
16de Vergadering Woensdag 1 november 1978 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 120 leden, te we-
ten: 
Abma, Albers, Van Amelsvoort, Ande-
la-Baur, B. Bakker, Beckers-de Bruijn, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, 
Beumer, Blaauw, H. A. de Boer, J. J. P. 
de Boer, Bolkestein, Borgman, 
Braams, Braks, Bremen, Brinkhorst, 
Castricum, G. M. P. Cornelissen, P. A. 
M. Cornelissen, M. P. A. van Dam, 
Dankert, Dees, Deetman, Van Dijk, 
Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dol-
man, Drenth, Duinker, Engwirda, Epe-
ma-Brugman, Van Erp, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Geurtsen, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Gualthérie van Wee-
zel. Van der Gun, Haas-Berger, De Ha-
mer, Hartmeijer, Van der Hek, Henne-
kam, Hermsen, Van Houwelingen, Ja-
cobse, Jansen, Joekes, Kappeyne van 
de Coppello, Keja, Van Kemenade, 
Klein, Kleisterlee, Knol, Kolthoff, Ko-
nings, Korte-van Hemel, De Korte, 
Kosto, Krouwel-Vlam, De Kwaadste-
niet, Lambers-Hacquebard, Lange-
dijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann, 
Van Leijenhorst, Van der Linden, Lub-
bers, Mertens, Molleman, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Nijhof, Nij-
pels. Notenboom, Nypels, Van Ooijen, 
Patijn, Ploeg, Poppe, Portheine, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van 
Rooijen, Salomons, Van der Sanden, 
Schaapman, Schakel, Scherpenhui-
zen, Van der Spek, Spieker, Stemer-
dink, Van der Stoel, Stoffelen, Van 
Thijn, Tolman, Vellenga, Verbrugh, 
Vondeling, De Voogd, Voortman, De 
Vries, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wis-
selink, Wöltgens, Worrell en Zeeval-
king, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan Binnenlandse Za-
ken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Ginjaar, Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, Koning, Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken, en 

mevrouw Veder-Smit, Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Ter Beek, Voogd en Wolff, ook mor-
gen, wegens verblijf buitenslands; 

Aantjes , wegens verblijf buitenslands; 

Veerman, in verband met een begrafe-
nis; 

Van der Doef en Den Uyl, vanmiddag 
en morgen, wegens buitenlandse ver-
plichtingen; 

Roels, Stoffelen, Braams en Verbrugh, 
wegens andere verplichtingen, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn de 
volgende brieven: 

een, van de Minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van de tekst van 
de overeenkomst tussen het «Water-
schap van de Oude IJssel» en het 
«Land Nordrhein-Westfalen» over 
het onderhoud van de Aastrang (Bo-
cholter A) in het grensgebied; Ter-
borg/- Munster, 27 september 1977/14 
februari 1978 (Trb. 1978,112); 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
het jaarverslag 1977 van de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek. 

Deze brieven die niet zullen worden 
gedrukt, worden voor kennisgeving 
aangenomen; de bijgevoegde stukken 
liggen op de griffie ter inzage. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik ook voorstellen ge-
daan over de wijze van behandeling. 

Als aan het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn ingeko-
men, neem ik aan, dat de Kamer zich 
met de voorstellen heeft verenigd. 

Ik stel voor na de avondpauze - zo no-
dig met onderbreking van de agenda -
te beginnen met de door het lid Stof-
felen gevraagde heropening van de 
beraadslaging over het deel Politie van 
de hoofdstukken VI (Justitie) en VII 
(Binnenlandse Zaken) en daarna de 
eerste termijn van de Kamer over 
hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 
c.s. met uitzondering van de onderde-
len Financiën Binnenlands Bestuuren 
Politie te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XVII 
(Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
van de rijksbegroting voor 1979, voor 
zover betreft de afdeling Volksge-
zondheid (15 300 - XVII) en van de 
daarbij aan de orde zijnde moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de vorige begrotingsbe-
handeling sprak Hanny van Leeuwen 
namens onze fractie tegen een nieuwe 
Staatssecretaris meteen 'oude' begro-
ting, nog opgesteld door de vorige 
Staatssecretaris. Vandaag spreken wi j 
met ons drieën namens de CDA-fractie 
tegen een Staatssecretaris met een, 
mag ik het zo noemen, volwaardige 
begroting. Wij willen dan ook probe-
ren een wat meer politieke beoorde-
ling te geven over wat voor ons ligt en 
over de tendensen, die daaruit naar 
voren komen. 

Eerst wil len wij iets zeggen over de 
eerste politieke verantwoordelijkheid. 
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Kamerlid Weijers voert het woord 

Soms bekruipt ons namelijk het ge-
voel, dat de Minister zich meer met de 
inhoudelijke kant van het beleid bezig-
houdt dan zijn voorgangster met het 
beleid van Staatssecretaris Hendriks. 
Wij veronderstellen dat zulks niet sa-
menhangt met de rolwisseling in de 
bezetting van de minister- en de 
staatssecretarisplaats. Enige duidelijk-
heid over de wederzijdse verantwoor-
delijkheden zouden wi j op prijs stellen. 

Een tweede opmerking in dit kader 
is de verdeling van verantwoordelijk-
heden met het departement van soci-
ale zaken. Natuurlijk dient ertussen 
beide ministeries een nauwe relatie te 
bestaan, maar het feit dat de Minister 
van Sociale Zaken bij de behandeling 
van Bestek '81 en de algemene politie-
ke beschouwingen namens de Rege-
ring het woord voerde over volksge-
zondheid en de Minister-President 
nauwelijks, heeft ons toch te denken 
gegeven. En als we dan verder waar 
moeten nemen hoe de Staatssecre-
taris van SoZa spreekt over bij voor-
beeld de zogeheten f 100 eigen bijdra-
ge op niet-klinische verstrekkingen en 
de Staatssecretaris van Volksgezond-
heid in interviews daarop reageert, 
dan hebben wi j de indruk dat de be-
leidsafstemming niet maximaal te 
noemen is. 

Voor de beoordeling door onze frac-
tie van het beleid van Staatssecretaris 
en Minister gelden voor ons drie uit-
gangspunten. Dat is op de eerste 
plaats ons CDA-program 'Niet bij 
brood alleen', vervolgens het regeer-

akkoord tussen VVD en onze politieke 
groepering en het voorzover door ons 
aanvaarde beleidsplan, neergelegd in 
Bestek'81. 

Ons program ademt de geest voor 
de zorg voor het individu en het ruimte 
geven voor het beleven van eigen ver-
antwoordeli jkheid, ook of misschien 
wel juist in de gezondheidszorg, maar 
ook spreekt in dat program onze zorg 
over de ontwikkeling van de toene-
mende arbeidsongeschiktheid en de 
daarmee wellicht samenhangende 
toename van de consumptie van 
medische goederen en diensten, en 
dat in een samenleving die tot één van 
de rijkste in de wereld gerekend moet 
worden. Er is alle reden om aan te 
dringen op versobering en nieuwe le-
vensstijl. 

Ik denk dat wi j onvoldoende besef-
fen, wat ons maatschappelijk te wach-
ten staat bij een verder toenemende 
spanning tussen hen die wel en niet 
kunnen werken en de daarmee corres-
ponderende stijgende medische con-
sumptie. Nog onvoldoende wordt ge-
tracht gebruik te maken van de kennis 
en de opvattingen, opgeslagen in de 
gezondheidszorg, als het gaat om de 
inrichting van onze samenleving. En 
dan gaat het over een breed veld van 
woonvormen met gebrek aan privacy, 
over flatdepressie en over verkeersvei-
l igheid, over kleinschaligheid enz. Wij 
moeten niet vergeten onze leef-, eet-
en drinkgewoonten, de mensen die le-
ven in stress-situaties en de toene-
mende eenzaamheid. 

Een ander aspect van ons program 
is een betere beheersing en besturing 
van de gezondheidszorg op basis van 
onderlinge samenhang. Als wij spre-
ken over beheersen, over beheer, dan 
is er meer aan de orde. Dan moeten 
wi j spreken over zorgvuldigheid en het 
afwegen van prioriteiten. Dan moeten 
wij denken over en zoeken naar struc-
turen die een zo optimaal mogelijke 
dienstverlening te zien geven, ook 
door de echalons heen. Dan moeten 
wi j inventief bezig zijn met het vorm 
geven aan organisatiestructuren, 
waarin een werkelijke participatie van 
alle betrokkenen tot uitdrukking kan 
komen. Dan moeten wi j voorwaarden 
scheppen dat er inderdaad een reële 
interdisciplinaire aanpak zonder een-
zijdigheid van welke discipline dan ook 
tot stand gebracht kan worden. Dan 
moeten wi j bezig gaan met het echt 
wil len waarmaken van patiëntenrech-
ten, zowel individueel als collectief, 
maar ook en misschien wel bovenal 
met een zorgverlening die erop gericht 
is om de meest hulpbehoevende ook 
de meeste hulp te geven; per slot een be-
heer dat het vraagstuk van de grenzen 
van de zorg niet wil en mag ontlopen. 

Binnen die beheersing en besturing 
speelt ook de problematiek van de kos-
tenontwikkeling duidelijk daarbinnen 
en niet als iets aparts. Naar ons oor-
deel moet, ongeacht de economische 
situatie, beheersing van de kostenont-
wikkeling in de gezondheidszorg on-
derdeel van het beleid zijn. Het on-
langs verschenen SER-advies spreekt 
daarover duidelijke taal. Bovenal moet 
het beheersen van die kostenontwik-
keling een uitdrukking zijn van onze 
gemeenschappelijke zorg over ontwik-
kelingen in onze samenleving. 

De destijds door ons aanvaarde 
structuurnota heeft belangrijke ont-
wikkelingen in gang gezet. Wij hechten 
er dan ook aan dat de beide wetsont-
werpen, het wetsontwerp voorzienin-
gen en het wetsontwerp tarieven nu 
ook spoedig behandeld kunnen wor-
den in deze Kamer. Een verder uitstel 
van de memorie van antwoord buiten 
dit kalenderjaar wordt door ons niet 
aanvaardbaar geacht. De Staatssecre-
tariszal zich herinneren dat wi j in de 
Kamer ons hebben ingespannen om 
het voorlopig verslag nog op een zo-
danig ti jdstip uit te brengen, dat zo 
weinig mogelijk tijdverlies zou gaan 
ontstaan. Nu begrijp ik best dat het 
voor haar geen eenvoudige taak is om 
op alle opmerkingen die door de Ka-
mer naar voren zijn gebracht en mis-
schien juist die welke door haar po-
litieke vrienden zijn geuit, een afdoen-
de antwoord te geven. Kan de Staats-
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Weijers 
secretaris over het uitbrengen van de 
beide memories van antwoord concre-
te mededelingen doen? 

Het financieringsvraagstuk van de 
gezondheidszorg wordt en zal jammer 
genoeg voorlopig mede worden beïn-
vloed door de toepassing van ons stel-
sel van vrije ondernemingsgewijze 
produktie in de zorg. Je zou kunnen 
spreken over de heilige koe van de 
Westerse welvaart. Immers, nieuwe 
technieken, kostbare voorzieningen, 
konden zonder grote beperkingen tot 
stand worden gebracht zolang over-
heid, particulier initiatief en ziektekos 
tenverzekering de financiële gevolgen 
daarvan droegen. 

Het heeft ertoe geleid dat nieuwe be-
handelingsmogelijkheden zoals hart-
chirurgie, kunstnierbehandeling en 
transplantatie konden worden inge-
voerd, vaak al voordat de lasten en ba-
ten bekend waren. Knelpunten en 
wachtlijsten lijken gelukkig in beteke-
nis af te nemen, maar nieuwe eisen en 
verwachtingen komen op of staan al 
weer voor de deur. De grens van het f i -
nancieel mogelijke is nu gekoppeld 
aan een dalende welvaart. Er zal meer 
dan tot nu toe keuze gemaakt moeten 
worden uit het aanbod van diagnos-
tiek en behandeling. Op zich zelf geno-
men is en blijft dit een spanningsveld. 
Ik denk dat het in de komende periode 
bij een afnemende welvaartsgroei een 
nog groter spanningsveld zal worden. 

In dat licht trof mij een publikatie 
van de heer Oeges, directeur-genees-
heer van het medisch centrum Berg en 
Bosch, die stelde, op grond van een on-
derzoek in Engeland, dat 70% van de 
hartinfarctpatiënten opeen medisch 
volkomen verantwoorde wijze thuis 
behandeld hadden kunnen worden. In 
ons program wordt ook gesproken 
over ruim baan voor het particulier 
initiatief. Een te overheersende rol van 
de overheid wijzen wi j af. 

Dit wi l echter niet zeggen dat wi j tot 
elke prijs achter het particulier initiatief 
staan. Opkomen voor het particulier 
initiatief betekent dat wi j voor orde-
ning, beheersing en onderlinge af-
stemming zijn, juist om de werkelijke 
waarde van het particulier initiatief -
daaronder verstaan wi j ook levensbe-
schouwelijke aspecten en niet de wat 
merkwaardige opmerking over kerke-
lijke initiatieven in de memorie van 
toelichting - tot haar recht te laten ko-
men. Anders gezegd: Wij zijn niet voor 
het particulier initiatief als een soort 
verlengde lobby van bestaande instel-
lingen. De werkelijke waarde van een 
levensbeschouwing zal telkenmale 
moeten worden bewezen binnen die 

structuren. Hetzelfde geldt - laat ik dit 
in alle duidelijkheid zeggen - ook voor 
wat wordt verstaan onder de vrije be-
roepsuitoefening. Ook dat is geen hei-
lige koe. 

De heer Drenth (PvdA): De heer Weijers 
zei dat uit een onderzoek in Enge-
land bleek, dat een aantal patiënten 
•even goed thuis had kunnen worden 
behandeld. Op welke wijze zou hij dat 
wil len bereiken? Is hij voor controle op 
medische verrichtingen? Heeft hij 
daartoe concrete voorstellen? 

De heer Weijers (CDA): Ik heb nu geen 
concrete voorstellen. Ik neem aan dat 
wi j er bij de behandeling van het wets-
ontwerp inzake de gezondheidsvoor-
zieningen samen op door zullen bor-
duren. Duidelijk is dat wi j kiezen voor 
een beter beheersings- en besturings-
model. Dat zal in het zo juist genoem-
de wetsontwerp tot uitdrukking moe-
ten komen. 

De sterkste belangenvereniging die 
Nederland kent wi l nog wel eens stel-
len dat de vrije beroepsuitoefening 
van grote betekenis is. Dat is op zich 
zelf juist, maar er zijn ook kenteringen 
waarneembaar. Ik kom daarop terug. 

Waar we in dezen wel mee in onze 
maag zitten is de motie-Hermans. Zou-
den we die van toepassing verklaren 
op de gezondheidszorg, dan komen 
we anders uit dan ons voor ogen staat. 
Enige duidelijkheid van de VVD-fractie 
is daarover geboden, en ook naar de 
bewindslieden op dit departement, ge-
zien hun opvattingen verwoord in de 
memorie van toelichting, die bepaald 
niet stroken met de motie . Overigens 
komen wi j bij de behandeling van het 
wetsontwerp voorzieningen op de rol 
van de levensbeschouwing terug. 

Een tweede toetssteen voor onze 
politieke beoordeling is het regeerak-
koord tussen de VVD-fractie en onze 
fractie. We moeten vaststellen dat dit 
onderdeel zowel in het akkoord als in 
de regeringsverklaring mager is uitge-
vallen. 

Hetzelfde moet geconstateerd wor-
den bij de derde toetssteen, Bestek '81. 
De passages over volksgezondheid 
daarin zijn bepaald geen briljante be-
leidsvisies. De getallen staan vast, de 
weg waarlangs die bereikt moeten 
worden is smal en zeker moet die 
langs de eigen bijdrage van de zieken-
fondsverzekerde geleid worden, zo 
lijkt het. Het is breder; ik zou de Staats-
secretaris vandaag de gelegenheid 
wil len geven om daar toch nog eens 
wat over te zeggen. 

Een vraag die telkenmale op je af-
komt is wat voor een gezondheidszorg 
wil len we eigenlijk? Hoe zien we ziekte 

en verantwoordelijkheid van het indi-
vidu? Kiezen we voor een systeem van 
maximale, geperfectioneerde, gespe-
cialiseerde zorg, of voor een zorg die 
slechts ingrijpt daar waar het individu 
zelf niet meer tot een oplossing kan ko-
men? Hebben we nog enig vertrouwen 
in de natuurlijke, geestelijke en licha-
melijke afweermechanismen van het 
individu en zijn omgeving? Kiezen wij 
voor zorgverlening in een omgeving, 
waar risico's zoveel mogelijk worden 
vermeden of hulpverlening aangepast 
aan individu en omgeving? 

Tussen het CDA-programma en het 
regeerakkoord bestaat een groot en 
ruim veld van onduideli jkheden. Dat is 
een groot wedstri jdterrein. Het bete-
kent ook dat een goede dialoog gebo-
den is en dat meningsverschillen niet 
op voorhand in strijd met de afspraken 
kunnen worden betiteld. De leden Nij-
pels en Kappeyne van de Coppello van 
de VVD-fractie knopen dat goed in hun 
oren! 

De memorie van toelichting van de 
begroting geeft in ieder geval een wat 
breder beeld van beleidsvoornemens. 
Een novum in de memorie is de passa-
ge over de plichten van de patiënt, al-
hoewel daar verder geen beleidscon-
sequenties aan worden gekoppeld, al-
thans niet in die mate als wi j zouden 
wil len. Wel sprak ons aan de conse-
quentie die daaruit voortvloeit met be-
trekking tot gezondheidsvoorlichting 
en opvoeding. Ook het kruiswerk en de 
eerste lijn zullen meer aandacht krij-
gen. Voor wat betreft het tarievenbe-
leid vinden wi j wat geschreven staat 
nog te veel schimmenspel. 

Het zal duidelijk zijn dat wi j uit dit al-
les een vri jmoedigheid putten waar-
langs wij de Regering op het gebied 
van de gezondheidszorg tegemoet tre-
den: Positief kritisch. Mevrouw Dien 
Cornelissen zal verder ingaan op een 
aantal vraagstukken in en rondom de 
eerstelijns-zorg, terwij l mevrouw Mie-
ke Andela een aparte beschouwing zal 
wijden aan ons dagelijks voedsel. Wij 
dachten dat daar alle aanleiding voor 
zou zijn. 

Een woord van waardering wil len 
wij graag uitspreken voor de wijze 
waarop de memorie van toelichting is 
samengesteld. Aan een oude wens on-
zerzijds is voldaan. 

Ik wil graag nog even voortborduren 
op de behandeling van Bestek '81 en 
de daarbij door ons ingediende motie. 
Nu kent men bij borduren diverse ste-
ken: van kruissteek tot opvulsteek. Bei-
de zal ik toepassen; een aantal onder-
delen zal ik wat sterker met elkaar krui-
sen en op een aantal andere delen zal 
ik wat meer opvullend werken. En mis-
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schien zit hier en daar ook een enkele 
steek onder water. 

Met enige schroom hebben wi j met 
Bestek '81 op het terrein van de ge-
zondheidszorg ingestemd. Zoals de 
Minister van Sociale Zaken terecht 
heeft opgemerkt, zijn de beleidsvoor-
nemens in de gezondheidszorg streef-
cijfers. Niettemin spreken we over f 2 
mil jard. En we zouden in dit verband 
over de Staatssecretaris kunnen spre-
ken als de vrouw van f 2 mil jard. 

Om een en ander tot werkelijkheid te 
brengen, is een breed scala van activi-
teiten nodig. Bestek '81 reed daartoe in 
onze ogen een te smal spoor. Ombui-
ging van de kostenontwikkeling is ge-
boden. Daarover bestaat geen enkele 
twijfel. Ook de SER heeft zich daarover 
uitgelaten. Onze motie vroeg om een 
integraal en harmonisch plan. De Duit-
sers spreken in dat licht over een 'kon-
zertierte Aktion'. Anders gezegd: in het 
gehele orkest moet ieder naar zijn kun-
nen meeblazen om tot een harmo-
nisch resultaat te komen. Waar denken 
wi j dan aan? Uiteraard spelen kwaliteit 
en werkgelegenheid een voorname 
rol. Vooraf zij opgemerkt dat verster-
king eerste lijn en opheffen achterstan-
den in de geestelijke gezondheidszorg 
prioriteit moeten behouden. 

Sterker nog: Naarmate het ombui-
gingsbeleid in de sector van algemene 
ziekenhuizen slaagt, wordt de ruimte 
voor de prioriteiten ook groter. Daarin 
zou wellicht ook meer verband ge-
bracht kunnen worden. 

Ook enkele andere beleidsonderde-
len zullen in hun volle zwaarte voor de 
gezondheidszorg op moeten gaan. Ik 
noem er enkele. Democratisering bij 
voorbeeld als onderdeel van het hele 
emancipatieproces. Dat betekent niet 
alleen moderne vormen van medezeg-
genschap, maar ook humanisering 
van de arbeid, van de arbeidssituatie 
en de arbeidsorganisatie. Ook de de-
mocratisering van 'de witte jas'. Geen 
achterhaalde status handhaven, ook 
de professionele hulpverlener zal deel 
moeten uitmaken van de totale arbeids-
organisatie in de gezondheidszorg. 
Uiteraard geldt emancipatie ook de pa-
tiënt, zowel naar rechten als naar 
plichten. Die gaan wellicht meer hand 
in hand dan we zo op het oog veron-
derstellen. Ook het inkomensbeleid 
dient in te spelen op de gezondheids-
zorg. De Staatssecretaris geeft de in-
druk zich te veel te verschuilen achter 
de brede ruggen van Albeda en Van 
Aardenne. 

Verder liggen voor ons prioriteiten 
binnen de gezondheidsvoorlichting en 
opvoeding en uiteraard de versterking 

van de poliklinische hulpverlening. AI-
vorens wat nader op onderdelen in te 
gaan, is enige verduidelijking geboden 
over onze opvattingen ter zake de ei-
gen bijdrage. In ons programma wordt 
zulks voor de sociale zekerheid ge-
noemd en dan in het bijzonder voor de 
gezondheidszorg. 

