrekening van het Centraal Plan
Bureau en de haalbaarheden door het Centraal Plan Bureau wordt dus de
cijferopstelling aangepast.
Goed in die zin gaan we dus te werk en dat betekent dat de motie niet
aangenomen, maar dat we wel in die redenering gaan werken.
Nou dan gaan we heel snel naar de volgende pagina', die hebben we
allemaal behandeld en dan is er nog een zaak overgebleven, heb ik
begrepen, van de dieren geloof ik, de intrinsieke waarden van de dieren.
Commissie; die heb ik niet bij me voorzitter. Ik heb een ander rest huiswerkje
en dat was het tekstvoorstel voor de verhoging van de heffing op energie.
Daar heeft de heer Remkes een voorzet voor gedaan en die luidt als volgt, en
de plek waar die mot komen is dus regel 1184 en verder: 'een verhoging van
de heffing op energie vindt bij voorkeur plaats in Europees verband, dit kan
uitsluitend plaatsvinden mits de internationale concurrentie niet wordt
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aangetast, de opbrengsten volledig worden teruggeleid en grenseffecten
worden vermeden'.
De commissie kan zich in deze tekst vinden.
Drs. W.K. Hoekzema; aanvaard. Dan is er nog één zaak overgebleven van de
Landbouw Commissie en daar zou een tekst gemaakt worden.
De heer Lijd, lid Partijcommissie Landbouw; voorzitter, we hebben vanmiddag
met een aantal mensen van de partijcommissie en anderen hebben we
samen gezeten voor het maken van een tekst, ook de vertegenwoordigers
van de betrokken kamercentrales.
Ik heb begrepen dat die tekst door iedereen is aanvaard, die tekst is ook ter
beschikking gesteld, jammer genoeg heb ik er geen exemplaar van gekregen
maar ik kan u verzekeren dat er een akkoord over is bereikt met diverse
betrokkenen.
De heer Robin Linschoten; voorzitter, de tekst komt hierop neer dat het woord
'intrinsieke waarden', vanwege de gevoeligheid die daaraan kleeft, uit de tekst
wordt gehaald en dat het welzijn van dieren ook in relatie tot de Flora- en
Faunawet, zoals die door de Kamer is aangenomen, vervolgens als
uitgangspunt geldt.
Ik stel voor dat we die tekst, ik moet u eerlijk zeggen dat ik wat gehandicapt
wordt door het feit dat ik hem hier nu niet bij me heb maar ik heb hem wel
onder ogen gezien, ik stel voor dat we die tekst waar inderdaad
overeenstemming over was dat we die overnemen.
Ik zie de heer Remkes in de zaal, wellicht dat die de exacte tekst nog heeft.
Drs. W.K. Hoekzema; misschien dat de heer Weisenbeek nog even zijn
verhaal kan houden?
De heer Weisenbeek; ja meneer de voorzitter, het spijt me dat ik u toch nog
even moet laten zitten maar de verwijzing naar de Flora- en Faunawet lijkt me
om electorale redenen volstrekt onjuist. Waarom?
Wij zullen geen stem winnen door ons standpunt voor het dier maar we zullen
zeker stemmen verliezen in bepaalde kringen, en met name in de kring van
diegene die zich zeer verzet hebben tegen de Flora- en Faunawet, als we
daaraan refereren.
Dus op zichzelf is dat ook niet nodig, want dat verandert de tekst niet en past
de tekst niet aan, dus het lijkt me dat we die er toch maar beter gewoon uit
kunnen laten.
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de investeringen die beschikbaar kunnen komen, de komende periode, voor
de infrastructuur.
Het spreekt vanzelf dat wij ons als programmacommissie ook daar zich de
komende week voor zullen inzetten en in de discussie met het Centraal Plan
Bureau ervoor zullen zorgdragen dat er een keurige nieuwe financiële
opstelling komt die als bijlage bij het programma kan gelden.
Drs. W.K. Hoekzema; gaat u akkoord om het vertrouwen te geven aan de
commissie voor de definitieve uitwerking van de cijferparagraaf.
Dan sluit ik nu de vergadering, morgen om 10.00 uur beginnen we weer en de
dames en heren van de pers zijn hartelijk welkom morgen.
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