In het algemeen ontlopen wij in ons 
land de vraag naar de grenzen van de 
zorg. Het heeft vele aspecten. Gelukkig 
heeft de Regering toegezegd in het 
wetenschappelijk onderzoek deze aan-
gelegenheid meer te zullen betrekken. 
Waar we nu over spraken, gaat het om 
de vraag tussen collectieve zorg en in-
dividuele verantwoordeli jkheid. Naar-
mate emancipatie en welvaart voort-
schrijden, dient de eigen verantwoor-
delijkheid meer accent en ruimte te 
krijgen. 

Als wi j het normaal vinden, dat men-
sen via hun leefgedrag gebruik moe-
ten maken van de gezondheidszorg, 
moeten wi j dan doorgaan met de zorg 
van, zoals ik het zou wil len zeggen, 
vóór de wieg tot na het graf? Ik denk 
dat we in ons sociale zekerheidsstelsel 
meer de weg op zullen moeten gaan 
van reële basisvoorzieningen met 
daarboven individueel gerichte boven-
bouw. In dat licht kan met ons gespro-
ken worden over eigen bijdragen. De-
ze zullen echter functioneel moeten 
passen in de gezondheidszorg en zij 
moeten ook inkomenspolitiek aan-
vaardbaar zijn. 

Dat laatste heeft meer kanten. Het 
moet niet alleen in het sociaal-econo-
mische inkomensbeleid passen, het 
mag ook niet te generiek binnen de in-
komensverhoudingen terecht komen. 

De gedachte van f 100 bijdrage bij 
niet-klinische verstrekkingen is naar 
ons oordeel te algemeen voor alle in-
komensniveaus in de ziekenfonds-
sfeer. Beter ware het te zoeken in de 
richting van IZA- en IZR-regelingen, 
zoals deze voor ambtenaren gelden. 
Deze regelingen hebben duidelijk be-
tere inkomensrelaties, immers men 
heeft een eigen bijdrage van ten hoog-
ste 1 % van het inkomen. 

Een tweede kanttekening is deze. 
Onzerzijds wordt geen medewerking 
aan uitbreiding c.q. invoering van ei-
gen bijdrage-regeling gegeven, als 
niet tevens uitzicht wordt geboden dat 
inkomens van vrij gevestigde hulpver-
leners beter in het algemene inko-
mensbeleid worden ingebed. In dat 
licht hebben wi j enige huiver over de 
ingestelde commissie ter zake de ho-
norering en tarifering. Wij vinden het 
logisch dat geen goedkeuring aan 
overeenkomsten wordt gegeven als 
niet tevens meegewerkt wordt aan in-

zicht in de functionele inkomens van 
de desbetreffende groep. 

De weg via de commissie kan lang 
gaan duren. En waarom zo'n geheinv 
zinnige aparte club? Waarom wordt er 
niet aangesloten bij het beleid, waar 
de coördinatie van inkomens en ar-
beidsvoorwaarden voor de non-pro-
fit-sector wordt gemaakt? Of komt dat 
omdat wi j hier feitelijk spreken over 
het profitdeel van de non-profit-sec-
tor? 

De heer Drenth (PvdA): Ik wil over de 
eigen bijdrageregeling een vraag stel-
len. Betekent het standpunt van de 
CDA-fractie, inhoudende dat zij niet ak-
koord gaat met de eigen bijdragerege-
ling zonder dat er duidelijkheid bestaat 
over een duidelijke inkomenspolitiek 
voor medische specialisten en artsen, 
dat zij in de tussentijd elk voorstel inza-
ke een eigen bijdrageregeling afwijst? 
In de laatste vier jaar is er niets van die 
inkomenspolitiek terecht gekomen. 
Tot nu toe heeft u mooie verbale din-
gen gezegd. 

De heer Weijers (CDA): Dat is ken-
nelijk uw mening. Daarop behoef ik 
niette antwoorden. 

Ik sprak over die commissie. Ik vraag 
mij af, waarom de andere delen van de 
zorg er niet bij betrokken worden, zo-
als de Nationale Ziekenhuisraad? De 
problemen van onze werkloosheid zijn 
angstig groot. 

De heer Drenth (PvdA): Ik wi l u nog 
even onderbreken. Natuurlijk was mijn 
opmerking als vraag bedoeld, namelijk 
wat het standpunt van het CDA zal zijn. 

De heer Weijers (CDA): Neen, ik dacht 
dat de heer Drenth een complete stel-
ling betrok. Dan behoef ik daarop niet 
te reageren. U vraagt nu dus kennelijk 
hoe men dit moet lezen. Er staat dat er 
uitzicht moet worden geboden, dat de 
inkomens van de vrij gevestigde hulp-
verleners beter in het algemeen inko-
mensbeleid worden ingebed. Daar-
over zal door de Staatssecretaris dui-
delijkheid moeten worden geboden. 
Hoe kijkt zij in haar beleid daartegen-
aan? Wij wachten met belangstelling 
dat antwoord af. 

De heer Drenth (PvdA): U heeft nu een 
voorwaarde gesteld om ermee ak-
koord te gaan. In het debat over Bestek 
'81 heeft u deze voorwaarde niet zo ab-
soluut gesteld, dat eerst het inko-
mensbeleid voor hoge inkomens in or-
de moet zijn voordat u aan het andere 
gaat medewerken. 

De heer Weijers (CDA): In dat debat 
hebben wi j met name gezegd, dat er 
moet worden meegewerkt aan een 
functionele inkomensopenbaarheid in 
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de vri; beroepen. De Minister van 
Economische Zaken heeft daarop posi-
tief gereageerd. Als wij verder spreken 
over een eigen bijdrageregeling moet 
ook duidelijk zijn, dat er aan die sector 
het een en ander gaat gebeuren. Ik ben 
erg benieuwd naar het antwoord van 
de Staatssecretaris. Daarna zal men de 
definitieve stellingname van mijn frac-
tie vernemen. 

De problemen van onze werkloos-
heid zijn angstig groot, leder dient 
daarbij naar evenredigheid een bijdra-
ge in de oplossing te leveren. Als met 
ambtenaren gepraat wordt met de 
1/2%-stapjes op tafel, met de sociale 
partners met aanpassing in het sociale 
zekerheidsstelsel in het vooruitzicht, 
als het werkelijk de bedoeling is dat de 
inkomens boven de f 50.000 aan koop-
kracht inboeten, dan is een ferme aan-
pak dienaangaande geboden. Het is 
een open deur als ik veronderstel dat 
de meeste professionele hulpverle-
ners een boven-modaal inkomen heb-
ben. Het is ook geen boute veronder-
stelling als ik er vanuit zou gaan dat zij 
meer dan f 50.000 zullen verdienen. 
Welnu, dan lijkt het mij logisch dat ten-
minste voor 1979 en zolang het 
gesprek in de commissie voortduurt, 
de tarieven op het niveau van 1978 
zouden worden bevroren. Natuurlijk 
zijn uitzonderingen op een dergelijke 
regeling mogelijk, bij voorbeeld als een 
beroepsgroep kan aantonen dat zij be-
neden een redelijk vergelijkbaar inko-
men zouden dalen. 

Tweede uitzondering ligt daar waar 
prioriteiten in de zorg in het gedrang 
zouden komen. In dat licht zou de sug-
gestie gedaan kunnen worden om de 
tarieven voor poliklinische verrichtin-
gen wel enigermate te laten stijgen en 
die voor klinische verrichtingen niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Gaandeweg 
ben ik nu bezig met wat invuloefenin-
gen over het door ons gevraagde plan 
van kostenbeheersing. Wat ik zeg is 
een verwevenheid van korte-termijn-
oplossingen en vragen en kanttekenin-
gen bij kwesties die een langere adem 
behoeven, maar wel structureel van 
aard zijn. Naar ons oordeel is lange 
baanwerk van grotere betekenis dan 
korte-baandraverijen. 

Nog even verblijvend bij de inko-
mens: naar ons oordeel zal de ver-
wachte toename van het aantal hulp-
verleners, wier inkomen afhankelijk is 
van de verrichtingen, leiden tot het 
aanbod, dus tot omzetvergroting. De-
genen die komen, zullen toch min-
stens evenveel wil len verdienen als de 
reeds zittenden. Het heeft niet alleen 
inkomenskanten, maar ook allerlei an-

dere diensten delen in die omzetver-
groting. De vertaling van de hulpvraag 
van de patiënt door de medische speci-
alist bepaalt tevens de benutting van 
de ziekenhuiscapaciteit. 

In het antwoord op vragen van de 
collega's Lansink, Bremen en Cornelis-
sen zegt de Staatssecretaris, dat aan-
zienlijke kostenbesparing mogelijk is 
door betere samenwerking tussen huis-
arts en specialist. De oplossing die 
dan wordt genoemd is medici en para-
medici in dienstverband. Dat is inder-
daad een mogelijke oplossing die een 
aantal voordelen biedt. Misschien zijn 
andere vormen denkbaar; ik zie ze niet 
zo duidelijk. Om die reden zullen wi j 
dat dienstverband wellicht sterker moe-
ten gaan stimuleren. Misschien wil 
de Staatssecretaris daartoe ook eens 
overleg plegen met de Staatssecre-
taris van Financiën. 

Men heeft ons voorts gezegd dat in 
de huidige contracten een aantal ach-
terhaalde uigangspunten zijn opgeno-
men, zoals vergoedingen voor aanwe-
zigheid en weekenddiensten, achter-
haalde technieken die allang verdwe-
nen zijn. De meeste contracten zijn ge-
baseerd op de 60er-jaren. 

Bij de behandeling van Bestek '81 
hebben wi j ons kritisch uitgelaten over 
de voorgestelde 1/2%-stapjes in de sala-
risgroei in de gezondheidszorg. Het 
gaat namelijk voorbij aan het bruto-net-
to-vraagstuk. Wanneer in het centraal 
georganiseerd overleg voor ambtena-
renzaken overeenstemming wordt be-
reikt, kunnen niet klakkeloos die maat-
regelen op de gezondheidszorg worden 
overgeplant. Er zal een stukje beleid ge-
voerd moeten worden om die bestaan-
de netto-verschillen weg te werken tus-
sen overheidsziekenhuizen en particu-
liere ziekenhuizen. Heeft de Staats-
secretaris voorts al uitgekiend wat in de 
gezondheidszorg oplevert een aftop-
ping van de prijscompensatie, zowel in 
de salarissen als in de tarieven? 

Een andere mogelijkheid is het uit-
wieden van het ziekenfondspakket, zo-
wel naar verstrekkingen en dat kan lo-
pen van het beroemde buisje aspirines, 
als tot het maximeren van specifieke 
behandelingen. Verder ook kan geke-
ken worden naar de kring van verze-
kerden. Op de vraagstukken van de 
medicijnen zal collega Dien Cornelis-
sen verder ingaan. Wel wi l ik nog eens 
noemen dat de Regeling en Klapper 
meer en beter tot uitvoering gebracht 
zou kunnen worden. 

Een ander aspect is de tarieven van 
de particuliere ziektekosten. Het is aan 
geen mens duidelijk te maken dat het 
verwijderen van een blindedarm bij de 

Kamervoorzitter als particulier verze-
kerde meer moet kosten dan bij een 
fondspatiënt. Net zo min als het ver-
klaarbaar is dat verwijdering van dit 
onderdeel regionaal zo uiteen kan 
lopen. Uit een analyse van de cij-
fers van de meerjarenramingen is zon-
neklaar af te leiden dat de ziektekosten 
van particulieren verhoudingsgewijs 
hoger zijn dan voor fondspatiënten. 
Wat denkt de Staatssecretaris voor be-
leid hier in te voeren en bovenal: wat 
acht zij een wijs beleid? 

De poliklinische hulpverlening 
neemt toe. Gelukkig, maar wat kan er 
gebeuren om dat te versnellen? 

Een ander onderdeel is het bedden-
overschot ofte wel het 4 promille-
beleid. Wij staan daar nog steeds ach-
ter, uiteraard wel gedifferentieerd naar 
streek en grootte van de huizen. De 
motie-Aarts hoef ik hier niet te noe-
men. Ik verwijs verder naar de opmer-
kingen gemaakt bij de behandeling 
van de wijziging van de Wet zieken-
huisvoorzieningen. Nu is de vraag of 
dat beleid niet versneld kan worden. Is 
de Staatssecretaris gereed om als de 
wet in de Eerste Kamer behandeld is 
onmiddell i jk aan de slag te gaan om 
die overbedding via die wet weg te 
werken? 

Over het bouwbeleid op zich zelf, 
over het afremmen van de investerin-
gen, over enige versobering in de hele 
bouw, zou een verhaal op zich zelf te 
houden zijn, maar de tijd ontbreekt 
mij . Het behoort wel onderdeel te zijn 
van de door ons gedachte brede bena-
dering. Ziekenhuizen klagen al jaren 
over de systematiek van financiering. 
Nog steeds is geen proef met een bud-
getteringssysteem genomen. Wan-
neer wel? 

Wanneer wi j spreken over die bed-
denoverschotten moeten we onze 
ogen niet sluiten voor de spanning die 
er bestaat dat een kortere verpleeg-
duur leidt tot een intensievere begelei-
ding. Dat betekent dat de normen zul-
len moeten worden herzien. Over bud-
getteringssystemen gesproken, wan-
neer zal er nu eindelijk een proefregio 
van start gaan met een droogzwem-
model van kostenbesturing? 

Wij betreuren het dat de Staats-
secretaris te veel de indruk wekt alleen 
via de eigen bijdrage in de zieken-
fondssfeer te zoeken. Haar adviesaan-
vrage aan de Ziekenfondsraad verster-
ken dat beeld en zeker haar laatste 
schrijven. Ik denk dat een deel van dat 
laatste schrijven in de verkeerde brie-
venbus gestopt is. 

Wanneer wi j in onze motie spreken 
over een integraal en harmonisch 
plan, op te zetten in overleg met in-
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stanties uit de zorg, dan ligt naar onze 
opvatting hier eerder een taak voor de 
Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid, die ook bij vorige gelegenheden 
adviezen heeft uitgebracht. Want in 
die Raad is de ontmoeting van alle be-
langhebbenden en alle verantwoorde-
lijkheden in de gezondheidzorg en dat 
is in de Ziekenfondsraad niet in die 
mate aanwezig. De Regering heeft ons 
een brief toegezegd. Ik denk dat daar-
naast een adviesaanvrage op korte ter-
mijn bij de Centrale Raad het borduur-
werk kan verbeteren. Binnen zo'n plan, 
waarin ook een aantal uitgangspunten 
voor het beleid worden geformuleerd, 
kan een eigen bijdrageregeling functi-
oneren, als onderdeel. Voor alle duide-
lijkheid niet door de Regering voorge-
steldef 100-regeling. 

Misschien kan de Staatssecretaris 
nog eens twee zaken overwegen. Bin-
nenkort moet zij, samen met de Staats-
secretaris van Sociale Zaken, de pre-
miebijdrage vaststellen voor de Zie-
kenfondswet. Het advies van de Zie-
kenfondsraad is 8 ,1%. Als zij gelooft in 
haar eigen beleid, zeker in de tachtiger 
jaren, dan kan zij met dat percentage 
rustig op 8 gaan zitten. Ik ben er van 
overtuigd dat het best kan en dat zulks 
een reële bijdrage is om de druk van 
de collectieve lasten wat te doen afne-
men. 

Een tweede opmerking is gans an-
ders van aard. Ik hoef niet te zeggen 
dat uit ons program versobering en 
vereenvoudiging van leven een rode 
draad is. Ik ga er van uit dat om gezond 
te leven een mens niet meer behoeft te 
gebruiken dan een bepaalde hoeveel-
heid verstandig voedsel, hij behoeft 
geen tabak te gebruiken en evenmin 
alcohol. Gebruikt hij dat wel , dan vormt 
dat een groter risico voor onze gezond-
heidszorg. Eigenlijk zou zo'n mens 
meer premie moeten betalen. Dat zou 
een eigen risico ten volle duidelijk ma-
ken. 

Die gedachte is niet uitvoerbaar. 
Welnu, vraag ik mij af, is het dan niet 
om te draaien? Door het bij het pro-
dukt te leggen. Waarom zouden wi j 
niet bij elk pakje sigaretten, bij elke li-
ter jenever een extra vragen en bij elk 
zakje patat een extra vragen voor de fi-
nanciering van de gezondheidszorg? 
Een soort bestemmingsheffing. 
Nu ik denk dat het nog aardig wat op 
kan leveren ook. 

De heer Drenth (PvdA): Wat denkt de 
heer Weijers dan van het feit, dat de-
zelfde overheid toestaat - blijkbaar tot 
nu toe nog steeds met instemming 
van het parlement - dat er reclame 
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wordt gemaakt voor deze zaken? De 
heer Weijers kan wel steeds spreken 
over de verantwoordelijkheid van het 
parlement, maar de overheid heeft 
toch een taak. Vindt de heer Weijers 
dat dit soort reclame voor alcohol en 
rookwaren moet worden verboden? 

De heer Weijers (CDA): Ik meen niet 
dat je dit zou moeten verbieden. Ik 
denk dat het niet eens kan. Bovenal is 
er toch ook sprake van eigen verant-
woordeli jkheid, ook ten opzichte van 
reclame. Ik denk niet dat je langs die 
weg een oplossing kunt vinden. Het 
is echter een interessant discussiepunt. 
Ik zal er in tweede termijn graag nog 
iets over zeggen. 

Mijn verhaal is wat kritisch van aard. 
Daartoe dwingt waarschijnlijk ook de 
spreektijdbeperking, omdat je dan 
moet kiezen tussen kritische en posi-
tieve opmerkingen en die keuze is snel 
gemaakt. Wij hebben vertrouwen in 
deze Staatssecretaris. We zien met be-
langstelling haar antwoorden tege-
moet en ik hoop en vertrouw dat we 
aan het eind van deze ontmoeting haar 
een veder op haar hoed kunnen zetten. 

D 
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het veld van de ge-
zondheidszorg is dermate rijk gescha-
keerd en biedt zo'n veelheid aan on-
derwerpen, die er direct of indirect 
mee verbonden zijn, dat er, ook al 
brengt onze fractie verschillende spre-
kers in het veld, steeds een keuze ge-
maakt moet worden uit de veelheid 
van onderwerpen. Grof aangeduid zal 
mijn bijdrage aan dit debat meer het 
terrein van de extramurale zorg om-
vatten. 

Dan is het begrijpelijk, dat onze eer-
ste aandacht en ook onze zorg gaat 
naar de eerste-lijnsgezondheidszorg. 
De voorzitter van het College van Zie-
kenhuisvoorzieningen, dr. Van Mans-
velt, heeft, aldus de Volkskrant van 16 
oktober, erop gewezen, dat er bij op-
name in een ziekenhuis nogal veel 
sprake is van een te vroege en ook van 
een te veelvuldige opname. En ik zou 
eraan toe wil len voegen, ook een, zij 
het vaak noodgedwongen, te langduri-
ge opname. Dr. Van Mansvelt noemde 
een aantal argumenten voor zijn stel-
lingen, die ik niet zal herhalen. Ik zou er 
enkele aan toe wil len voegen, namelijk 
de onrust, die er bij de Nederlandse 
burger bestaat over zijn gezond zijn of 
zijn niet ziek zijn en daarnaast het onvol-
doende vertrouwen in de equipage 
van de eerste-lijnszorg of soms een 
overmaat aan vertrouwen in de twee-
de-lijnszorg. 

Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 

Ten aanzien van het eerste punt ko-
men we op het terrein van de GVO en 
van de preventie. Op deze onderwer-
pen zal mijn collega mevrouw Andela 
nader ingaan. Ik wil enkele opmerkin-
gen maken over de eerste li jn. 

Er heerst een zekere onrust bij de 
wijkverpleegkundigen, mede als ge-
volg van de nieuwe en meer uitgebrei-
de taak, die niet naar behoren vervuld 
kan worden, omdat hulpkrachten ont-
breken, omdat ti jd ontbreekt voor het 
gestructureerde overleg met de vele 
disciplines. Ik wil hieraan toevoegen, 
dat weliswaar de komst van de hoofd-
wijkverpleegkundigen een gunstige in-
vloed heeft op de wijkverpleegkundi-
gen, maar als ik in de beantwoording 
van vraag 65 lees, dat het tekort aan 
mankracht bij de hoofdwijkverpleeg-
kundigen mede opgelost kan worden 
door het in bepaalde gevallen mogelijk 
maken van introductie- en stageperi-
odes voor aspirant-hoofdwijkver-
pleegkundigen, dan is het perspectief 
in dez.en toch niet zo best te noemen. 

Enkele andere oorzaken van onvol-
doende vertrouwen in de eerste lijn 
zijn: 

de onvoldoende samenhang en sa-
menwerking in de eerste lijn en daarbij 
gevoegd de onzekerheid ten aanzien 
van de continuïteit; 

onvoldoende inschakeling van en 
vertrouwen in de vri jwil l igers; 

onvoldoende samenwerking tussen 
CRM en Volksgezondheid, wat zijn re-
percussies heeft in het veld, niet alleen 
op het extramurale terrein overigens; 

onvoldoende mankracht in het steeds 
groter wordende veld van de extramu-
ralezorg. 

Als mogelijkheden om hierin verbe-
tering te brengen denken wi j in onze 
fractie eraan om alle werkers in de eer-
ste lijn in een zelfde - als het kan - wet-
telijke financieringsregeling te bren-
gen. Helemaal ideaal zou het zijn als 
alle werkers in de intra- en extramura-
le zorg onder één financiële regeling 
vielen. Daarnaast denken wi j aan meer 
en aan een betere inschakeling van 
vrijwil l igers, in de discussienota van 
de kruisorganisaties 'Alleen samen' zo 
treffend aangeduid als mantelzorg, 
terwijl daarnaast de voorbereiding op 
de zelfzorg meer bevorderd zal moe-
ten worden. 

In dezen refereer ik graag aan het 
belangwekkende artikel van dr. P. C. J . 
van Loon in MGZ van juli/augustus 
1978, getiteld 'Een toekomstvisie op 
vrijwill igers en maatschappelijke ge-
zondheidszorg.'. Een andere opmer-
king betreft de samenwerking tussen 
de departementen van CRM en Volks-
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gezondheid en Milieuhygiëne, die ook 
in het veld merkbaar moet zijn bij voor-
beeld door een afstemming van de re-
gelingen op elkaar of door een meer ge-
zamenlijk optreden van de regionale in-
specteurs en de provinciale hoofden 
van bureaus voor landelijke contacten 
voor CRM in objecten, waarbij ze bei-
den betrokken zijn. 

Anderzijds realiseren wi j ons wel, 
dat de tijdelijke vacaturestop in het al-
gemeen maatschappelijk werk en de 
beperking van de formatieuren door 
het ministerie van CRM een ernstige 
handicap vormden om meer gestruc-
tureerde samenwerking te krijgen in 
de zo belangrijke eerste lijn. Daarnaast 
stelde het antwoord op vraag 201 ons 
in zoverre teleur, dat aan de opleiding 
van ergo-therapeut, die feitelijk onder 
onderwijs zou moeten vallen, zulk een 
hoge prioriteit werd gegeven ten koste 
van de uitbreiding van de bestaande 
eerste-lijnszorg. 

De toegezegde totaalvisie op de eer-
ste li jn, die wi j volgens het antwoord 
op vraag 129 in de eerste maanden 
van 1979 kunnen verwachten, zal ons 
gelegenheid geven om nader en die-
per op deze materie in te gaan. Ik kom 
nu bij de tandheelkundige zorg. Na het 
mondeling overleg dat wij hierover op 
8 juni met de Staatssecretaris voerden, 
slechts enkele korte opmerkingen. 

De fluoride-applicatie vormde een 
belangrijk onderwerp tijdens dat over-
leg. Iedereen is het erover eens, dat 
deze applicatie hoge prioriteit moet 
hebben. De Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Tandheelkunde be-
weert, dat deze fluoride-applicatie als 
het ware budgettair neutraal kan ge-
beuren. Is het daarom niet mogelijk 
om op korte termijn een proefregio 
hiertoe aan te wijzen, waardoor 
nagegaan kan worden of het in-
derdaad budgettair neutraal kan ge-
beuren? Daarnaast zou een groot-
scheepse actie moeten worden ge-
voerd om de vrijwill ige fluoride-appli-
catie te bevorderen. 

De heer Drenth (PvdA): Ik wil nog een 
vraag over de fluoride-applicatie stel-
len. Als u een proefregio voorstelt, dan 
moet u de gegevens daarover afwach-
ten. Dat betekent dat u nu voorstelt die 
applicatie eventueel over een jaar of 
zelfs later in te voeren. Als u overtuigd 
bent van het pleidooi van de Konink-
lijke Nederlandse Maatschappij voor 
Tandheelkunde, dan moet u nu een 
keuze maken en die niet naar de toe-
komst verschuiven. 

Mevrouw Comelissen (CDA): Ik 
wacht graag het antwoord van de 
Staatssecretaris af. Ik sprak ook over 

de bewering van de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij voorTandheel-
kunde dat deze fluoride-applicatie 
budgettair neutraal kan gebeuren. Ik 
kan het tegendeel niet bewijzen. Ik heb 
gezegd dat het onze voorkeur heeft als 
de fluoride-applicatie in het zieken-
fondspakket opgenomen wordt. Er zijn 
echter nog vraagtekens omtrent de f i-
nanciering. Daarom willen wi j op de 
meest korte termijn een proefregio 
aanwijzen, opdat hiermee al gewerkt 
kan worden, hangende de discussies 
over het budgettair neutraal zijn. 

De heer Drenth (PvdA): Uw voorstel 
betekent dat de Staatssecretaris er 
voorlopig niet aan kan beginnen. 

Mevrouw Comelissen (CDA): Dat is 
dan uw conclusie en die komt voor uw 
rekening. 

Wel zou het noodzakelijk zijn dat tand-
artsassistenten worden ingeschakeld 
om deze verrichting te mogen doen. 
Hiertoe is een wetswijziging noodzake-
lijk. Hoe denkt de Staatssecretaris hier-
over? Is het verder niet mogelijk, de 
opleiding voor mondhygiënisten uit te 
breiden, zeker als wi j zien in antwoord 
nr. 114, dat het aanbod van leerlingen 
het drievoudige bedroeg van de aan-
name. 

Rondom de kindertandverzorgsters 
of 'de meisjes met de boor' - het is 
jammer dat de heer Lamberts niet 
meer hier is - is het heel stil geworden. 
Als wi j zien dat er in Nederland slechts 
5 in opleiding zijn, dan is het perspec-
tief wel slecht. 

Welke oorzaak ligt hieraan ten 
grondslag? Accepteren de tandartsen 
deze hulpkracht niet? Zijn er oplei-
dingsproblemen? Graag zou ik de me-
ning van de Staatssecretaris hierover 
horen. Bij de behandeling van 
wetsontwerp 13 830 over de bevoegd-
heid en titel van de verloskundige in 
april van dit jaar is het rapport van de 
Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid slechts voor een deel ter sprake 
gekomen. Bij deze behandeling en bij 
de behandeling in de Eerste Kamer is 
door de Staatssecretaris toegezegd 
dat zij hetzij in de memorie van toelich-
t ing op de begroting, hetzij per brief 
aan de Kamer, mededelingen zou 
doen over haar voornemens ten aan-
zien van de zozeer in beweging zijnde 
verloskundige zorg. Wanneer zullen de 
opvattingen van de Staatssecretaris de 
Kamer bereiken? Graag wil ik de 
Staatssecretaris dank zeggen voor de 
brief over de registratie, die zij op mijn 
verzoek aan de organisatie van de ver-
loskundigen heeft gestuurd. 

Mogelijk had ik het onderwerp, 
waarop ik nu kom, namelijk het kruis-
werk, onmiddelijk na mijn opmerkin-

gen over de eerstelijnszorg aan de or-
de moeten stellen, maar dat realiseer 
ik mij nu pas. Sedert het interimad-
vies van de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid van 1970 wordt een 
financiering van het kruiswerk via de 
AWBZ in het vooruitzicht gesteld. In 
vri jwel alle memories van toelichting 
op de begrotingen nadien wordt hier-
over gesproken. Bij de behandeling 
van de begroting voor 1978 in februari 
van dit jaar diende de CDA-fractie bij 
monde van mevrouw Van Leeuwen 
een motie in, dat AWBZ-financiering 
nu zo spoedig mogelijk ingevoerd 
moest worden. 

Deze motie kreeg de steun van de ge-
hele Tweede Kamer en was dus zeer 
duidelijk. Desondanks zijn de berich-
ten in de memorie van toelichting en 
de antwoorden op vragen zodanig, dat 

- de reeds lang in het vooruitzicht ge-
stelde en door de Kamer in een motie 
onderschreven financiering via de 
AWBZ van het kruiswerk niet per 1 juli 
is ingegaan, maar dat het nog een 
vraag is of deze per 1 januari 1979 zal 
kunnen ingaan. En dit terwijl er dus 
naast die motie ook in Bestek '81 wordt 
gesproken over het verbeteren 
van de structuur van het kruiswerk. 
Daarvoor is een wettelijke financiering 
een basis. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Me-
vrouw Comelissen heeft het eerst over 
de eerstelijnszorg gehad en daarna 
over het kruiswerk. 

Mevrouw Comelissen (CDA): Hetan-
dere hoort ook wel bij de eerstelijns-
zorg, maar ik vind het kruiswerk der-
mate belangrijk, dat ik daarover eerst 
had moeten spreken. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): U 
bent nu met de financiering bezig. U 
heeft gezegd: Wij hebben de eerste lijn 
en wi j denken erover dat het nodig zou 
kunnen zijn om de werkers in de eerste 
lijn in totaliteit via een aparte financië-
le wetgeving te regelen. Dit is ove-
rigens geen nieuw geluid, want, zo 
heb ik begrepen, in 1977 is dit ook al 
via een motie voorgesteld door de hui-
dige Staatssecretaris. Nu praat me-
vrouw Comelissen over de financie-
ring van het kruiswerk. Zij blijft dus in 
dat geval een scheiding aanbrengen 
tussen werkers in de eerste li jn, die zij, 
in afwachting van een totaalvisie, on-
der wil brengen in een financierings-
wetgeving en werkers in de eerste li jn, 
gestationeerd bij de kruizen, die zij on-
der de AWBZ wi l brengen. 

Mevrouw Comelissen (CDA): Dit is 
niet zo. Ik ben blij, dat mevrouw Muller 
hierop is ingegaan. Als ik onduidelijk 
ben geweest, wil ik het graag verdui-
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delijken. Als ideaal heb ik uitgespro-
ken en dit blijf ik ook uitspreken, dat 
het belangrijk is, dat er één wettelijke 
financiële regeling zou zijn voor alle 
werkers in de gezondheidszorg. Ik heb 
er zelfs nog bij gezegd: Ik zou het aan-
tal zelfs wi l len uitbreiden tot het aantal 
werkers in de intramurale zorg, dus 
niet alleen extramuraal, maar ook in-
tramuraal. Dit is dus een ideaal, iets 
waarnaar wi j moeten streven. Ik ben 
nu bezig een soort invuloefening 
te doen. Hiermee zijn wi j al bezig via 
het kruiswerk, namelijk om het kruis-
werk onder de AWBZ te brengen. Zo is 
de situatie. Dit is dus geen divergerend 
standpunt. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Me-
vrouw Cornelissen stelt het een niet af-
hankelijk van het andere? 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Neen. 
Allereerst heb ik gezegd, dat dit een 
wenselijkheid is die wi j nu nog eens 
uitspreken. Wij zijn op een groter ter-
rein bezig. Wij hopen dan ook, dat per 
1 januari aanstaande kan worden gere-
aliseerd, dat één van de vormen van 
de eerstelijnszorg, een belangrijke 
vorm, onder een wettelijke financiële 
regeling komt. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): U 
bent nu veel concreter wat het kruis-
werk betreft. U heeft gezegd, dat er 
met betrekking tot de eerste lijn een to-
taalvisiezou moeten komen. Definan-
ciële consequenties van de maatrege-
len die met name in de begroting zijn 
genoemd, zijn 2 mil joen. U heeft ook 
gezegd, dat u niet zo best begrijpt, 
waarom één miljoen daarvan naar de 
ergotherapie is gegaan. U loopt echter 
weg van het andere miljoen dat ver-
dwenen is. U zegt dan: er zou eenf i -
nanciering moeten komen; er komt 
een totaalvisie. Wat wi l t u nu concreet 
regelen voor de kruizen? Ik ben het er 
helemaal mee eens, dat dit via de 
AWBZ moet gebeuren. Ik heb ook ge-
zegd, dat dit zo snel mogelijk dient te 
geschieden. Wat doet u echter nu con-
creet met dat ene miljoen dat nu al te 
kort is voor de eerste l i jn, behalve te 
wachten op een eventuele financiële 
regeling later? 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Het is 
een vraag van u geweest, mevrouw 
Muller. Ik twijfel niet aan uw rekenkun-
dige capaciteiten, maar nog minder 
aan de rekenkundige capaciteiten van 
het Ministerie van Volksgezondheid. Ik 
wacht het antwoord .... 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Die 
hebben mij gelijk gegeven. Ik ben dat 
uiteraard nagegaan op mijn rekenma-

chine en bij onze financieel deskundi-
ge, de heer Dolman. Hij moest mij 
complimenteren voor mijn goede re-
kenwerk. Ik vind het heel leuk dit hier 
te mogen zeggen en ik dank een ieder 
voor de gelegenheid. Hij moest ook 
zeggen, dat ik gelijk had. 
Mevrouw Cornelissen (CDA): Bij dit 
compliment aan u zelf wi l ik mij dan 
aansluiten. Zo beroerd zijn wi j beslist 
niet. Als blijkt dat die één miljoen in-
derdaad niet overblijft, en ten goede 
kan komen aan de eerste li jn, kunnen 
wi j alleen erg gelukkig zijn als dit ge-
beurt. 

Mevrouw Müller-van Ast (POdA): Het 
staat in antwoord 201 op de feitelijke 
vragen in het kader van Bestek '81. Ik 
heb dit gisteren de dissonant ge-
noemd. Die één miljoen is verdwenen, 
die is bezuinigd. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik wacht 
eerst het antwoord van de Staats-
secretaris af. Daarna zal ik uw opmer-
king en haar antwoord vergelijken zo-
als het in een behoorlijke discussie be-
taamt. Dan zullen wi j ons oordeel vor-
men. 

Wanneer krijgen wi j nu eindelijk ze-
kerheid over deze zaak? Zo kan het niet 
langer. 

Nu komt de VNG bij brief van 4 sep-
tember met bezwaren tegen deze cen-
trale financiering. Ook in het blad van 
de Bank van Nederlandse Gemeenten 
van oktober 1978 worden door drs. L. 
H. A. M. van de Kerkhof in een uitvoe-
rig en uitmuntend artikel de bezwaren 
van de centrale financiering breed uit-
gemeten, juist met betrekking tot de 
alom aanvaarde decentralisatie-over-
wegingen. 

Hoewel wi j de bezwaren van de VNG 
onderkennen, blijft onze fractie de me-
ning toegedaan, te zamen met de Nati-
onale Kruisvereniging, dat het moge-
lijk moet zijn ook bij een eventuele 
centrale financiering, de gemeenten 
en de particuliere organisaties te be-
trekken bij de planning en de uitvoe-
ring van dit onderdeel van het te de-
centraliseren welzijnsbeleid. 

Voor onze fractie blijven de plaatse-
lijke of regionale verenigingen van het 
kruiswerk met de daaraan verbonden 
wijkverpleegkundigen en de hoofd-
wijkverpleegkundigen, alsmede de 
daaraan meewerkende vri jwil l igers, 
de basis van het kruiswerk, stoelend 
op onderlinge solidariteit en democra-
tische inbreng. Daarom zullen wi j ook 
de plaatselijke of regionale verenigin-
gen moeten betrekken in definancie-
ring. Wij hechten daaraan zulk een ho-
ge waarde dat wi j om die reden reeds 
nu een daartoe strekkende motie wi l -
len indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden G. M. P. 
Cornelissen en Dees wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
groting van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne voor 1979; 

overwegende, de noodzaak om te ko-
men tot een wettelijke financiering van 
het kruiswerk uit de AWBZ; 

voorts overwegende, dat het wezen 
van het kruiswerk is te vinden in de 
plaatselijke, regionale en provinciale 
verenigingen van deze organisatie; 

verzoekt de Regering, bij de totstand-
koming van bovengenoemde financie-
ringsregeling zodanige voorzieningen 
te treffen, dat plaatselijke, regionale en 
provinciale verenigingen van het 
kruiswerk in voldoende mate worden 
ingeschakeld bij de financiering en 
planning van hun activiteiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21 . 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Terecht, naar onze me-
ning, hechten wi j grote waarde aan het 
werk van de plaatselijke en regionale 
verenigingen omdat juist zij een belang-
rijke taak vervullen op het terrein van 
de GVO, de vroegtijdige onderken-
ning, de nazorg van de ziekenhuispa-
tiënten, in de eerstelijnszorg en in de 
zorg om de ouder wordende mens, 
met daarnaast nog de prenatale-, zui-
gelingen- en kleuterzorg. Zowel indivi-
dueel als in groepsverband wordt deze 
hulpverlening tot uiting gebracht en 
het is verheugend te constateren, dat, 
ondanks de moeilijke taak en opdracht 
waarvoor de kruisorganisaties zich 
gesteld zien, zovele, zowel beroeps-
krachten als vri jwil l igers, zich inzetten 
voor de zorg voor de medemens. 

Van het kruiswerk naar de kraanv 
zorg is slechts een kleine stap. Wij zien 
een toename van het aantal kraamver-
zorgingen door de kraamcentra, on-
danks dalende geboortecijfers. Welke 
oorzaak ligt hieraan ten grondslag 
naar de mening van de Staatssecre-
taris? Wij vragen ons dat des te meer 
af, omdat de mogelijkheid van polikli-
nische bevallingen nog niet overal ge-
realiseerd wordt. Is de Staatssecretaris 
bereid te bevorderen dat indien de 
kraamvrouwen dit wensen het moge-
lijk moet zijn om poliklinisch te beval-
len? Dit moet dan niet tot gevolg heb-
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ben dat het aantal ondeskundige hulp-
verleningen in de kraamverzorging, 
waarvan in de memorie van toelich-
t ing sprake is, gaat toenemen. 

Wel zouden wi j de Staatssecretaris 
wil len vragen, welke maatregelen zij 
denkt te nemen om ondeskundige hulp-
verlening te voorkomen en hoe zij het 
aantal kraamverzorgsters zal gaan op-
voeren. In het antwoord op de vragen 
wordt gesproken over een periodiek 
overleg hierover met de kruisorganisa-
ties, maar is dat wel voldoende gezien 
ook het bestaande tekort? 

Hoe denkt de Staatssecretaris het te-
kort aan opleidingsmogelijkheden aan 
te vullen? Moet zij hierover nu te rade 
bij haar collega van Onderwijs? 

Over de toekomst van de consulta-
tiebureaus voor TB-bestrijding zal ik 
nu geen opmerking meer maken. Van-
ochtend is het gedrukte antwoord op 
vragen van mevrouw Krouwel-Vlam 
binnengekomen. De tijd noopt mij bo-
vendien om stukken over te slaan. 

Op een ander aspect van deze zorg 
wi l ik wel wijzen. Bij de kruisorganisa-
ties bestaat er zorg dat de TBC-bestrij-
ding een taak wordt van de openbare 
gezondheidszorg. Is de Staatssecre-
taris bereid nog eens nader te verkla-
ren hoe zij die openbare gezondheids-
zorg ziet, juist in het kader van de parti-
culiere organisaties voor gezondheids-
zorg? Ik refereer hier ook gaarne aan de 
woorden die de Staatssecretaris heeft 
gesproken bij de opening van de DGD 
in Oss, welke rede in de Nederlandse 
Staatscourant van 20 oktober stond ver 
meld. 

Ik vraag dit juist, omdat uit de beant-
woording van de schriftelijke vragen 
bij deze begroting blijkt dat bij de be-
handeling van de nota van de organi-
satie van de openbare gezondheids-
zorg wèl de VNG en het IPO worden in-
geschakeld. Later zal dan bezien wor-
den of eventueel particuliere organisa-
ties hierbij worden betrokken, verne-
men wi j dan verder uit dit antwoord. 
Het zal de Staatssecretaris duidelijk 
zijn dat dit de bestaande onrust en de 
zorg, die bij de particuliere organisa-
t iesen instellingen bestaat, vergroot. 

Omdat wi j in de OCV van 26 juni j l . 
uitvoerig met elkaar gesproken heb-
ben over de zorg voor de gehandicap-
ten maak ik nu slechts enkele korte op-
merkingen. De vroegtijdige onderken-
ning is en blijft een belangrijke aange-
legenheid en het is onze mening dat 
hieraan meer aandacht besteed zal 
moeten worden en dat er een meer 
structurele aanpak zal moeten komen. 

Een ander punt dat ons zorgen baart 
en dat mede stoelt op een opmerking 

uit het Jaarverslag 1977 van het Reva-
lidatiecentrum 'De Hoogstraat' is het feit 
dat de verpleegduur sterk wordt beïn-
vloed door de trage afwikkeling en re-
alisatie van de aangevraagde aanpas-
singen aan vervoersmiddelen, keu-
kens en woningen. Hierbij spelen drie 
zaken een rol. De gehandicapte die 
nog langer moet wachten en daar-
naast de kosten die hoger zijn omdat 
betrokkene langer in een verzorgings-
instelling moet blijven en daarnaast 
een broodnodige plaats bezet houdt. 
Dat is ook de reden dat wi j aan deze 
Staatssecretaris juist als coördinerend 
bewindsvrouw de vraag stellen om dit 
op te nemen met haar collega van So-
ciale Zaken om daarna gezamenlijk te 
bekijken wat hieraan kan gebeuren. 

Ik kom nu op een heel ander terrein. 
Per 1 januari 1979 zullen deconsulta-
tiebureaus voor alcohol en drugs - de 
CAD 's - worden overgedragen aan het 
Ministerie van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. Is het Ministerie gereed, 
deze overdracht goed te realiseren? Bij 
de behandeling van de begroting van 
Justitie hebben wij mogen vernemen 
dat per 1 november één persoon zou 
zijn benoemd. Naar onze mening is dat 
niet voldoende. Kunnen mededelin-
gen worden gedaan over de verschil-
lende vormen van hulpverlening? Hoe 
denkt de Staatssecretaris over het gra-
tis verstrekken van vervangende pre-
paraten? 

Dit onderwerp brengt mij bij de 
jeugdgezondheidszorg en mijn vraag 
daarover is: in hoeverre worden bij de 
gesubsidieerde ontwikkelingsprojec-
ten, opgezet in het kader van de werk-
groep Mik ook aspecten van de jeugd-
gezondheidszorg betrokken? Kunnen 
de evaluatierapporten, die begin 1979 
ter beschikking komen van de ministe-
ries, aan de Kamer worden toegezon-
den? Verder vernemen wi j gaarne de 
mening van deze bewindsvrouwe over 
de realisatie van de motie van de heer 
Aantjes over de residentiële hulpverle-
ning. De belangstelling voor de Medi-
sche Kinderdagverblijven nopen in de-
zen naar onze mening tot handelen. De 
gedachten van onze fractie gaan er-
naar uit, juist in het kader van het ko-
mende jaar, dat door de Verenigde Na-
ties is uitgeroepen tot het Jaar van het 
Kind, meer te doen aan de preventieve 
jeugdgezondheidszorg. Hoe denkt de 
Staatssecretaris hierover? Wil zij dat 
ook bevorderen bij het Nationaal Co-
mité van het Jaar van het Kind? 

In dit verband vervult het ons met 
zorg dat uitbreiding van het aantal ver-
trouwensartsen nodig was. Dit duidt 
op een toename van de kindermishan-
deling. Wat gebeurt er met de gege-

vens van de vertrouwensartsen, juist 
om daardoor meer gericht en meer 
preventief te gaan werken? 

Ik stap nu over naar de geestelijke 
volksgezondheid. Het t.v.-programma 
van 23 oktober 'HELP' was een eenzij-
dige benadering, zoals de programma-
leiding dit ook zelf aankondigde, maar 
het diende dan ook een aanzet te zijn 
tot bezinning; bezinning die hier en 
daar op gang komt of mogelijk al aan-
wezig is, getuige de rede van dr. Trim-
bos bij gelegenheid van het afscheid 
van Jaap Kamphorst van het NVAGG. 

Maar er zal ook een bezinning moe-
ten komen over meer samenhang en 
meer samenwerking tussen de extra-
en intramurale voorzieningen van 
geestelijke gezondheidszorg en hierbij 
mogen de tussenvoorzieningen zeker 
niet verwaarloosd worden. Als wi j met 
vreugde constateren dat juist op dit 
terrein steeds meer sprake is van één 
financieringssysteem, dan ontbreekt dit 
voor een aantal tussenvoorzieningen 
en soms werkt een andere financiering 
dan ook anti-revaliderend of anti-soci-
aliserend. Wij denken dan met name 
aan de zakgeldverschillen en aantas-
ting van het vermogen. Door de wijzi-
ging van de Algemene Bijstandswet 
zal er voor deze tussenvorm spoedig 
een nieuwe regeling moeten komen. 

In welke richting wordt in dezen ge-
dacht? Onze fractie maakt zich zor-
gen over het zo moeizaam tot stand 
komen van de RIAGG's en over het 
functioneren van deze samenwer-
kingsverbanden in het geheel van de 
geestelijke gezondheidszorg. Ook het 
bereikbaar zijn - of beter gezegd: het 
niet bereikbaar zijn - van de instellin-
gen voor de geestelijke volksgezond-
heid vervult ons met grote zorg. 

Over het wetsontwerp-BOPZ en de 
relatie tot de TBR-nota hebben wij bij 
de behandeling van de begroting voor 
Justitie enkele opmerkingen gemaakt. 
Ook aan deze bewindsvrouwe vraag 
ik, haast te maken met de memorie 
van antwoord, want dit wetsontwerp 
heeft eveneens te maken met de 
rechtspositie van de patiënt of - an-
ders geformuleerd - het patiënten-
recht. 

Uit het antwoord op vragen blijkt dat 
de Centrale Raad voor Volksgezond-
heid het patiëntenrecht in studie heeft. 
Is in de opdracht tot deze studie ook 
opgenomen het recht van de patiënt 
niet alleen in de intramurale zorg, 
maar ook in de extramurale zorg? 

Volgens onze informatie wordt er op 
dit moment op het Departement van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
een registratie bijgehouden van gege-
vens van psychiatrische patiënten in 
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psychiatrische ziekenhuizen en psychi-
atrische afdelingen van algemene zie-
kenhuizen. Zijn deze gegevens toegan-
kelijk en op naam herleidbaar? 

Heeft de Staatssecretaris zich al een 
oordeel gevormd over het functione-
ren van de patiënt-vertrouwensman of 
de ombudsman in de instellingen? On-
ze fractie hecht zeer grote waarde aan 
de ouderparticipatie in het algemeen 
maar heel speciaal in de zwakzinnigen-
zorg. Is het wenselijk of noodzakelijk 
om op dit terrein bij voorbeeld met 
een algemene maatregel van bestuur 
te komen? 

Mijn collega Weijers heeft al enkele 
opmerkingen gemaakt over de ge-
neesmiddelen. Ik heb daarom slechts 
enkele vragen: Waarom wordt niet va-
ker gebruik gemaakt van de door de in-
dustrie gemaakte kleine verpakking, 
waar de door de overheid goedgekeur-
de patiënteninformatie of bijsluiter in 
zit? Is de Staatssecretaris bereid en in 
staat om reeds nu haar oordeel te ge-
ven over het rapport van Nefarma en 
de reactie daarop van de KNMP? Wat 
is er te doen aan het feit dat een derde 
tot de helft van de medicamenten niet 
worden gebruikt? Wat is er te doen 
aan het overmatig voorschrijven en 
kan bij dit voorschrijven niet beter re-
kening worden gehouden met de be-
staande verpakkingen? 

De Voorzitter: U stelt nu feitelijke vra-
gen. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Het rap-
port van de Nefarma en de reactie 
hierop van de KNMP zijn pas de vorige 
week binnengekomen. Wij konden dus 
niet eerder feitelijke vragen stellen. 

Wij betreuren zeer het antwoord op 
vraag 113, waaruit blijkt dat wi j op het 
gebied van het opleiden van acupunc-
turisten op korte termijn geen beleids-
maatregelen kunnen verwachten. 
Toch gaat de opleiding elke dag ver-
der. Wij vertrouwen erop dat de 
Staatssecretaris spoedig haar stand-
punt over het rapport acupunctuur aan 
de Kamer zal kenbaar maken, zodat wi j 
in ruimer verband erover kunnen dis-
cussiëren. 

Er blijkt een toeneming te zijn van 
consultatie van alternatieve genees-
wijzen. Het is daarom dringend ge-
wenst, dat op dit terrein regelen wor-
den gesteld. 

Welke indicatie wordt gehanteerd bij 
het toelatingsbeleid van buitenlandse 
artsen? Waarom wordt er een tijdsbe-
perkende bepaling aan toegevoegd en 
waarvan is dit afhankelijk? 

Wij zeggen dank voor de brief van 
de Staatssecretaris van 27 oktober j l . 

voor inpassing van de MBOV in de 
herstructurering van MHNO/MSPO, 
maar er bestaat ook nog het probleem 
van de inschakeling van afgestudeer-
den. Hoe denkt de Staatssecretaris 
hierover? 

De PvdA zeg ik graag dat ik in twee-
de termijn zal terugkomen op de be-
langrijke gedachte die mevrouw Krou-
wel-Vlam gisteren naar voren heeft ge-
bracht. Tijdsgebrek geeft mij geen mo-
gelijkheid, hierop nu in te gaan. 

Wij zien een grote toeneming van 
het aantal paramedische beroepen. Dit 
geeft de noodzaak, tot uniformere wet-
geving te komen. Hoe denkt de Staats-
secretaris hierover? 

Ingevolge een verdrag van de Raad 
van Europa moet elk land voor de eu-
thanasie een commissie instellen. 
Heeft ook Nederland in dezen aan zijn 
verplichtingen voldaan? 

D 
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De memorie van 
toelichting, hoe goed ook en al veel 
geprezen, bevat weinig woorden over 
voeding. Er is een relatie tussen voe-
ding en volksgezondheid. Meestal is 
de negatieve invloed van voeding op 
volksgezondheid onderwerp van 
gesprek. Het tegendeel, de positieve 
invloed van goede voeding op de ge-
zondheid van een volk en op het wei-
zijn van een volk, is zeer moeilijk te be-
wijzen. 

Voeding, gezondheid en welzijn, lig-
gen in eikaars verlengde. Welzijn heeft 
te maken met de naaste omgeving, 
met de verzorging die een mens on-
dervindt. We noemen dit microwelzijn. 
Voeding bepaalt mede het microwel-
zijn van een mens. Voeding is het tot 
zich nemen van eten. Eten is echter 
meer dan het tot zich nemen van voed-
sel. Eten is een materieel gebeuren, 
maar er zijn veel immateriële waarden 
aan verbonden. 

Waarom spreken wi j over voeding? 
Als de uitgaven in de curatieve sector 
zo hoog oplopen, is het logisch om het 
oog te richten naar de preventieve 
kant. Een goede voeding kan de ge-
zondheid bevorderen. Daarom hebben 
wi j belangstelling voor dit onderwerp. 

Bovendien wordt een belangrijk deel 
(20%) van het nationaal inkomen aan 
voeding besteed. In de westerse sa-
menleving spitsen de problemen rond-
om voeding zich toe tot het teveel 
aan voeding en eenzijdigheid of on-
juiste samenstelling van het voedsel-
pakket. Hierbij vragen fysieke en psy-
chische aspecten de aandacht. Wij 
spreken wel van welvaartsziekten; 
mensen nemen te weinig lichaamsbe-
weging, worden te dik, raken daardoor 

geïsoleerd, krijgen minderwaardig-
heidscomplexen, enzovoorts. Daar-
naast kennen wi j allen de trieste beel-
den vanuit andere werelddelen, waar 
men veel te weinig voedsel kan krij-
gen. 

Tegenwoordig kunnen grote groe-
pen van onze samenleving méér geld 
besteden aan hun voedingspakket dan 
vroeger, maar nu doen zich al weer 
problemen voor. Men maakt een ande-
re, veelal verkeerde keuze uit het rui-
me aanbod van voedingsmiddelen. 
Men luistert te weinig kritisch naar de 
vele reclame. Men besteedt doorgaans 
minder t i jd aan het klaarmaken van 
zijn voedsel dan vroeger. Men koopt 
voorbewerkte produkten, grijpt naar 
conserven, diepvriesprodukten en 
stelt zich niet altijd de vraag: Wat is de 
meest gezonde samenstelling van 
mijn eten! De juiste onderlinge ver-
houding van de voedingsstoffen raakt 
zoek. Luxere voeding betekent niet a 
priori betere voeding. 

Mijnheer de Voorzitter! Komend tot 
het onderwerp, moet ik een keuze ma-
ken en beperk ik me tot de voedings-
middelen en voedingstoestand. Er zijn 
enkele wetswijzigingen aangekondigd, 
waardoor betere regelingen tot stand 
komen ten aanzien van het toevoegen 
van stoffen aan voedingsmiddelen en 
het onttrekken van stoffen daaraan. 
Wij juichen dit toe, evenals de wijzi-
ging van de Warenwet. De warenwet-
geving dient de identiteit van de pro-
dukten en de basiskwaliteit vast te leg-
gen, alsmede gezondheidseisen die 
verder gaan dan onschadelijkheid. Die 
wetgeving moet de ontwikkelingen in 
de levensmiddelenbranche etc. zo al 
niet op de voet dan toch op geringe af-
stand volgen. 

We hebben de stellige indruk, dat dit 
momenteel niet het geval is en dat de 
gemiddelde duur van totstandkoming 
van een warenwetbesluit ten minste 
twee jaar is. Ongetwijfeld zal de be-
windsman die gang van zaken wil len 
versnellen. Welke mogelijkheden ziet 
hij daartoe? Is het zo, dat de wer-
kingssferen van de regelingen van de 
produktieschappen, van de Land-
bouwkwaliteitswet en van de Waren-
wet elkaar niet alleen overlappen, 
maar ook hinderen? Dat dit historisch 
verklaarbaar is, betekent niet dat het 
de meest gewenste situatie is. Wil en 
kan de bewindsman tot een herverka-
veling van die werkingssferen en tot 
een verduidelijking van de diverse uit-
gangspunten komen? 

Hoe zit het nu met de commissie, 
die ingesteld zou worden door VGZ 
en Landbouw, zoals toegezegd bij het 
debat over artikel 8 Vleeskeuringswet? 
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Hoe zit het met de integratie van 
Vleeskeuringsdiensten en Keurings-
dienst voor waren? 

Ik kom over onderzoek te spreken. 
Het CIVO verricht onderzoek, dat ge-
richt is op de chemische, zintuiglijke 
en microbiologische aspecten. De 
kwaliteit van ons voedsel wordt steeds 
onderzocht. Het onderzoek richt zich 
niet alleen op technologische en ana-
lytische aspecten, maar ook op de ge-
volgen van een onevenwichtig en on-
juist samengesteld voedingsmidde-
lenpakket en op de gezondheid van di 
verse groepen uit de samenleving. On-
derzoek naar voedingsomstandighe-
den van kinderen, jong volwassenen, 
alleenstaanden, bejaarden wordt re-
gelmatig gehouden. Het zijn dikwijls 
groepen die van anderen mede afhan-
kelijk zijn, wat hun voeding betreft en 
daardoor kwetsbaar. 

Dergelijke onderzoeken geven een 
beeld van de kwaliteit en samenstel-
ling van het voedselpakket. Jong vol-
wassenen blijken het meest kwetsbaar 
te zi jn; hun voedingstoestand is niet zo 
rooskleurig. Om een inzicht te krijgen 
in de voedingstoestand, met andere 
woorden in oorzaak en gevolgen van 
de voeding, moeten we weten: Waar-
om eet men wat? Waarom eet men, 
zoals men eet? Men moet meer weten 
omtrent voedingsgedrag. 

Voedingstoestand en voedingsge-
drag zijn geen statische grootheden. 
Zij worden mede bepaald doorfacto-
ren als: 

- hoe kijkt een mens tegen mensen 
samenleving aan? 

- binnen welk cultuurpatroon is hij 
opgevoed? 

- uit welk sociaal milieu is die mens 
afkomstig? 

- de ontwikkeling van de samenle-
ving. 

- vorming rond voedingsgedrag. 
Al deze factoren bepalen mede het 

voedingsgedrag. 
Ik ben blij met het antwoord van de 

Staatssecretaris op vraag 19. Hieruit 
blijkt, dat dezelfde gevoelens bij de 
Staatssecretaris leven. 

Met het voedingsgedrag bepaalt 
men mede het gedrag van de mede-
mens. Zelfs mensen, die na ons leven, 
worden door onze voedingstoestand 
beïnvloed. Dit kan ons niet koud laten 
en een herbezinning op voedingsge-
drag en voeding achten wi j op haar 
plaats. Er zal moeten worden gezocht 
naar een bewuste leefwijze, verant-
woord en sober. Deelt de Staatssecre-
taris deze mening? 

In het kader van de volksgezondheid 
wi l ik nog een aspect noemen. Er zijn 

bepaalde technologische ontwikkelin-
gen, die met name in de land- en tuin-
bouw plaatsvinden, waardoor am-
bachtelijke produktiemethoden veran-
deren in industriële produktieproces-
sen. Ik denk daarbij aan mestkalveren, 
legbatterijen en kuikenfokkerijen. Op 
dergelijke ontwikkelingen kan de con-
sument geen directe invloed uitoefe-
nen, enerzijds omdat hem bepaalde in-
formatje ontbreekt en anderzijds om-
dat adequate middelen hem daartoe 
niet ter beschikking staan. Wat voor 
consequenties een en ander met zich 
kan brengen bewijzen recente berich-
ten in de publiciteitsmedia aangaande 
de staat Michigan in de Verenigde Sta-
ten van Amerika, waar de bevolking 
vergiftigd vlees aangeboden krijgt van 
koeien, die via hun voedsel zeer scha-
delijke stoffen in hun lichaam krijgen. 
Kan een dergelijke situatie ook in Ne-
derland voorkomen en wat wordt ge-
daan om die te voorkomen? Graag zou 
ik hierop een reactie van de Staats-
secretaris horen. 

Ik kom thans tot de taak van de over-
heid. Deze moet voorwaardenschep-
pend bezig zijn, namelijk zorgen voor 
een verantwoorde, dat wil zeggen een 
goede, economisch en maatschappe-
lijk verantwoorde voeding en daarvoor 
de nodige garantie bieden. Zij moet re-
gelend optreden ten aanzien van con-
trole van voedingswaren en bij ver-
keerde, onverantwoorde reclame-
boodschappen ingrijpen. Dit over-
heidsbeleid is uitgemond in het nati-
onale plan gezondheidsvoorlichting 
en opvoeding, waarvan nog enkele 
projecten in een experimentele fase 
verkeren. Het doel van deze voorlich-
t ing is te komen tot gedragsbeïnvloe-
ding. De vragen 28, 29,30 tot en met 
34 handelen over dit onderwerp. Wij 
zijn bijzonder blij met de beantwoor-
ding van deze vragen door de Staats-
secretaris. Wij zullen nu de vinger aan 
de pols moeten houden. Wij zien uit 
naar een goede voortgang en wij wi l -
len daarvan graag op de hoogte wor-
den gesteld. 

Het is hoogst noodzakelijk, dat er 
meer wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan naar het voedingsge-
drag in relatie tot de gezondheid. Tot 
nu toe is dit terrein binnen de weten-
schappelijke onderzoeken nog maar 
zeer weinig aan bod gekomen. Het zou 
prioriteit moeten krijgen met daaraan 
vastgekoppeld de toetsing naar bruik-
baarheid van de onderzoeksresultaten 
naar de consument toe. In verband 
hiermee dringen zich de vragen op: 
wat is de effectiviteit van de voorlich-
ting omtrent voeding en voedingsmid-
delen en wat is de fol low up van de uit-

komsten van de onderzoeken die ik 
zoeven noemde? Hoe stelt de Staats-
secretaris zich dit voor? 

Op grond van de geschetste taak-
stelling van de overheid zal het duide-
lijk zijn, dat binnen het totale budget 
van de gezondheidszorg gekomen 
moet worden tot een kritische priori-
teitenopstelling. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! De fractie van 
D'66 wil de Staatssecretaris graag 
dankzeggen voor het nieuwe element, 
dat in de opzet van de begroting zo 
duidelijk aanwezig is: een nieuwe volg-
orde van hoofdstukken die een nieu-
we rangorde aangeeft. Hiervoor past 
zeker een compliment, mede gezien de 
korte spanne tijds die ligt tussen deze 
en de vorige begrotin< sbehandeling. 

Het sterk beklemtonen van de eigen 
verantwoordeli jkheid van de patiënt 
spreekt mijn fractie zeer aan, maar wi j 
hopen wel van ganser harte dat deze 
eigen verantwoordelijkheid niet alleen 
stoelt op economische overwegingen, 
bij voorbeeld als vlag voor de invoe-
ring van eigen risico. Die vrees be-
kruipt ons toch wel enigszins, als wi j in 
de begroting verder zoeken naar de in-
strumenten die worden aangereikt om 
die verantwoordelijkheid van de pa-
tiënt tot haar recht te doen komen, zo-
als waarborgen voor zelfbeschikking, 
inspraak of medezeggenschap over 
gezondheidsbestedingen, begeleiding 
en hulp bij zelfhulp. Daarvoor is weinig 
of geen c id uitgetrokken. 

Van deze mooie beleidsvoornemens 
kan dus weinig of niets worden gere-
aliseerd. Dat brengt mij op Bestek '81. 
Bij de algemene beschouwingen heeft 
de heer Terlouw duidelijk gemaakt -
uit ons stemgedrag is dat ook geble-
ken - dat wi j de invoering van het ei-
gen risico afwijzen. Ten aanzien van de 
salarissen in de gezondheidszorg heeft 
mijn fractie per motie voorgesteld om 
de trendbeperkingen op de ambtena-
rensalarissen niet van toepassing te 
verklaren op de zogenaamde trendvol-
gers. Zoals men weet behoort 80% 
van het personeel uit de gezondheids-
zorg daartoe. Helaas is de motie ver-
worpen. Wij handhaven ons standpunt 
echter onverkort. 

Voorts heeft mijn fractie op 21 april 
1978 vragen gesteld over de inzetbaar-
heid van leerling-verplegenden. Wij 
hebben daarop een ons inziens onbe-
vredigend antwoord gekregen, waarin 
de noodsituatie op dit werkterrein on-
voldoende wordt onderkend. Wij slui-
ten ons wat dit betreft aan bij het kri-
tisch commentaar van de Nationale 
Ziekenhuisraad. 
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De patiëntenrechten zijn veilig afge-

voerd naar de Centrale raad voor de 
volksgezondheid. Daar zijn zij welis-
waar veil ig, maar wat doen wi j intus-
sen met nijpende zaken als de vraag 
om een eigen gezondheidsrecht voor 
de jeugd? De Staatssecretaris heeft in 
haar brief aan de Kamer inzake de po-
lio-epidemie deze kwestie weer aange-
roerd. Kan zij al iets meedelen over 
haar beleidsvoornemens inzake de 
jeugdrechten? Voor het overige ziet 
mijn fractie het overleg inzake deze 
brief, dat buiten deze begrotingsbe-
handeling zal worden gehouden, met 
veel belangstelling tegemoet. De brief 
getuigt van een buitengewoon gede-
gen inzicht in de zeer moeilijke mate-
rie. Vooral de aangehaalde literatuur 
heeft ons inzicht in de materie zeer 
verrijkt. 

De begroting spreekt vcoral over 
plichten, met name van de patiënt. 
Over plichten van bij voorbeeld de me-
u/. ' horen wi j weinig. Ik denk aan de 
plicht tot informatie. Wij zijn niet tegen 
plichten, maar dan wel als componen-
ten van rechten. Wie zonder dat de 
rechten zijn verwerkelijkt over plichten 
spreekt, loopt het gevaar in de plichts-
getrouwheid, die docielheid met zich 
kan brengen, terecht te komen. 

In dit verband wi l mijn fractie de 
Staatssecretaris de volgende vragen 
stellen. Bij een bezoek dat de vaste 
Commissie voor Volksgezondheid in 
juni van dit jaar aan het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
heeft gebracht, kreeg zij een Schema 
structuur kostenbeheersing gezond-
heidszorg uitgereikt, waar de volgende 
sociaal-politieke uitgangspunten bo-
ven stonden: De vrijheid om ongezond 
te leven, de vrije toegang tot het 
systeem, de vrijheid van medisch han-
delen. Gelden deze uitgangspunten 
ook thans nog? Zo ja, hoe verhoudt 
zich de vrijheid om ongezond te leven 
dan tot eerder genoemde plichten? 
Hoe verhoudt de vrije toegang tot het 
systeem zich tot de kostendrempel van 
het eigen risico dat de Regering voor-
stelt? Hoe verhoudt zich de vrijheid 
van medisch handelen tot bij voor-
beeld het recht van de patiënt een be-
paalde handeling te weigeren? 

Wanneer deze sociaal-politieke uit-
gangspunten niet meer gelden, welke 
andere zijn daarvoor dan in de plaats 
gekomen? Treden er dan ook andere 
beheersmechanismen in werking? 
Mijn fractie ziet een duidelijke visie op 
deze vraagstelling met belangstelling 
tegemoet. 

Er is al eerder gesproken over ge-
zondheidsvoorlichting en opvoeding. 

In de begroting wordt de gezondheids-
voorlichting en opvoeding een instru-
ment van preventieve zorg genoemd. 
Dat is voortreffelijk. Het eerste advies 
van de Commissie nationaal plan GVO 
zal in november verschijnen. Het is 
vandaag de eerste. De Regering, die 
zegt heel veel belang te hechten aan 
dit beleidsonderdeel, zal toch wel 
spoedig haar oordeel over dit plan 
klaar hebben en dan kan het naar het 
parlement. Waarom zijn er voor zo'n 
zaak dan geen gelden op de begroting 
uitgetrokken? Hoe moeten de plannen 
van de commissie dan worden geope-
rationaliseerd? Waar kunnen wi j de 
aangekondigde personele versterking 
van de consulentschappen op de be-
groting vinden? Mijn fractie acht de 
kwestie van de GVO van zo'n groot be-
lang, dat zij hierover een amendement 
heeft ingediend. 

Voorts vraagt mijn fractie zich af wie 
de verantwoordelijke bewindsman of 
bewindsvrouw is voor de GVO in het 
onderwijs. Het antwoord op onze 
vraag 34, dat veel afhangt van de mate 
waarin het onderwijsveld een en ander 
hanteert, is ons inziens veel te vri jbli j-
vend. Zo komt de zaak niet van de 
grond. Hoe denkt de Staatssecretaris 
hierover een systematisch, en dus niet 
incidenteel, overleg met Onderwijs en 
Wetenschappen te krijgen? Welke 
man- of vrouwkracht op het departe-
ment werkt speciaal, dus full-t ime, aan 
deze belangrijke pijler van het beleid? 

Mijn fractie heeft er met voldoening 
kennis van genomen, dat de consu-
menten zullen worden vertegenwoor-
digd in de geneesmiddelencommissie. 
Daarmee komt de Staatssecretaris een 
door haar voorganger aan D'66 geda-
ne toezegging na. Wij herhalen even-
wel ons verzoek, ook vertegenwoordi-
gers van de bonden voor apothekers-
assistenten op te nemen. 

Deze belangrijke beroepsgroep 
heeft hier zeker recht van spreken. In 
de dagelijkse praktijk wordt haar inza-
ke geneesmiddelen immers zo'n grote 
verantwoordelijkheid gegeven. Het ge-
neesmiddelengebruik begint gelukkig 
iets te dalen. Het daalt echter het minst 
in de ziekenhuizen zelf. Heeft de 
Staatssecretaris speciale voornemens 
ten einde ook daar het geneesmidde-
lengebruik te beperken? Op dit gebied 
moet men zich behalve op de patiënt 
vooral ook tot het medisch en verple-
gend personeel richten. 

Ik kom tot de rapporten inzake far-
maceutische verstrekkingen. Mevrouw 
Cornelissen heeft in dit verband het 
Nefarma-rapport genoemd. Ik ben blij 
te vernemen dat dit rapport openbaar 
is; ik heb het nog niet in mijn bezit. 

maar het is al wel aan de Staatssecre-
taris aangeboden. Het is van bijzonder 
belang haar inzicht met betrekking tot 
dat rapport te vernemen. 

Ik vind vooral de voorname kosten-
bezuiniging die Nb - a aanvoert ten 
aanzien van een vrij technisch onder-
werp, namelijk de verpakkingsmetho-
de, de moeite waard. Er zou 5% tot 
10% van het totaal aan geneesmidde-
len uitgegeven geld kunnen worden 
bezuinigd, wanneer het 'ui tponden' in 
de apotheek achterwege kan blijven en 
wordt overgestapt van groot- naar 
kleinverpakking. Het commentaar van 
de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter Bevordering van de Far-
macie is enigszins kritisch, maar ons 
lijkt vooral van belang dat in de maat-
schappij en in het parlement de dis-
cussie hierover op gang kan worden 
gebracht. Wil de Staatssecretaris daar-
aan meewerken? 

De verwijzing naar de specialist zal 
ik thans behandelen. Zoals in het lees-
bare en overzichtelijke financieel over-
zicht II wordt duidelijk gemaakt, maken 
de specialistenkosten een groot deel 
van de kostenstijgingen in de gezond-
heidszorg uit. Zij nemen daarvan in de 
meest letterlijke zin van het woord het 
leeuwendeel voor hun rekening. Na-
der onderzoek hierover wordt aange-
kondigd. Mijn fractie zal het op hoge 
prijs stellen, wanneer dit onderzoek 
mede zal omvatten het verwijssy-
steem van huisartsen. In het interessan-
te artikel van mevrouw Brinkman in 
'Medisch Contact' van oktober j l . staat 
bij voorbeeld, dat ziekenfondspatiën-
ten eerder doorverwezen worden dan 
particuliere patiënten, omdat het voor 
de huisarts voordeliger is. 

Wat hiervan ook moge zijn, het zal 
interessant zijn te weten, waarom de 
ene huisarts 35% en de ander tot 70% 
van zijn of haar patiënten naar de spe-
cialist doorstuurt. Wellicht kan uit dit 
onderzoek blijken, dat de zeef bij de 
huisarts wat fijner kan worden afge-
steld, zodat minder verwijzingen 
plaatsvinden. 

Een ander zeer belangrijk gegeven 
is, dat vele patiënten, eenmaal door-
verwezen bij een specialist, blijven 
hangen, zonder dat de medische spe-
cialistische hulp voor hun blijvend 
noodzakelijk is. In hoeverre is het mo-
gelijk hierin een soort van afloopsy-
steem in te bouwen, zodat bij voorbeeld 
een verwijsbriefje kortere geldings-
duur heeft dan momenteel? Mijn frac-
tie wil zoeken naar die kostenvermin-
dering in de gezondheidszorg, die de 
eerste lijn versterkt en bovendien de 
onafhankelijkheid van de patiënt waar-
borgt. Wanneer de patiënt immers te 
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zeer en te snel verweven raakt met het 
gehele medisch-technische gebeuren, 
loopt zijn onafhankelijkheid gevaar. 

Met instemming lezen wi j op ver-
schillende plaatsen in de begroting, 
dat maatschappelijke omstandighe-
den mede van invloed zijn op ziektepa-
tronen. Helaas worden daaruit weinig 
consequenties getrokken. Het woord 
'werkloosheid' komt bij voorbeeld ner-
gens in de begroting voor. Onlangs is 
een rapport verschenen van het Leids 
Psychologisch Instituut, subfaculteit 
klinische psychologie, dat aantoont, 
dat in de probleemgebieden - gebie-
den met langdurige structurele werk-
loosheid - het aantal opnamen in psy-
chiatrische inrichtingen toeneemt. Ook 
overigens kan men van huisartsen de 
toeneming van de psycho-sociale 
nood vernemen. Hoe speelt het beleid 
daarop in? Hoe wordt bij voorbeeld de 
ambulante geestelijke gezondheids-
zorg versterkt? 

Van de psycho-sociale nood ga ik 
over naar de ouder wordende mens. 
Bij herhaling wordt opgemerkt, dat on-
ze bevolking veroudert. Het blijft ech-
ter bij een constatering in de begro-
t ing, dat de capaciteit van verpleeghui-
zen wellicht zal moeten worden ver-
groot. Dat lijkt ons een verouderde re-
actie. D'66 vraagt zich af hoe het beleid 
op deze veroudering zal inspelen. Wel-
ke preventieve gezondheidszorg richt 
zich speciaal op deze groeiende doel-
groep? 

Preventie door bij voorbeeld ambu-
lante geriatrische voorzieningen kan te 
vroege of, erger nog, onnodige opna-
me voorkomen. Dit draagt bij tot het 
menselijk geluk en bespaart kosten. 
Kan de Staatssecretaris wellicht toe-
zeggen dat aan deze doelgroep een 
aparte notitie of een paragraaf in de 
begroting wordt gewijd? 

MevrouwCornelissen (CDA): Me-
vrouw Wessel heeft waarschijnlijk ook 
kennis genomen van een consultatie-
bureau voor bejaarden, zoals dat in en-
kele plaatsen in ons land functioneert. 
Wat is haar bedoeling met het vragen 
van belangstelling voor deze groep? 
Denkt zij in deze richting? 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
denk iets ruimer. De ouder wordende 
mens is nog niet helemaal de bejaar-
de. De bejaarde is heel duidelijk een 
ouder wordende mens. Wij constate-
ren dat in de begroting verschillende 
doelgroepen worden genoemd, bij 
voorbeeld de jeugd. Dat vind ik heel 
goed, maar er zijn nog meer doelgroe-
pen. Een speciale gerichtheid op de 
ouder wordende mens, juist omdat het 

medisch gezien een speciale groep uit-
maakt, vindt men in het medische be-
leid in het algemeen en dus ook in de 
begroting niet terug. 

De voorzieningen zijn nog veel te 
weinig in aantal. Juist op het punt van 
de geriatrie bij voorbeeld zou veel pre-
ventief werk verricht kunnen worden. 
Onlangs hebben wij een verslag gekre-
gen van een congres over gerontolo-
gie, waarin de aandacht wordt geves-
t igd op het feit dat de geriatrie te zeer 
komt te zitten in de hoek van de psy-
chiatrie, terwij l geriatrie eigenlijk ook 
psychologie omvat. Het gaat mede om 
het voorbereiden op de ouderdom en 
het zich thuis voelen in de eenzaam-
heid na het verliezen van de partner. 
De preventie zou juist veel meer ge-
richt moeten worden op de ouder wor-
dende mens, de bejaarde in het bijzon-
der. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): U weet 
dat in dezen al een belangrijke functie 
wordt vervuld door de kruisorganisa-
ties. Ik zeg niet dat dit al voldoende is. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Daarom zal ik ook graag uw amende-
ment ter zake ondersteunen, zoals ik 
dat ook verleden jaar heb gedaan. Het 
zal u ook niet ontgaan zijn dat wi j bij de 
behandeling van Bestek '81 op de 
eventuele niet-opname van de kruis-
zorg in de AWBZ kritisch hebben gere-
ageerd. De kruisorganisaties kunnen 
hierbij wel degelijk een belangrijke rol 
spelen. Het is mij niet bekend, of bij de 
kruisverenigingen de geriatrische en 
gerontologische dienstverlening wel 
voldoende uit de verf is gekomen. Ik 
meen zeker te weten, dat op dit vlak 
nog veel te doen valt. 

Ik ga over op een ander onderwerp, 
namelijk de planning in de zwakzinni-
genzorg. De vraag is, in hoeverre het 
beleid in de toekomst gericht kan zijn. 
Het aantal mongoloïde geborenen is 
de laatste jaren zeer sterk gedaald. Het 
laat zich aanzien dat deze daling niet 
tijdelijk is. Door de sterke teruggang 
van geboorten bij vrouwen boven 37 
jaar en door het prenatale zwanger-
schapsonderzoek ligt een stijging niet 
in de aard van de verwachting. Mijn 
vraag is, in hoeverre de Regering daar-
mee rekening houdt. Op bladzijde 23 
van het financieel overzicht staat dat 
rekening wordt gehouden met een stij-
ging van het aantal verpleegdagen bij 
de inrichtingen voor zwakzinnigen-
zorg. Waarop is deze verwachting dan 
gebaseerd? Kan de Staatssecretaris 
dat uitleggen? 

Ten slotte wil ook mijn fractie graag 
de fluoride applicatie opnemen in het 
ziekenfondspakket. Zij acht het niet no-

dig dat de ziekenfondspremie één of o.. 
kele tienden van een procent omlaag 
gaat, zoals wij deze suggestie dezer 
dagen in de krant konden lezen en van-
ochtend konden horen in het interes-
sante betoog van de heer Weijers. Veel 
beter is het, het pakket uit te breiden, 
als er geld over is en wel met een voor-
ziening die de eerste lijn versterkt, zo-
als de tandheelkunde toch zeker is. 

In dat verband rijst ook de vraag 
naar de besluitvorming bij dit soort be-
slissingen. Wettelijk zal dit allemaal 
wel in orde zijn. Wij hebben een Zie-
kenfondswet, die de samenstelling 
van de besturen van de ziekenfondsen 
regelt. Er is onlangs een mooi model-
lenboekvan de Nederlandse Vereni-
ging voor Ziekenfondsen verschenen, 
maar hoe gaat het in de praktijk? 

Mijn fractie gelooft namelijk stellig 
dat de verzekerden, indien geraad-
pleegd over dit onderwerp, de voor-
keur zouden geven aan kwaliteitsver-
betering in de gezondheidszorg in 
plaats van premievermindering. 

Mijn fractie constateert tot haar ge-
noegen dat in bijlage VII van de begro-
ting de Staatssecretaris een poging 
heeft gedaan om haar toezegging 
waar te maken, die zij bij de vorige be-
grotingsbehandeling aan D'66 heeft 
gedaan inzake de taak, functie en ter-
reinafbakening van de Inspectie voor 
de Volksgezondheid. 

Helaas is het bij een poging geble-
ven. Het is een vriendelijk stuk gewor-
den, waarin de woorden 'overleg', 
'veelvuldig contact', enz. voortdurend 
voorkomen, hetzgn. harmoniemodel 
dus. Het is prettig dat dit nog bestaat, 
maar de praktijk leert dat er wel dege-
lijk sprake is van competentiekwesties. 
Vanuit beleidsoogpunt kunnen de 
doelstellingen van de verschillende in-
specties duidelijk in strijd met elkaar 
komen, denk maar aan de arbeidsin-
spectie en de volksgezondheidsin-
spectie. 

Hoe zal het gaan met de inspectie in 
de verschillende ziekenhuizen? Zou de 
Staatssecretaris deze bijlage op een 
andere opzet wil len funderen, mis-
schien door een schema - daar is dit 
departement gelukkig sterk in - uiteen 
te zetten hoe de verschillende inspec-
ties functioneren? Misschien kan zij 
daarbij tevens contact opnemen met 
haar collega's, waarbij ik denk aan de 
Minister van Sociale Zaken en ook aan 
de Staatssecretaris van Justitie, aan-
gezien de gevangenisinspectie die nu 
onder tafel is geraakt in het verhaal 
van de Staatssecretaris wel degelijk 
functioneert. Zoals wij bij het drugbe-
leid hebben gezien, is het bepaald wel 
van belang dat ook de gevangenis-
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inspectie met de arbeidsinspectie en 
volksgezondheidsinspectie zeer nauw 
samenwerkt. 

Tot slot wi l ik de Staatssecretaris 
nog veel sterkte toewensen bij haar 
ombuigingsbeleid. De begroting is mi-
nimaal en mijn fractie heeft zich een 
duidelijk tegenstandster betoond om 
juist op dit terrein te bezuinigen. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook op het gebied van de 
gezondheidszorg zijn heroriëntaties in 
het beleid nodig en gewenst. De ont-
wikkeling van de medische weten-
schap en techniek heeft met name de 
afgelopen 25 jaar geleid tot een gewel-
dige uitbreiding van de voorzieningen, 
niet alleen op het gebied van de medi-
sche behandeling, maar vooral ook ter 
zake van de diagnostiek. Die groei lijkt 
vooralsnog geen grenzen te kennen. 
Omdat gezondheid in belangrijke mate 
de kwaliteit van het persoonlijk be-
staan bepaalt, zal men op het eerste 
gezicht geneigd zijn tegen de groei van 
de medisch-technische mogelijkheden 
niet al te veel bezwaren aan te voeren. 
Toch is het niet verrassend dat ook in 
kringen van de medici zelve, steeds 
meer vraagtekens bij deze ontwikke-
ling worden geplaatst. 

Zo wordt in een aantal recente arti-
kelen in Medisch Contact terecht de 
vraag gesteld welke gezondheidszorg 
we nu eigenlijk willen? Is dat een hu-
mane gezondheidszorg, waarin de ei-
gen verantwoordelijkheid en de zelf-
hulp voorop staan, of is dat een zorg-
verlening waarin de medische techno-
logie overheerst? Juist in een open 
systeem als de gezondheidszorg, 
waarin het aanbod de vraag bepaalt, 
de vraag oneindig lijkt en iedereen met 
nagenoeg elke klacht terecht kan, 
moet men zich sterk gaan afvragen 
welke grenzen aan de zorg kunnen 
worden gesteld en welke prioriteiten 
moeten worden gekozen. 

Reeds eerder heb ik er al eens op ge-
wezen dat het sociale grondrecht op 
gezondheidszorg niet kan inhouden 
dat alle wensen in vervull ing gaan en 
dat elke nieuwe toepassingsmogelijk-
heid van de medische wetenschap ter-
stond voor iedereen beschikbaar is. 
Met deze opmerking beoog ik niet een 
afremming van de vooruitgang van de 
medische wetenschap en techniek te 
bepleiten. Waar het wel om gaat is het 
volgende. 

In de eerste plaats zal er bij het vast-
stellen van de voorzieningen - gezien 
de beperkte middelen - altijd een be-
wuste afweging moeten plaatsvinden 

tussen medisch rendement en maat-
schappelijke inspanning. Wat dat be-
treft, zijn wi j er beslist niet van over-
tuigd dat dit principe in het verleden 
altijd even consequent is gehanteerd. 
Bovendien bestaat er naar onze me-
ning tevens aanleiding om ook reeds 
bestaande voorzieningen in deze af-
weging te betrekken. Actueel is bij 
voorbeeld de vraag naar het nut van 
het bevolkingsonderzoek op tubercu-
lose, zeker als dat zou worden afgewo-
gen tegen andere wensen op het ge-
bied van de preventie. 

Vanuit deze overwegingen juichen 
wi j het toe dat de Staatssecretaris blij-
kens de memorie van toelichting voor-
nemens is om, meer dan tot nu toe het 
geval is geweest, te gaan werken aan 
een prioriteitenstelling in de gezond-
heidszorg. De beleidsintenties zijn 
daarbij als zodanig duidelijk: meer 
aandacht voor de preventie en een 
verschuiving van de intramurale zorg 
naar poliklinische hulp en extramurale 
gezondheidszorg. 

Maar deze voornemens uit de me-
morie van toelichting, die wi j graag 
wil len steunen, zien we nog niet in de 
voorliggende begrotingscijfers ver-
taald. Gezien de noodzakelijke bijdra-
ge die ook de volksgezondheidssector 
aan de ombuigingsoperatie van Be-
stek '81 moest leveren, is dat verklaar-
baar. Maar de vraag rijst dan wel, hoe 
de Staatssecretaris haar prioriteiten in 
de komende jaren denkt te verwezen-
lijken. Kan zij inzicht geven in de aan-
pak die zij hierbij denkt te volgen? Die 
vraag is van belang omdat bijvoor-
beeld een beheersing van de groei in 
de intramurale zorg niet direct leidt tot 
een versterking van de eerste lijn, ter-
wij l omgekeerd de stelling dat een ver-
sterking van de eerstelijnsvoorzienin-
gen automatisch een verminderde 
druk op de ziekenhuiszorg zal beteke-
nen, beslist nog niet is bewezen. Zal er 
de komende jaren ook worden gezocht 
naar mogelijkheden om nieuwe activitei-
ten te financieren door minder urgente 
taken af te schaffen? 

Een tweede aspect dat samenhangt 
met mijn inleidende woorden, is de rol 
van de patiënt. We zijn het eens met de 
constatering in de memorie van toe-
lichting dat de ontwikkeling van de 
professionele gezondheidszorg er in 
belangrijke mate toe heeft bijgedragen 
dat men zichzelf niet meer in voldoen-
de mate verantwoordelijk voelt voor de 
eigen gezondheid. 

Met deze opmerkingen beoog ik 
noch de patiënt, noch de hulpverle-
ners te diskwalificeren. Waar het wel 
om gaat is dat door het beleid en in de 
gekozen structuren en systemen te 

weinig voorwaarden zijn geschapen 
voor een meer doelmatig gebruik van 
de gezondheidsvoorzieningen. In het 
wetsontwerp Gezondheidsvoorzienin-
gen treffen we zeker aanzetten aan om 
hierin verandering te brengen, in die 
zin althans, dat de bevolking meer kan 
worden betrokken bij de planning en 
dus de prioriteitenkeuze van de ver-
schillende voorzieningen. 

Maar voldoende is dat naar ons oor-
deel niet. Vooral via preventie, voor-
lichting en educatie zal er naar ge-
streefd moeten worden dat de patiënt 
zich meer bewust is van zijn eigen mo-
gelijkheden om zijn gezondheid in po-
sitieve zin te beïnvloeden. 

Toch hebben we het gevoel dat bij 
voorbeeld op het terrein van de ge-
zondheidsvoorlichting en opvoeding 
nog maar weinig daadwerkelijke voor-
uitgang is geboekt. Hoe kon het dat de 
gezondheidseducatie nog niet of nau-
welijks is opgenomen in de leerplan-
nen van het onderwijs, terwijl hierover 
toch al vele malen positieve adviezen 
zijn uitgebracht? Op grond van welke 
argumenten hanteert de rijksoverheid 
het principe dat zij zich zelf niet recht-
streeks met gezondheidsvoorlichting 
dient bezig te houden? Worden met 
name hierdoor de mogelijkheden die 
radio en televisie kunnen bieden, niet 
te veel onbenut gelaten? 

De heer Drenth (PvdA): De heer Dees 
heeft dus de opvatting dat de overheid 
zich wel rechtstreeks met deze zaak 
zou mogen bemoeien. Heb ik dat goed 
begrepen? 

De heer Dees (VVD): Ik vind dat de rijks-
overheid zeker moet overwegen, wel-
ke mogelijkheden op het gebied van 
de collectieve preventie via radio en 
televisie gerealiseerd kunnen worden. 
Ik wi l op dit moment niet de pertinente 
uitspraak doen dat de overheid dit zelf, 
rechtstreeks zou moeten doen. Ik kan 
mij ook voorstellen dat dit gaat via lan-

. delijke organisaties die zich ook al op 
dit moment met de collectieve preven-
tie bezighouden. Ik vind echter wel dat 
er op dit terrein nog ongebruikte mo-
gelijkheden zijn. Daarop heb ik een re-
actie gevraagd. 

Ook op het terrein van de financie-
ring van de gezondheidszorg zou men 
zich kunnen afvragen, of en in hoever-
re een meer rechtstreekse betrokken-
heid van de cliënt zijn eigen verant-
woordeli jkheid zou kunnen stimule-
ren. Duidelijk is in elk geval dat het hui-
dige systeem van de sociale ziektekos-
tenverzekering, waarin nagenoeg alle 
verstrekkingen in natura worden gega 
randeerd, het kostenbewustzijn bij de 
patiënt niet bevordert. De verdere dis-
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cussie over de eigen bijdrage zal naar 
ons oordeel mede in dit kader moeten 
worden bezien. 

Als er overigens één terrein is waar 
een meer directe financiële betrokken-
heid van de cliënt voor de hand ligt, 
dan is het wel de tandheelkunde. Ver-
schillende argumenten kunnen hier 
leiden tot de conclusie dat het verstan-
dig zou zijn om vervanging van het 
huidige systeem van ziekenfondsver-
zekering door een vorm van restitutie-
verzekering te overwegen. 

Het niveau van het tandheelkundig 
verstrekkingenpakket voor zieken-
fondsverzekerden is te laag. Er is niet 
alleen een grote kloof met de tand-
heelkunde welke tandartsen tijdens 
hun studie is bijgebracht, maar er is 
ook een groot verschil in kwalitiet met 
de tandheelkundige verzorging die 
aan verzekerden in de ambtenarenver-
zekeringen, zoals het IZA, wordt gebo-
den. Zeker in een ti jd van tekort aan 
mankracht kan dit ertoe leiden dat de 
dienstverlening zich niet gelijkmatig 
en evenredig aanbiedt over de gehele 
bevolking. 

Gezien de noodzaak om de sociale 
premies in de hand te houden, is het 
niet te verwachten dat op korte termijn 
uitbreiding van het verstrekkingenpak-
ket voor ziekenfondsverzekerden ver-
wezenlijkt zal worden. Indien men dan 
toch, en daar zijn vele redenen voor, de 
kwaliteit van de tandheelkundige ver-
zorging voor ziekenfondsverzekerden 
wi l verbeteren, dan ziet mijn fractie 
daarvoor als welhaast enig wenkend 
perspectief de invoering van een resti-
tutiesysteem met eigen bedragen. 

De heer Drenth (PvdA): Als u meent 
dat de kwaliteit van de tandheelkundi-
ge zorg kan worden uitgebreid, vindt u 
dan ook dat er voldoende mankracht 
aanwezig is om het gevraagde te reali-
seren? Indien men overgaat op een 
restitutiesysteem, komt het er dan niet 
op neer dat u niet alleen de tandheel-
kundige zorg verbetert maar gelijktijdig 
duurder maakt, zodat alleen de beter 
betaalden daarvan kunnen profiteren? 

De heer Dees (VVD): Dat is niet het 
oogmerk van mijn betoog. Het oog-
merk is dat het verstrekkingenpakket in 
het kader van de ziekenfondsverzeke-
ring een dermate ondermaatse kwali-
teit heeft, dat die tandarts daardoor bij 
ziekenfondspatiënten onvoldoende 
kwalitatief werk - ook in de zin van 
preventief werk - kan verrichten. Wij 
hebben hier met een vicieuze cirkel te 
maken. 

Met name de voormalige genees-
kundig hoofdinspecteur van de Volks-
gezondheid, de heer Drion, heeft er in 
een artikel in het Nederlands Tandart-
senblad in 1975 op gewezen dat het 
niet reëel lijkt, het solidariteitsprincipe 
onverkort ook voor de tandheelkunde 
van gelding te verklaren. Zijn slotcon-
clusie in dat artikel luidde: 'Een op 
tandheelkundige en sociale factoren 
afgestemd stelsel van gedeeltelijke f i -
nanciële betrokkenheid is voor de 
tandheelkunde op principiële gronden 
niet afwijsbaar en kan stimulerend op 
de gemotiveerdheid werken zonder 
dat de bereikbaarheid der zorg daar 
negatief door behoeft te worden beïn-
vloed'. 

De heer Drenth (PvdA): Als wi j de kwa-
liteit van de tandheelkundige zorg uit-
b re iden-en ik ben daar voor - dan 
moet de mankracht aanwezig zijn, zo-
dat alle ziekenfondsverzekerden die 
tandheelkundige hulp wil len ontvan-
gen, die ook krijgen. Een strafsysteem 
voor ziekenfondsverzekerden om hun 
gebit te laten verzorgen bestaat reeds. 
Als men niet elk half jaar naar de tand-
arts gaat, dan moet men meer bijdra-
gen. 

De heer Dees (VVD): Ik ken de proble-
men. De heer Drenth haalt twee zaken 
door elkaar. Ik spreek nu niet over het 
mankrachtprobleem, maar ik spreek 
over een mogelijkheid de kwaliteit van 
de zorg die thans aan ziekenfondspa-
tiënten wordt gegeven te verbeteren. 
Dat heeft als zodanig niets met het 
mankrachtprobleem te maken. 

De heer Drenth (PvdA): Dat is volgens 
mij boerenbedrog. Als u deze stelling 
volhoudt, dan moet u antwoord geven 
op mijn vraag: Hebben wi j voldoende 
tandartsen? Als dit niet het geval is, 
dan is het resultaat van de redenering 
van de heer Dees dat voor een kleiner 
deel van de burgers een hogere kwali-
teit wordt verstrekt. 

De heer Dees (VVD): De heer Drenth 
begrijpt het verkeerd. Het oogmerk 
van het voorstel dat ik hier lanceer is 
juist om voor de achtergebleven groep 
ziekenfondspatiënten die in onvol-
doende mate kwalitatieve tandheel-
kundige verzorging krijgen, een cre-
atieve oplossing te vinden. Die recht-
streekse relatie met het mankrachtpro-
bleem leg ik niet, maar als de heer 
Drenth daar zo nadrukkelijk naar 
vraagt, dan verwijs ik naar wat als cij-
fermateriaal in de memorie van toe-
lichting en in het financieel overzicht is 
vermeld. Daaruit blijkt dat het man-
krachtprobleem door een actief beleid 
van de overheid wordt begeleid en dat 

een toenemend aantal tandartsen in 
de komende jaren is te verwachten. 
Daarbij heb ik niet eens gesproken 
over de hulpkrachten. 

De heer Drenth (PvdA): U antwoordt 
dus dat er voldoende tandartsen aan-
wezig zijn om het tandartsenpakket te 
verhogen. 

De heer Dees (VVD): Ik heb gezegd, dat 
de wijze waarop nu de tandartsen hun 
hulp bieden aan ziekenfondsverzeker-
den, kwalitatief gezien niet aan de mo-
derne maatstaven voldoet. Dat heb ik 
beweerd. 

De heer Drenth (PvdA): Dat erken ik. Ik 
zeg dan: Als wi j dat pakket wil len ver-
hogen, moet er meer mankracht aan-
wezig zijn. Mijn vraag aan de heer 
Dees is: Is die mankracht aanwezig? 
Als dat het geval is, ben ik graag met 
de VVD bereid om 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is een misverstand. Ver-
betering van de kwaliteit van het ver-
strekkingenpakket heeft als zodanig 
niets met het mankrachtprobleem te 
maken. 

De heer Drenth (PvdA): Dat is duide-
lijk. 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In eigen bewoordingen zou 
ik aan het citaat van de heer Drion wi l -
len toevoegen, dat met name in de 
tandheelkundige zorg een grotere fi-
nanciële bijdrage van de patiënt zijn 
persoonlijke verantwoordelijkheid zal 
benadrukken, het kostenbewustzijn zal 
bevorderen en de motivatie voor een 
preventief gedragspatroon kan verster-
ken. Het komt ons voor, dat om deze re-
denen voor de tandheelkundige zorg f i -
nanciering in de vorm van een restitu-
tieverzekering ten sterkste overweging 
verdient. Graag daarop een reactie van 
de Staatssecretaris. 

De globale doelstellingen van het 
beleid, zoals die in de memorie van 
toelichting zijn verwoord, spreken ons 
aan. Gestreefd zal worden naar een 
handhaving en zo mogelijk verbetering 
van de kwaliteit van de gezondheids-
zorg. De noodzaak van stringente kos-
tenbeheersing blijft onverminderd aan-
wezig. De rol van het particulier initia-
tief wordt positief gewaardeerd. Aan de 
rechten en verantwoordelijkheden van 
de patiënt zal daadwerkelijk aandacht 
worden besteed. 

Aan de hand van deze doelstellingen 
wil ik ingaan op een aantal concrete 
problemen. Aangaande de kwaliteit 
van de gezondheidszorg juichen wij 
het toe dat er, ondanks het noodzake-
lijk stringente begrotingsbeleid, ruim-
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te is gevonden voor steun aan de zo-
genaamde intercollegiale toetsing, die 
beoogt de kwaliteit van de zorgverle-
ning door medische specialisten te be-
vorderen. 

Positieve ontwikkelingen zien wi j 
ook op het terrein van de verloskundU 
ge hulp, waar een toenemende sa-
menwerking tussen huisarts, verlos-
kundige en vrouwenarts kan leiden tot 
het beter hanteren van de medische in-
dicatie voor de ziekenhuisbevalling, tot 
een betere kwaliteitsbewaking van de 
verloskundige hulp en tot een groter 
kostenbewustzijn bij alle betrokkenen. 
Hieraan wil ik in de richting van de 
Staatssecretaris de suggestie verbin-
den, in hoeverre zij de opvatting deelt 
dat bij intercollegiale toetsing en sa-
menwerking niet alleen het kwaliteits-
criterium, maar ook het kostenaspect 
betrokken zou moeten worden. 

In de Verenigde Staten schijnt dat in 
ieder geval te gebeuren. En betreffen-
de het voorbeeld van de samenwer-
king in de verloskundige hulp: zou het 
geen aanbeveling verdienen om ter 
wille van toetsing van kwaliteit en kos-
ten ook voor andere ziektebeelden - al 
wi l ik een bevalling uiteraard niet als 
een ziektebeeld aanmerken - , een nau-
were samenwerking tussen huisarts 
en specialist te bevorderen? Is de 
Staatssecretaris bereid, hierover con-
tact op te nemen met bij voorbeeld de 
Landelijke Specialisten Vereniging en 
de Landelijke Huisartsen Vereniging? 

Die vragen stellen wij met name, 
omdat wij er niet zo zeker van zijn dat 
de op zich noodzakelijke kostenombui-
gingen de kwaliteit van de gezond-
heidszorg per definitie onaangetast 
zullen laten. Een voorwaarde lijkt im-
mers te zijn, dat herstructurering van 
en veranderingen in werkwijzen bin-
nen de gezondheidszorg zelve een ge-
lijke tred zullen moeten houden met de 
ombuigingen die op grond van ma-
cro-economische overwegingen wen-
selijkzijn. 

De geschiedenis rondom de trage 
invoering van de Wet Ziekenhuisvoor-
zieningen geeft aan, dat ter zake van 
de beheersing van kwaliteit en doel-
matigheid binnen de intramurale ge-
zondheidszorg wettelijke maatregelen 
niet op de allerkortste termijn effect 
sorteren. Ook van de in behandeling 
zijnde nieuwe wetten kan niet worden 
verwacht dat zij op zeer afzienbare ter-
mijn de ontwikkelingen in goede ba-
nen zullen leiden. Alleen al het grote 
aantal algemene maatregelen van be-
stuur zal hierbij een vertragende factor 
van betekenis kunnen zijn. Daarom is 
het juist van zo groot belang dat op 

korte en middellange termijn via be-
leid en overleg gestreefd wordt naar 
een vorm van kostenbeheersing die de 
kwaliteit van de zorg onaangetast laat. 

Ook op dit punt heb ik een aantal 
vragen. Is er voldoende voortgang ge-
boekt in de verwezenlijking van de 
aanbevelingen uit het rapport Kosten-
beheersing van de Ziekenfondsraad? 
In hoeverre wordt er door de zieken-
fondsen aan gewerkt om in samen-
werking met de ziekenhuizen en de be-
roepsbeoefenaren tot een betere eco-
nomische toetsing van het medisch 
handelen te komen? Geeft een aantal 
tarieven voor specialistische verrich-
tingen door de voortgeschreden auto-
matisering geen aanleiding tot her-
waardering? 

De Voorzitter: Hier zijn toch zeker een 
paar vragen bij, die niet aan de actuali-
teit zijn ontleend? 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het probleem bij deze vra-
gen is, dat het kostenoverzicht, dat als 
bijlage bij de begroting was gevoegd, 
niet is ontvangen op een moment dat 
de feitelijke vragen van de zijde van de 
Kamer werden gesteld. 

Uit het financieel overzicht van de 
Gezondheidszorg, dat thans voor de 
tweede maal door het ministerie is uit-
gebracht, blijkt dat de stijgingspercen-
tages van de uitgaven voor de ver-
schillende voorzieningen aan het da-
len zijn. Toch zullen de kosten van de 
gezondheidszorg als percentage van 
het Bruto Nationaal Produkt stijgen 
van 8,4 in 1977 tot 9,2 in 1982. Daarbij 
zij vermeld dat vorig jaar nog werd uit-
gegaan van een percentage van 9,7 in 
1982. Op het eerste gezicht lijkt dit een 
belangrijk resultaat. Toch kunnen wi j 
ons niet aan de indruk onttrekken dat 
deze lagere prognose eerder wordt 
veroorzaakt door het stringente loon-
en prijsbeleid dan door structurele ver-
anderingen in de aanbodzijde van de 
gezondheidszorg. Is deze indruk glo-
baal gesproken juist? 

Bij een aantal prognoses plaatsen 
wi j vraagtekens. Eén voorbeeld wi l ik 
noemen. Uit de cijfers blijkt een opval-
lend lage jaarlijkse prijsstijging van de 
geneesmiddelen. Is in die cijfers echter 
verwerkt de marktvergroting van 10% 
die jaarlijks op grond van EEG-maatre-
gelen, blijkens de memorie van toe-
lichting, wordt verwacht? Is ons ver-
moeden juist dat harmonisaties in 
EEG- en Beneluxverband, veelal lan-
den met een omvangrijker geneesmid-
delenassortiment dan het onze, leiden 
tot een opwaartse druk op de kosten 
van de geneesmiddelenvoorziening in 
ons land? Als dat zo is zou overwogen 

kunnen worden om via de Zieken-
fondsraad tot een afremming van deze 
opgedrongen groei te komen. 

Bij de vorige begrotingsbehandeling 
heb ik namens mijn fractie financiering 
van het kruiswerk uit de AWBZ bepleit. 
Deze financieringsvorm was niet onze 
eerste keuze, maar ter wil le van de ze-
kerheid die aan het kruiswerk moest 
worden geboden hebben wi j steun ge-
geven aan de motie-Van Leeuwen. 
Daarbij hebben wi j wel een aantal 
randvoorwaarden geformuleerd, na-
melijk de budgettaire neutraliteit van 
de operatie, handhaving van het con-
tributiesysteem en de autonomie van 
de gemeente. 

Wij vinden het teleurstellend dat in 
de memorie van toelichting geen enkel 
uitsluitsel wordt gegeven over de op-
lossing van dit vraagstuk. Sterker nog, 
in een recente brief van de Nationale 
Kruisvereniging wordt erop gewezen 
dat in de voorliggende begroting een 
bedrag van enige miljoenen ontbreekt 
om'het kruiswerk in 1979 zelfs maar op 
de omvang van eind 1978 te houden. 

Hoe verhoudt dit zich tot de hoge 
prioriteit die het kabinet aan het kruis-
werk toekent? Waarom is overeen-
komstig een aankondiging in Bestek 
'81 nog steeds geen definitieve beslis-
sing over de verbetering van de finan-
cieringsstructuur genomen? Naar on-
ze mening moet het toch mogelijk zijn 
om ook binnen een meer centrale f i-
nanciering ruimte te scheppen voor 
een inbreng van de gemeenten en de 
kruisverenigingen zelf. 

Terecht wordt in de memorie van 
toelichting ruime aandacht besteed 
aan de verpleegkunde. Een tweetal 
problemen wi l ik aan de orde stellen. 
In de eerste plaats is er de verzwaarde 
werklast voor verpleegkundigen. De 
verpleging is, doordat per patiënt 
meer verrichtingen plaatsvinden, in-
tensiever geworden. Ook samenwer-
king en overleg kosten meer t i jd. In dit 
kader vragen wi j ons af of of de op-
merking uit Bestek '81 , dat ter wil le 
van het wegnemen van knelpunten 
een zekere nuancering van het tarie-
venbeleid aanvaardbaar is, niet met 
name van toepassing moet worden 
geacht op de verpleegkundige zorg. 

In de tweede plaats is er de proble-
matiek van de opleidingen. Het beeld 
is hier nogal versnipperd. Grote waar-
de hecht mijn fractie aan de evaluatie 
van de vijf bestaande experimentele 
MBO-V-opleidingen. Vooral om onder-
wijskundige redenen menen wi j dat 
het raadzaam is de primaire verant-
woordeli jkheid voor deze opleidingen 
over te hevelen naar Onderwijs en We-
tenschappen. Wij beseffen dat een 
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Dees 
aantal factoren deze overgang belenv 
mert. In dat opzicht zouden wi j wil len 
bepleiten dat deze overgang niet met-
een betekent dat de planprocedure 
van toepassing is. Kan het aantal 
MBO-V's niet worden bevroren totdat 
een evaluatie van dit onderwijs, ook in 
relatie tot de HBO-V's en de 'in-servi-
ce'-opleidingen heeft plaatsgevon-
den? Zou het in de te kiezen construc-
tie van overdracht niet tevens voor de 
hand liggen dat de kosten van de 
rechtspositieregeling van docenten 
worden gedragen door Volksgezond-
heid en de kosten die samenhangen 
met de herstructurering MHNO-MSPO 
door Onderwijs? 

Wat de formulering van de rechten 
van de patiënt betreft, wi j zien de aan-
bevelingen van de Centrale Raad voor 
de Volksgezondheid graag tegemoet. 
Die procedure, die ongetwijfeld enige 
ti jd zal vergen, mag echter niet beteke-
nen dat intussen een afwachtende 
houding wordt ingenomen. Is het de 
bedoeling dat het onlangs door de Mi-
nister van Justitie aangekondigde 
wetsontwerp inzake de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ook 
van toepassing zal zijn op gegevens in-
zake de gezondheidzorg van perso-
nen? Ook ter zake van de rechtsbe-
scherming van de psychiatrische pa-
tiënt is er nog heel wat te verbeteren. 
Is wat dit betreft de aangekondigde cir-
culaire inzake de registratie van het ge-
bruik van dwangmiddelen inmiddels 
uitgegaan? 

De vrije artsenkeuze vinden wi j een 
groot goed, ook al is zij in de praktijk 
niet overal te verwezenlijken. Maar 
voorkomen moet worden dat door het 
beleid van de overheid of door het op-
treden van ziekenfondsen op oneigen-
lijke wijze beperkingen in de vrije art-
senkeuze worden aangelegd. 

Daarbij denk ik niet alleen aan de 
overigens mislukte poging van een 
ziekenfonds om vestiging van huisart-
sen in een wijk met een gezondheids-
centrum te verhinderen, maar ook aan 
het discriminerende karakter van een 
uitvoeringsmaatregel krachtens de 
AAW. 

Waarom mag in dit geval alleen aan-
spraak worden gemaakt op instituuts-
gewijze psychotherapie en waarom 
kan men niet terecht bij vrij gevestigde 
psychiaters? Zowel de vrije keuze van 
de patiënt als de continuïteit van de 
behandeling zijn hier in het geding; re-
denen waarom wij de Staatssecretaris 
wil len vragen om in overleg met haar 
collega van Sociale Zaken een oplos-
sing hiervoor na te wil len streven. 

Veel begrijpelijke verontrusting is er 
ontstaan over het uitblijven van een 
beslissing over de opneming van de 
fluoride-applicatie in het tandheelkun-
dig verstrekkingenpakket. Ook wi j be-
grijpen dit niet. Als er één gebied is 
waar preventie een rechtstreeks en 
aanwijsbaar effect heeft op de gezond-
heid dan is het de fluoride-toepassing 
in de tandheelkunde. Drinkwaterfluori-
dering hebben wi j om een aantal rede-
nen afgewezen, maar tegelijkertijd 
hebben wi j in dat debat alternatieven, 
die de persoonlijke vrijheid onaange-
tast laten, bepleit. Met name fluoride-
applicatie zal op grote schaal kinderge-
bitten kunnen sparen en uiteindelijk 
een neerwaartse druk op de uitgaven 
voor de tandheelkundige zorg uitoefe-
nen. 

Wij vragen de Staatssecretaris voor-
al aandacht te schenken aan het argu-
ment dat toestaan van de fluoride-ap-
plicatie betekent dat in de ti jd die voor 
deze behandeling nodig is, geen ande-
re declareerbare verrichtingen kunnen 
worden gedaan. In de praktijk zal het 
een verschuiving van curatief naar 
preventief werk betekenen. 

Ik heb een tweetal vragen over de 
geneesmiddelenvoorziening. Ik kan 
hieraan niet geheel voorbijgaan. Zijn 
de berichten juist dat thans op belang-
rijke schaal parallelimport van ge-
neesmiddelen uit Spanje plaatsvindt? 
In hoeverre is hier controle op de kwa-
liteit en hoe verhoudt deze gang van 
zaken zich tot het beleid dat inzake pa-
rallelimport in EEG-verband wordt ge-
voerd? Het tweede punt betreft het on-
derzoek naar bijwerkingen van ge-
neesmiddelen. Bekend is dat dierproe-
ven vaak onvoldoende uitsluitsel ge-
ven over eventuele bijwerkingen bij de 
mens. Heeft wat dat betreft de Staats-
secretaris kennis genomen van ont-
wikkelingen in de Verenigde Staten en 
Engeland om van dierproeven eerder 
over te stappen naar gecontroleerde 
proeven bij de mens? Wil de Staats-
secretaris deze nieuwe trends ter spra-
ke laten brengen in EEG- en Benelux-
verband? 

Eén van de gevolgen van de sterke 
ontwikkeling van de medische weten-
schap en techniek is - zoals mevrouw 
Terborgh-Dupuis het vrijdag j l . op een 
congres over het euthanasievraagstuk 
zo treffend uitdrukte - , dat er tegen-
woordig langzamer en dus langer 
wordt gestorven. Het sterven is daar-
mee, aldus mevrouw Terborgh, een 
niet te verwaarlozen onderdeel van het 
leven en het menselijk handelen ge-
worden. In verschillende verbanden 
speelt deze problematiek. Steeds ster-

ker komt de wens naar voren om spe-
ciale zorg te besteden aan de patiënt 
met een terminale ziekte. Hoe beoor-
deelt de Staatssecretaris de plannen 
van een tweetal stichtingen die op dit 
gebied in Amsterdam en Rotterdam 
werkzaam zijn? Zullen naar haar oor-
deel de door deze stichtingen voorge-
stelde projecten een kans van slagen 
moeten kunnen krijgen? 

Daarnaast is er het vraagstuk van de 
euthanasie. Ook op dit terrein is een 
kloof ontstaan tussen wetgeving en 
maatschappelijke realiteit. Als zodanig 
zou dat een reden kunnen zijn om aan-
passingen in de wetgeving thans in 
overweging te nemen. Toch menen 
wi j dat deze ontwikkeling niet moet 
worden geforceerd. De discussie over 
deze problematiek is nog volop aan de 
gang. Alleen al uit die discussie zelve 
blijkt hoe moeilijk het vraagstuk is. 
Ook op het recente congres van de Ne-
derlandse Vereniging voor Vrijwill ige 
Euthanasie is dat gebleken. Meer stu-
die acht men ook daar nodig. Toch zal 
zich in de richting van de overheid 
steeds sterker de vraag opdringen of 
en in hoeverre het vraagstuk van de 
euthanasie in het beleid of in de wet-
geving nadere regeling behoeft. 

Wil de overheid in de toekomst ade-
quaat kunnen reageren op de resulta-
ten van de maatschappelijke discussie, 
dan lijkt het ons erg zinvol om daartoe 
reeds nu voorbereidingen te treffen. 
Vanuit die overwegingen wil len wi j 
dan ook bepleiten dat aan een in te 
stellen staatscommissie zal worden 
gevraagd, te adviseren over het toe-
komstige overheidsbeleid inzake 
euthanasie. 

Ten slotte een opmerking over het 
hoge en toenemende ziekteverzuim, 
een problematiek waarin blijkens het 
antwoord op één van onze schriftelijke 
vragen kennelijk nog zo weinig inzicht 
bestaat. Is de Staatssecretaris bereid 
om in overleg met de Minister van So-
ciale Zaken een beleidsvisie ten aan-
zien van deze problematiek te ontwik-
kelen? 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kwaad loont zijn mees-
ter. Dit beduidt niet dat al het verkeer-
de in de sfeer van de gezondheid 
wordt gezocht. Wel menen wi j dat een 
beleid dat zorg draagt voor de volksge-
zondheid, moet beseffen dat vele kwa-
den hun kwalen hebben. 

Daarom verheugt het ons dat de me-
morie van toelichting op het onderdeel 
Volksgezondheid met nadruk wijst op 
verantwoordelijkheid en aandacht 
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Abma 
voor zelfzorg. De door tallozen begeer-
de verzorgingsstaat is de onze niet. De 
burgers hiervan denken erop los te 
kunnen leven met het idee dat de ge-
meenschap de repercussies opvangt. 
Ook de solidariteit heeft haar grenzen 
en vraagt wat billijk is. 

Terecht zei iemand - dit was niet de 
eerste de beste - dat schermen met de 
leus, op te komen voor zwakkeren of 
de zwaksten, als bewijs voor progres-
sieve, linkse of radicale politiek vals 
kan zijn. Zo'n gezwollen voorstell ing, 
een blaar, moet worden doorgeprikt. 
Ten slotte is volksgezondheid aan de 
orde. 

Niet alle zwakkeren zijn immers 
zwak zonder hun schuld. Genoeg men-
sen komen door eigen toedoen in een 
toestand van hulpbehoevendheid. Wij 
wensen niet dat zij aan hun lot worden 
overgelaten. De schriftelijke gedach-
tenwisseling die dit debat inleidde, 
noemt echter individuele beslissingen 
die van belang zijn voor de gezond-
heid. Ik maak mij geen illusie, maar il-
lustratief ter accentuering van bedoel-
de verantwoordelijkheid kan het zijn, 
wanneer de begroting nu of ooit eens 
exact inzicht verschaft in de omvang 
van kosten voor verslavingsziekten, 
geslachtsziekten en gevolgen van het 
stijgende aantal verkeersongevallen, 
waarbij roekeloosheid en alcohol vaak 
een rol spelen. Dit zijn, kortom, de kos-
ten die niet nodig waren. 

De sterkste schouders moeten de 
zwaarste lasten dragen, heet het al-
toos. Het zou echter ook gezond zijn dat 
sterke benen weelde en allerhande 
verleidingen droegen. De preventie 
moet dus nog eerder inzetten dan zij 
het gewoonlijk doet. Is dit iets voor 
GVO? 

Het kan ombuigingen opleveren. Het 
moet ons overigens van het hart dat 
kostenbesparingen steeds weer moei-
lijk blijken te zijn, omdat veelal dure 
experimenten de methoden moeten 
banen. 

Wij menen dat gezondheidsbeleid 
haar grenzen moet kennen en ons 
moet doen kennen. 

Jaar en dag drong men aan op het 
verleggen van het zwaartepunt naar 
de eerste lijn. Hoever is het hiermee? 
Dit terrein biedt ruime mogelijkheden 
voor het particuliere initiatief, dat wi j 
onontbeerlijk achten en waarvan wi j 
menen dat het stimulering verdient. 

Het kruiswerk klaagt steen over kor-
ting en been over inkrimping van for-
matieplaatsen. De huidige Staats-
secretaris voorzag 10 oktober van het 
vorige jaar de moeilijkheden. Zij zei 10 
oktober vorig jaar dat zij er niet gerust 

op was , dat wettelijke financieringsre-
geling voor het kruiswerk in de komen-
de regeringsperiode er zou komen. 
Blijkbaar was regeren in dit geval 
vooruitzien. 

De consultatie-bureaus voor kinde-
ren in de leeftijd van 0 tot 5 jaar klagen 
over ontbreken van bevoegde krach-
ten en het ontbreken van een rechts-
positie. Bij de tandheelkundige zorg 
voor jeugdigen doen zich soortgelijke 
moeilijkheden voor. Het woord 
'rechtspositie' is gevallen. Wat is nier-
van voor de zogenaamde assisterende 
beroepen in voorbereiding? 

Ik wi l even aandacht schenken aan 
de EHBO. Gediplomeerden stuiten nog 
wel eens op tegenstri jdigheid; ener-
zijds zijn zij strafbaar in situaties, die 
eerste hulp vereisen en anderzijds 
kwetsbaar, omdat hun laakbare hulp te 
verwijten valt. Sommige artsen zijn 
nogal eens geneigd dat te doen. Een 
'eenheidsdiploma' zou een oplossing 
kunnen zijn. 

In de witte stukken wordt over opti-
maal gesproken. Is de opsporing van 
de kinderen, die aan mishandeling ten 
prooi zijn gevallen, genoegzaam? 

Krijgen de alternatieve geneeswij-
zen de aandacht, die zij verdienen? Ik 
denk niet direct aan de laatste kreten, 
die al toch rumoer genoeg maken. Ik 
denk aan de oudere, die een zeker be-
staansrecht bewezen hebben. Bij voor-
beeld aan de homeopathie; op univer-
sitair niveau wordt hierin gedoceerd. 
Wat zijn de ervaringen? Is uitbreiding 
gewenst? 

De voorziening tijdens de rit in een 
ambulance naar het ziekenhuis is niet 
wat zij zou moeten zijn. Kan opleiding 
van gekwalificeerd personeel op korte 
termijn verbetering brengen? 

De ziekenhuizen vragen veel. De 
klacht is, dat de opzet, het systeem wi j -
zigingen ten gunste erg moeilijk ma-
ken. Ontvangen het tarievenstelsel van 
hoog gekwalificeerde verrichtingen, 
de kosten van medicijnen, instrumen-
ten en de opname-urgentie voldoende 
kritische aandacht? De leuze zou kun-
nen zijn: Eventueel met minder midde-
len toch een groter rendement. Dat 
lijkt ons een goede ambitie. 

De steeds sterker wordende techno-
logie legt op verplegenden en hun op-
leiding een zware last. Ter complicatie 
van dit vraagstuk bestaat nog de hang 
naar steeds hogere opleidingen. Ge-
signaleerd wordt, dat voor het gewone 
werk geen animo bestaat. Men ont-
groeit dit blijkbaar. De patiënt voelt 
zich steeds vreemder in dit 'uitdijend 
heelal' en vraagt snel patiëntenrecht. 

Voorlopig staat ons geen euthana-
sie-wetgeving te wachten, maar zal zij 

niet zoals bij abortus, sluipend opruk-
ken en genomen rechten eisen? Wat 
zijn de gevoelens van volksgezond-
heid in dezen? 

De veroudering van de bevolking 
vraagt binnen afzienbare tijd veel extra 
voorzieningen, wellicht in een t i jd, dat 
de middelen schaarser worden. Wordt 
hierop voldoende geanticipeerd? 

Ten slotte enkele opmerkingen over 
het beleid ten aanzien van de vaccina-
tie. Wij gaan akkoord met het beleids-
doel, voor zover het niet is gericht op 
dwang. Wij verzetten ons tegen sug-
gesties, zoals deze week nog vanuit 
de kinderbescherming naar voren 
kwamen. Veler kritiek op ouders, die 
zich in gemoede en geweten gebon-
den voelen, was overdreven, want die 
ouders maken in ieder geval ernst met 
hun verantwoordeli jkheid, in tegen-
stelling met in het begin genoemde 
gevolgen van roekeloosheid en onver-
antwoordelijk gedragspatroon. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook mijn frac-
tie is de passage in de memorie van 
toelichting opgevallen, dat naast de 
formulering van de rechten van de pa-
tiënt thans wellicht ook de ti jd is aan-
gebroken voor het formuleren van zijn 
of haar plichten. Ik wil daarover enkele 
opmerkingen maken. 

Wij hebben ons gestoord aan het ge-
mak, waarmee, zonder dat er één com-
missie aan te pas is gekomen, een aan-
tal plichten is vastgelegd, terwijl al ja-
ren wordt gestudeerd op de rechten 
van de patiënt er ten aanzien van die 
rechten nog steeds geen standpunt 
van de bewindslieden is, laat staan dat 
zij al in praktijk worden gebracht. Daar-
mee miskent men toch een hele reeks 
van feitelijke ontwikkelingen. Men ver-
geet dat de gezondheidszorg zelf ten 
dienste van de mensen is bedoeld, na-
melijk om hun recht op gezondheid te 
realiseren, en dat zij ten onrechte is 
geworden tot een medisch-technolo-
gisch systeem, dat de mens van zich 
afhankelijk heeft gemaakt en hem zijn 
eigen verantwoordelijkheid heeft ont-
nomen. 

Op het heroveren van die verant-
woordelijkheid - die rechten - en de 
terugkeer naar een gezondheidszorg 
van mens tot mens, waar natuurlijk 
een technisch vakkundige behande-
ling een van de aspecten is, hoort dan 
ook allereerst de nadruk te liggen. 
Daarnaast vergeet men dat het gedrag 
en de levenswijze van de mensen 
allereerst worden bepaald door een 
aantal factoren, die hen van buitenaf 
worden opgedrongen, die zij vaak niet 
eens kennen, laat staan dat zij er ver-
weer tegen hebben. 
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Beckers-de Bruijn 
Op dit punt zou het kabinet vooral 

moeten spreken over zijn eigen verant-
woordeli jkheid. Zo zijn er ontwikkelin-
gen die te langzaam worden afge-
remd. De wijze waarop veel mensen 
werken bij voorbeeld houdt nog 
steeds grote risico's in voor de ge-
zondheid en toch komen de noodza-
kelijke verlichting en verkorting van de 
arbeidstaak maar heel langzaam op 
gang. 

Een ander voorbeeld is de toevoe-
ging van allerlei stoffen aan voedings-
middelen. Ik verwijs naar het stukje 
over de cyclamaten in de memorie van 
toelichting. Men ziet er wel op toe dat 
men bij aantoonbaar gevaarlijke stof-
fen onder een vastgestelde grens blijft, 
maar verder wordt niet gedacht. Elke 
stof wordt op zich zelf bekeken. De 
combinatie en de opeenhoping van 
sporen schadelijke stoffen in het men-
selijk lichaam zijn kennelijk niet aan de 
orde, of vergis ik mij , is mijn vraag aan 
de bewindsvrouw. 

Wij hebben dan nog niet gesproken 
over de (mogelijke) schadelijke gevol-
gen van concrete kabinetsbeslissingen 
voor de gezondheid: het vervoersbe-
leid dat de auto voorrang blijft geven 
boven het openbaar vervoer, dat het 
fietsers en voetgangers steeds moeil i j-
ker maakt; de aanlanding van vloei-
baar aardgas in de Eemsmond; straks 
het opslaan van zwaar radio-actief af-
val in en op Nederlandse bodem. 

De patiënt die zijn eerste plicht vol-
gens de memorie van toelichting ver-
vult en zich op de hoogte stelt van de 
voorwaarden voor gezondheid en vei-
ligheid, zal allereerst bij die zwaarwe-
gende factoren terechtkomen, waar-
voor de verantwoordelijkheid elders 
ligt en waar hij of zij nauwelijks of 
geen vat op heeft. Pas binnen die ge-
gevenheden kan hij dan zelf nog pro-
beren de schade voor zijn gezondheid 
beperkt te houden. Vóór de bewinds-
lieden ook daar van een plicht mogen 
spreken, moeten zij de overtuiging 
hebben dat zij zelf voldoende hebben 
gedaan om de mens op dit gebied 
meer mondig te maken, zodat hij die 
plicht aan kan. Wij weten dat ook daar-
aan nog wel het een en ander schort. 

De bewindslieden lijken wel de kant 
op te wil len van een gezondheidszorg 
van en voor de mensen in hun eigen 
omgeving, waar de eigen verantwoor-
delijkheid tot zijn recht kan komen. Ten 
minste: dat zeggen zij; zij hebben de 
indeling van de begroting daarom ver-
anderd. Wat zijn de feiten? Ik noem er 
een paar. 

Men wi l een versterking van de eer-
ste lijn en capaciteitsvermindering bin-
nen de klinische zorg met behoud van 
kwaliteit. Hoe in dit verband gedacht 
kon worden aan een eigen risico van 
f 100 is mij nog steeds een raadsel. Kij-
ken wi j nu naar de desbetreffende be-
grotingsposten, dan blijkt een nomina-
le verlaging, en de unaniem door de 
Kamer aanvaarde motie over de finan-
ciering van het Kruiswerk is nog niet 
uitgevoerd. Hoe kan dat? 

Er wordt in de memorie van toelich-
t ing veel waarde gehecht aan de ge-
zondheidsvoorlichting en opvoeding, 
die de individuele verantwoordelijk-
heid voor de eigen gezondheid kan sti-
muleren. Kijken wi j naar de desbetref-
fende begrotingspost, dan zien wi j op-
nieuw een nominale verlaging. Subsi-
die-aanvragen door het Kruiswerk 
voor GVO-ers zijn tot nu toe zonder re-
sultaat gebleven. Hoe kan dat? 

Het beleidsonderbouwend onder-
zoek wordt verder van groot belang 
genoemd. Een verschuiving van het 
medisch-biologisch en klinisch onder-
zoek naar onderzoek van menselijk ge-
drag in relatie tot ziekte en gezondheid 
en naar onderzoek van het gezond-
heidszorgsysteem past ook in onze ge-
dachten. De betreffende begrotings-
post blijkt echter opnieuw verlaagd. 

De conclusie van mijn fractie is dat 
in de begroting geen verschuiving te 
ontdekken valt in de richting die ook 
de bewindslieden zeggen te wensen. 

Dan praten we nog niet over de bij-
drage van andere departementen: de 
gezinszorg, het maatschappelijk werk, 
enz. Mijn vraag is dan ook of de be-
windslieden vol kunnen houden dat 
het voorgenomen beleid ook in de 
praktijk gestalte kan krijgen. Wij vrezen 
dat Bestek '81 dit onmogeli jk maakt. 

Van de plichten van de patiënt, mi jn-
heer de Voorzitter, viel mijn oog op het 
hoofdstukje ziekteverzuim. De onge-
nuanceerde weergave van cijfers in de 
memorie van toelichting wekt dan on-
willekeurig de suggestie dat mensen -
werknemers in dit geval, vallende on-
der de Ziektewet - zich ook hier niet 
aan hun plicht gehouden hebben. Aan-
gegeven is het nog steeds stijgende 
percentage ziektedagen. Dat percenta-
ge wordt sterk beïnvloed door de ziek-
tegevallen van lange duur. Het onder-
zoek van het NIPG - in de memorie 
van toelichting genoemd - 'gezond-
heidszorg en lange ziekteduur' geeft 
aan dat ziekteduren van meer dan zes 
weken 70% uitmaken van het aantal 
ziektedagen en dat minstens 20% 
daarvan is toe te schrijven aan wacht-

tijden bij de behandeling. Er zijn geval-
len waar de wachtti jd de helft of meer 
van de ziekteduur bedraagt. Is dat één 
van die andere maatschappelijke fac-
toren waar de memorie van toelichting 
over spreekt? 

Deze cijfers zeggen dus niets over 
een eventuele toename van het aantal 
ziektegevallen. Is de bewindsvrouwe 
dit met ons eens en is zij bereid ook die 
gegevens te verstrekken? Is het ge-
noemde NIPG-onderzoek voor haar 
aanleiding tot nadere initiatieven? Ziet 
zij reden om in de toekomst het punt 
'ziekteverzuim' met wat meer nuances 
te bespreken? 

Een andere vraag is of de overheid 
niet de plicht heeft de mensen te be-
schermen tegen een overmatig ge-
neesmiddelenaanbod. Aanpassingen 
van het beleid aan de gewijzigde om-
standigheden in het kader van Benelux 
en EEG zijn nodig, zegt de memorie 
van toelichting, zowel met het oog op 
de bevordering van de kwaliteit van 
geneesmiddelen als met het oog op de 
kostenbeheersing. De vraag van mijn 
fractie is of er naast een stringent toe-
latingsbeleid tot de markt voor nieuwe 
geneesmiddelen, langzamerhand ook 
niet gedacht moet worden aan inkrim-
ping van het bestaande pakket. 'Me-
disch Jaar '78' geeft bij voorbeeld een 
uitvoerig overzicht van zogenaamde 
bêta-blokkers ter bestrijding van hoge 
bloeddruk. 

Het middel Inderal is al jaren in ge-
bruik. Sindsdien zijn er allerlei modifi-
caties op de markt gebracht en zijn er 
met één ervan, Eraldin, ongelukken 
gebeurd. De conclusie is: houdt het bij 
Inderal. 

Een vergelijkbaar onderzoek stond 
enige tijd geleden in het Medisch Bul-
letin, naar het aloude geneesmiddel 
Digoxine en soortgelijke later op de 
markt gebrachte, en vaak veel duurde-
re, middelen. Daar was er dezelfde 
conclusie. Er is veel meer materiaal. 
De Staatssecretaris zal erop aandrin-
gen (antwoord vraag 41) dat er ook zie-
kenfondsovereenkomsten komen over 
de soorten voor te schrijven genees-
middelen en niet alleen over de hoe-
veelheden. Zou zij nog verder wil len 
denken? Is zij bereid die gegevens te 
doen verzamelen en een nader syste-
matisch vergelijkend onderzoek te la-
ten doen naar de kwaliteit van identie-
ke en soortgelijke geneesmiddelen, 
gericht op de inkrimping van het pak-
ket? Acht de Staatssecretaris een in-
krimping van het geregistreerde pak-
ket op deze grond - minder effectief, 
meer bijwerkingen of onbekende bij-
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Beckers-de Bruijn 
werkingen - mogelijk op grond van 
het Besluit registratie geneesmidde-
len? 

Dan kom ik tot de rechten van de 
psychiatrische patiënt. Mijn fractie is 
erg bezorgd over de ontwikkelingen in 
het registreren van patiëntengegevens 
via computers. In Psychi nr. 300 en 
WAZWAK nr. 310, mevrouw Cornelis-
sen, staan alle patiënten en ex-patiën-
ten van psychiatrische klinieken, zwak-
zinnigen en demente bejaarden bij het 
Ministerie geregistreerd, op naam te 
herleiden - de eerste drie letters van 
hun naam wordt geregistreerd - met 
een veertigtal gegevens en voor onbe-
paaldeti jd. Per 1 januari 1978 werd bij 
voorbeeld voor psychiatrische patiën-
ten het gegeven toegevoegd, of de op-
name een gevolg is van een zelfmoord-
poging, van heroïnegebruik of van cri-
mineel gedrag. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Het ging 
mij daarnaast om de toegankelijkheid 
van de gegevens. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
zei het omdat u vroeg of de gegevens 
op naam zijn te herleiden. De eerste 
drie letters van de naam worden gere-
gistreerd. 

In 1974 stelde de voormalige staats-
secretaris ('nadere nota over enkele 
aspecten van de geestelijke gezond-
heidszorg') dat gestudeerd werd over 
de uitbreiding van deze registratie tot 
de ambulante geestelijke gezond-
heidszorg. 

Is het nog de bedoeling dit plan uit 
te voeren? Of blijft het voorlopig bij de 
eigen registratie van de Nederlandse 
Vereniging voor Ambulante Geestelij-
ke Gezondheidszorg (NVAGG), waarbij 
de anonimiteit van de gegevens meer 
is gewaarborgd? Is het de bedoeling 
het advies van de Commissie Privacy 
van de Gezondheidsraad te verwerken 
in het wetsontwerp op de bescher-
ming van de persoonsgegevens, dat in 
1979 wordt ingediend? Geldt dat ook 
voor de resultaten van de studies over 
de toegankelijkheid van behandelings-
dossiers? Wanneer is het desbetref-
fende advies van de Gezondheidsraad, 
in 1975 aangevraagd, klaar? 

In antwoord op recente schriftelijke 
vragen van mijn kant (Heiloo, Aan-
hangsel 239 van 25 september) zei de 
Staatssecretaris dat zij ten aanzien van 
de toegankelijkheid van de eigen dos-
siers voor de cliënten pas een stand-
punt kon geven als de studies waren 
afgerond. Maar wat is de feitelijke situ-
atie? Uit een enquête van de NVAGG 
in 1976 bleek, dat het overgrote deel 
van de aangesloten instellingen geen 

regels had over de toegankelijkheid 
van cliënten-dossiers voor derden, dat 
men er nogal slordig mee was en op 
allerlei wijzen ad hoc gegevens ver-
strekte. 

Maar als het ging om inzage van het 
eigen dossier door de cliënt zelf had 
een derde van de instellingen wèl een 
ijzeren regel: nooit! Was het antwoord 
van de Staatssecretaris in het licht van 
die realiteit - er is naar ik heb begre-
pen nog niet veel veranderd - niet wat 
al te vrijblijvend? Eveneens op 
schriftelijke vragen over registratie 
van het gebruik van dwangmiddelen 
heeft de Staatssecretaris geantwoord, 
dat een circulaire en een registermo-
del voor het voorlopig registreren van 
bepaalde vrijheidsbeperkingen om-
streeks november kon worden ver-
stuurd. Wordt dat gehaald? Om welke 
vrijheidsbeperkingen zal het gaan? Zal 
voldoende toezicht worden gewaar-
borgd? 

Deze registratie is echter niet van 
toepassing op het gebruik van dwang 
middelen in de alleen AWBZ-erkende 
inrichtingen en de zogenaamde open 
afdelingen. Acht de Staatssecretaris 
ook hier een registratie niet gewenst? 
Acht zij die mogelijk? 

Ten slotte: Wanneer zal de nadere 
memorie van antwoord inzake het 
wetsontwerp-BOPZ de Kamer berei-
ken? 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel de kwaliteit van de 
Nederlandse gezondheidszorg op een 
hoog peil staat, viel het mij op dat men 
de laatste ti jd nogal eens klachten 
krijgt over dalende kwaliteit in de 
medische wereld. Zo'n twee weken ge-
leden leverde prof. dr. H. Hogerzeil, de 
voorzitter van de Algemene Neder-
landse Vereniging voor Sociale Ge-
zondheidszorg, forse kritiek op de in-
richting van de sociale geneeskunde. 
De overheid zou volgens hem geen en-
kele eis stellen aan de in haar dienst 
werkende sociaal-geneeskundigen 
voor wat hun beroepsopleiding be-
treft. Zulk een soepelheid werkt dan te-
rug naar de studie. Van de schoolart-
sen zou slechts 40% de studie voor 
jeugdarts hebben gevolgd, terwijl voor 
de sociale geriatrie een opleiding ont-
breekt. Toch stijgt het aantal bejaar-
den. Ik geloof niet dat deze bewindslie-
den de verantwoordelijkheid hiervoor 
naar Minister Pais kunnen doorschui-
ven. De overheid is nu eenmaal de 
grootste werkgeefster van sociaal-ge-
neeskundigen. 

Kritiek van wat andere aard leverde 
prof. Galjaard, hoogleraar in onder an-

dere de histologie, die in 'Monitor', het 
maandblad van het Academisch zie-
kenhuis Dijkzigt, meedeelde, dat er on-
voldoende grensverleggend onder-
zoek wordt gedaan, waarvoor vooral 
de academische ziekenhuizen verant-
woordel i jkzi jn. Het onderzoek naarde 
oorzaken van aderverkalking en kanker 
zou in ons land slechts in onvoldoende 
mate worden verricht. Het onderzoek 
naar rheuma, dat de invaliditeit van 
velen veroorzaakt, zou helemaal niet 
plaatsvinden. Is deze verontrusting te-
recht? 

Vervolgens noem ik de kritiek op het 
functioneren van de ziekenhuizen in 
het algemeen en op de positie van de 
patiënt in het bijzonder. Toen dr. J. 
Verhoef zijn lectoraat in de besmet-
tingsleer aanvaardde, zei hij onder 
meer dat jaarlijks circa 3000 tot 6000 
patiënten sterven aan een infectie, in 
het ziekenhuis opgelopen. Door een 
betere controle van ziekenhuisinfec-
ties zou dat aantal te halveren zijn. 
Men hoort de laatste jaren wel meer 
kritiek op het ziekenhuis. Niet alleen in 
ons land hoort men zeggen, dat zie-
kenhuizen een bron van infectie zijn. 
Wordt er ten departemente aan dit 
vraagstuk systematisch aandacht ge-
schonken? 

Sprekende over de positie van de 
patiënten kan niet onopgemerkt bli j-
ven, dat het werk van artsen en ver-
pleegkundigen in de pers sterk over 
het voetlicht komt, waarmee tevens 
hun fouten en onvolkomenheden aan 
het licht komen. 

Dit heeft er onder ander toe geleid 
dat velen zich zijn gaan afvragen of het 
medisch tuchtrecht nog wel adequaat 
is. De wijze waarop er de laatste ti jd 
ook buiten de vakpers wordt geschre-
ven over het tuchtrecht doet vermoe-
den dat het toch wel vaak functioneert 
als een beschermende paraplu voor 
foutenmakende artsen. In het bijzon-
der de tuchtrechtspraak moet het daar-
bij ontgelden. Er zou te weinig open-
baarheid zijn en het zou te veel een on-
deronsje zijn van medici, die zich ten 
opzichte van elkaar erg collegiaal op-
stellen. Meent de Staatssecretaris niet 
dat, nu we de mondigheid van de pa-
tiënt hebben leren erkennen, op dit ter-
rein iets veranderd moet worden? 

Nu kennen we in ons land natuurlijk 
al jaren lang de geneeskundige inspec-
tie. Ik geloof graag dat het werk van 
deze inspectie niet eenvoudig is, maar 
op dit moment is het functioneren van 
de geneeskundige inspectie onvol-
doende als het gaat om het opkomen 
voor de rechten van de patiënt. Voor 
een systematische deskundige contro-
le in het ziekenhuis - wat ten slotte één 
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Verbrugh 
van de gevaarlijkste bedrijven is - is er 
te weinig mankracht en specifieke des-
kundigheid. 

Zo wordt bij voorbeeld in psychiatri-
sche inrichtingen de verplichting tot 
registratie van strafmaatregelen ern-
stig verwaarloosd, zonder dat de ge-
neeskundige inspectie hiertegen ef-
fectief optreedt. Ernstige misstanden 
in ziekenhuizen komen soms na jaren 
pas ter kennis van de inspectie. Het ge-
heel levert een beeld op van ondoor-
zichtigheid en onvoldoende controle. 
Juist ook omdat hierbij het staatstoe-
zicht op onze volksgezondheid in het 
geding is zou ik de Staatssecretaris 
wil len vragen of veranderingen kunnen 
worden aangebracht. 

Al weer geruime tijd geleden heeft 
deze Kamer terecht fluoridering van 
het drinkwater afgewezen onder andere 
met als argument de eigen verant-
w,pordelijkheid van de burger. Deze ei-
gen verantwoordelijkheid is - vooral 
op dit gebied - echter geen statisch 
gegeven, maar dient voortdurend ge-
stimuleerd te worden. Ik zou dan ook 
wil len instemmen met het verzoek van 
de Nederlandse vereniging van mede-
werkers van jeugdtandverzorgings-
diensten om de georganiseerde jeugd-
tandverzorging op korte termijn effec-
tief van de grond te ti l len. Hoe denkt 
de Staatssecretaris hierover? 

Als ik spreek over de eigen verant-
woordelijkheid van de burger voor zijn 
of haar gezondheid, komt natuurlijk 
ook de kwestie van het eigen risico aan 
de horizon. Nu is de kritiek op de rege-
ringsplannen bekend. Heeft de Rege-
ring aanwijzingen die erop wijzen dat 
verzekerde patiënten te snel naar de 
dokter lopen en daardoor de medische 
hulp van anderen bemoeilijken en 
daarmee het kostenniveau onnodig 
verhogen? Is de Regering van mening 
dat een eigen risico van een bepaald 
bedrag per doktersbezoek tot een 
maximum van f 100 per jaar in belang-
rijke mate het onverantwoord uitstel-
len van de gang naar de arts zal ver-
oorzaken? 

Ik vermoed dat de Regering beide 
vragen bevestigend zal beantwoor-
den. De vraag waarom het gaat is dan 
echter, waar het opt imum ligt. Hoe 
groot of klein moet het eigen risico 
zijn, zodat de som van enerzijds het 
aantal patiënten dat te vluchtig wordt 
onderzocht wegens het onnodig naar 
de dokter gaan van anderen en ander-
zijds het aantal patiënten dat wegens 
de eigen bijdrage onverantwoord 
wegblijft van de arts, minimaal is? Het 
opt imum ligt natuurlijk niet bij een risi-
co van nul. 

De vraag is echter of een onderzoek 
is gedaan naar de plaats van dat opti 
mum. Heeft de Regering reden om dat 
opt imum precies bij f 100 per jaar te 
leggen? Heeft de Regering nog een ge-
dachte over het aantal guldens dat 
voor de eerste doktersbezoeken moet 
worden betaald? Als een bezoek voor 
een volledig eigen risico bij voorbeeld 
f 20 is, kan men ervan uitgaan dat voor 
elk bezoek f 5 door de patiënt moet 
worden betaald, zodat hij pas na 20 
doktersbezoeken zijn eigen risico van 
f 100 heeft volgemaakt. Dat bedrag 
kan bij voorbeeld ook f 9 worden; dan 
moet je 11 bezoeken afleggen om aan 
de f 100 te komen. 

Als de Regering meent dat een laag 
eigen risico per doktersbezoek in con-
flict komt met haar bezuiningingsplan-
nen, ziet zij dan geen andere mogelijk-
heden voor financiële compensatie, 
waarbij ik bij voorbeeld denk aan het 
kritisch nagaan of alle verstrekkingen 
in het ziekenfondspakket wel strikt no-
dig zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
iets over het kruiswerk. Het is een ty-
pisch van onderaf gegroeid en opge-
bouwd geboden dienst en heeft goed 
wortel geschoten in onze samenle-
ving. Centrale financiering door mid-
del van de AWBZ lijkt mij niet geheel 
zonder gevaar voor het specifieke ka-
rakter van dit werk. Onderbrengen bij 
de AWBZ betekent dat er in principe 
rechten worden gegarandeerd die 
voor alle Nederlanders gelijk dienen te 
zijn. Deze uniformiteit vindt men nu 
juist niet bij het kruiswerk waar men 
juist flexibel heeft leren inspelen op de 
plaatselijke behoeften. Dit heeft ook 
gezorgd voor een sterke betrokken-
heid van de plaatselijke bevolking bij 
het werk van de kruisverenigingen. 

Meent de Staatssecretaris overigens 
niet dat wi j ervoor moeten waken niet 
te veel zaken onder te brengen bij de 
AWBZ, zodat het beheersen van de 
kostengroei in de toekomst steeds 
moeilijker wordt? Ik zou haar daarom 
willen vragen, nog eens te overwegen, 
of het nu inderdaad zo noodzakelijk is, 
de bureaus van levens- en gezinsvra-
gen, dat toch een voorziening van het 
tweede echelon is, op basis van de 
AWBZ te financieren. 

Dezelfde bedenkingen heeft mijn 
fractie tegen het streven om de extra 
kosten die gezondheidscenra met zich 
meebrengen onder te brengen bij de 
AWBZ. Het is niet onbillijk om van 
cliënten die van de geboden extra-
voorzieningen gebruik maken - en dus 
een zeker 'voordeel' genieten - een ei-
gen bijdrage te vragen. Waarom wel 
een eigen risico voor de ziekenfonds-

verzekering en hier geen eigen bijdra-
ge? Ontstaat hierdoor geen ongelijk-
heid van bejegening ten aanzien van 
de solopraktijken? Een groot aantal pa-
tiënten zal met name vanuit levensbe-
schouwelijke achtergronden de voor-
keur geven aan een solopraktijkarts, 
die ook zelf wel kan verwijzen naar 
maatschappelijke hulpverlening. 

Ten slotte zou ik nog enkele korte 
opmerkingen wil len maken over een 
drietal zaken, nl. de informatica, de 
rechtspositie van de verpleegkundigen 
en de polio-epidemie. 

In de eerste plaats de informatica. Ik 
heb er begrip voor dat bij een geregi-
onaliseerde en geïntegreerde vorm 
van de gezinszorg er in toenemende 
mate behoefte zal zijn aan gemakkelijk 
beschikbare informatie. Ik heb in de 
toelichting op de begroting echter ge-
mist de beduchtheid voor een eventu-
eel oneigenlijk gebruik of misbruik van 
patiëntengegevens. Het zal de Staats-
secretaris bekend zijn dat ook de 
KNMG op dit punt heeft gewezen. Het 
komt mij voor dat in principe de stelre-
gel gehanteerd dient te worden dat pa-
tiëntengegevens voor geen andere 
doeleinden worden gebruikt dan waar-
voor ze zijn verstrekt. Wat denkt de 
Staatssecretaris van de mogelijkheden 
tot misbruik? 

Het tweede punt is de rechtspositie 
van de verpleegkundigen. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan een nieuwe 
wet, waarin de titelregistratie en het 
tuchtrecht voor verpleegkundigen 
worden geregeld. Het lijkt mij daarom 
nu het goede moment om de Staats-
secretariste vragen deze rechtspositie 
zodanig te regelen dat verpleegkundi-
gen en leerlingverplegers niet ver-
plicht kunnen worden, hetzij direct of 
indirect, handelingen te verrichten, die 
in strijd zijn met hun diepste levensbe-
schouwelijke overtuigingen. 

Mijn laatste opmerking betreft de 
helaas nog steeds niet helemaal geëin-
digde polio-epidemie. Mijn fractie 
heeft waardering voor het beleid dat 
de Staatssecretaris ter zake heeft ge-
voerd. Ik heb het gewaardeerd dat zij 
eind juni het initiatief heeft genomen 
om in een persoonlijk schrijven aan 
een aantal groepen kerkeraden haar be-
duchtheid over de tegenstand tot vacci-
natie heeft kenbaar gemaakt. Mijns in-
ziens had deze brief nog aan waarde ge-
wonnen als de Staatssecretaris de prin-
cipiële weerstand tegen vaccinatie op 
bijbelse gronden had bestreden. Daar 
staat evenwel tegenover dat zij de 
hoogleraren dr. J. Douma en dr. W. H. 
Velema voor advisering heeft ingescha-
keld, hetwelk mijns inziens een verstan-
dig besluit is geweest. 
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D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Zelfs iemand als de hui-
dige Staatssecretaris, van wier goede 
wi l ik overtuigd ben, is niet in staat, de 
eerste-lijnsgezondheidszorg voor de 
huidige bezuinigingswals te behoe-
den. Zij probeert dat te camoufleren 
door de mogelijkheden die particuliere 
instanties bieden, meer naar voren te 
halen. Dat zou ik een zwakte bod wil len 
noemen. Daardoor wordt de gezond-
heidszorg meer geïndividualiseerd en 
gedepolitiseerd. De verantwoordelijk-
heid van de zieke wordt naar voren ge-
schoven en er wordt eigenlijk niet meer 
gepraat - hetgeen in het verleden wel 
gebeurde - over de duidelijk aanwijsba-
re nadelen van het inschakelen van het 
particulier initiatief. 

Ik denk dat het niet toevallig is, dat 
de bezuinigingen in de eerste lijn op-
treden. Dat hangt samen met de 
machtsstructuur van het aanbod in de 
medische sfeer, die destijds wel is aan-
geduid met de term 'medisch-indus-
trieel complex'. Het gevolg van die 
structuur is dat je eerder moet spreken 
van aanbod dat vraag schept dan van 
het omgekeerde. Je zou daarbij aan 
enkele factoren kunnen denken. 

Ten eerste - daarbij is de parallel 
met het militair-industriële complex 
duidelijk - de technologische vernieu-
wing, die als het ware dwingt tot vri j 
snelle vervanging van geavanceerde 
apparatuur in ziekenhuizen, ook al 
door onderlinge concurrentie, waar-
door men erop staat, nog goede appa-
ratuur te vervangen. Men presenteert 
het als een verbetering, hetgeen in 
veel gevallen ook wel zo is. Ten twee-
de wordt de vraag eerder door het 
aanbod geschapen dan omgekeerd 
door de machtspositie van de institu-
ties van artsen en van apothekers, die 
van de industrie en die van de weten-
schap. 

Het proces dat zich voltrekt, is dat de 
gezondheidszorg steeds duurder 
wordt en tegelijkertijd steeds meer zie-
ken maakt. Er zijn onderzoekingen die 
aantonen dat volgens de nu geldende 
normen bijna niemand meer niet ziek 
is. Percentages van 20 en 9 komen 
hieruit naar voren als de percentages 
gezonden in onze samenleving. Dan 
is uiteraard bezuinigen nodig. Dat ligt 
voor de hand. Wat dan grijpbaar is, 
daar ga je bezuinigen en dat is de eer-
ste l i jn. 

Een goed voorbeeld van de werking 
van die machtsstructuren is ook op het 
gebied van de preventie te vinden. 
Men komt met een soort gezondheids-
opvoeding die uit de directe verant-
woordeli jkheid van het individu wordt 

gehaald en die wordt overgenomen 
door de 'medische macht'. Die bepaalt 
wat gezond is op het gebied van eten 
en dergelijke. Ik denk dat je ook alge-
mene bevolkingsonderzoeken kritisch 
moet bekijken. Ik wi l die natuurlijk niet 
zonder meer negatief beoordelen, 
maar ik denk dat de functie daarvan in 
sommige opzichten toch wel dubieus 
is en dat zij in ieder geval zeer worden 
beïnvloed door het feit dat zij een zeer 
marktverruimende invloed voor de in-
dustrie kunnen hebben. 

Het gevolg van dit alles is dat ge-
zondheid gedefinieerd wordt op grond 
van individuele beslissingen en ver-
antwoordeli jkheden. Welk voedsel 
moet ik gebruiken? Moet ik aan een 
onderzoek meedoen? Moet ik naar de 
dokter gaan? Zelfs omgevingsfacto-
ren, waarvan toch in de loop van de 
ti jd duidelijk is geworden, dat zij een 
zeer grote invloed hebben op de licha-
melijke gesteldheid van de mensen, 
worden als individueel hanteerbaar of 
manipuleerbaar voorgesteld. 

Dit komt bij voorbeeld in de memo-
rie van toelichting naar voren op blz. 
14. Daar staat weliswaar, dat verande-
ringen in de gezondheidstoestand 
voor een belangrijk deel kunnen wor-
den toegeschreven aan de omgevings-
factoren, alsmede aan levensstijl en 
gedragspatroon, maar verder wordt 
dan gesproken van een geheel van in-
dividuele beslissingen die van belang 
zijn voor de gezondheid. Een eindje 
verderop staat dan nog, dat het beleid 
dus ziek makende factoren in de omge-
ving moet signaleren en ze moet trach-
ten weg te nemen, voor zover ze beho-
ren tot de verantwoordelijkheid van dit 
ministerie. Dat betekent dat zeer be-
langrijke factoren als huisvesting en 
dergelijke geheel buiten dit patroon 
vallen. 

Op dezelfde bladzijde staat ook , dat 
een dergelijk beleid, gericht op beïn-
vloeding van de vraag, consequenties 
moet hebben voor de aanbodzijde. 
Met andere woorden: het beleid wordt 
primair gericht op de vraag en daar-
door wordt het aanbod beïnvloed. Ik 
denk dat het, althans in de huidige 
structuur, juist omgekeerd moet: door 
het pakken van het aanbod, kunnen wij 
de vraag beïnvloeden. 

Het praten over een eigen bijdrage is 
een logisch uitvloeisel van het be-
staande model. Ik verwijs naar wat ik 
daarover bij de algemene beschou-
wingen heb gezegd. Ik sprak toen over 
oudere mensen die een middel tegen 
aderverkalking nodig hebben dat vrij 
duur is, namelijk ongeveer f 100 per 
maand. Zij zullen dan dikwijls afzien 
van dat middel. Je kunt vragen waar-
om die gedachte van het eigen risico 
ineens opduikt. 

Het is een retorische vraag, want ik 
heb zelf al aangegeven waarom ik 
denk dat dit het geval is. 

Men gaat daarbij van twee veron-
derstellingen uit. Er is een overcon-
sumptie en die is beïnvloedbaar. Die 
overconsumptie is moeilijk vast te stel-
len, maar ik meen dat die inderdaad 
voorkomt en dan vooral onder de lage-
re inkomensgroepen, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Dat heeft te maken 
met de slechte relatie tussen mensen 
uit die inkomensgroepen en de medi-
sche autoriteiten. Die relatie heeft 
meer het karaktervan een monoloog. 
Daardoor zijn er meer bezoeken nodig 
en zullen er meer verwijzingen en zie-
kenhuisopnamen plaatsvinden. Bij die 
mensen is ook veel minder sprake van 
zelfmedicatie. 

Ik meen dat er voor de hogere inko-
mensgroepen geen gevolgen zijn van 
de eigen bijdrage. De particuliere ver-
zekeringen hebben al dat eigen risico. 
De mensen met de allerlaagste inko-
mens gaan gewoon niet meer naar de 
arts. Er zijn onderzoekingen die in die 
richting wijzen. Zij tonen namelijk aan 
dat, omgekeerd, het effect van het in-
voeren van een algemene voorziening 
is, dat mensen wel durven gaan, ter-
wij l zij daarvoor niet gingen. Degenen 
die boven de laagste inkomens zitten, 
zullen zich aanvullend verzekeren. 

Het effect zal allicht zijn dat mensen, 
indien zij minder of niet naar de arts 
gaan, na verloop van ti jd zo ernstig 
ziek blijken te zijn dat zij wel moeten 
gaan en dat er dan ver gaande acties 
moeten worden ondernomen. Ditzul-
len heel dure zaken worden. Er heeft 
dan helemaal geen besparing plaats-
gevonden, het netto-effect van de ope-
ratiezal misschien het tegendeel blij-
ken. 

Samenvattend meen ik dat hier 
sprake is van wederinvoer van het pro-
fijtbeginsel dat wel meer bij de ver-
schillende onderwerpen de laatste ja-
ren de kop opsteekt. 

In dat verband wi l ik een vraag stel-
len over de kwestie van de f 10zieken-
huisbijdrage per dag voor ongehuw-
den en gehuwden zonder kinderen. 
Hoe zit het met die plannen? Behalve 
dat het ten aanzien van de kosten die 
gemaakt worden een heel geringe bij-
drage is, is dit bedrag, vergeleken met 
wat wordt aangeboden zoals normale 
maaltijden in ziekenhuizen, zeer hoog. 

Naar mijn mening moet het omge-
keerde gebeuren. Het huidige model 
moet worden losgelaten. Wij moeten 
terug naar zaken als zelf-hulp, zelf-regu-
lering, het anti-autoritaire model, naar 
gezondheidszorg die primair vóór de 
eerste lijn ligt. Je zou kunnen spreken 
over nul-lijn-gezondheidszorg, maar 
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Van der Spek 
dan wel een andere nulli jn dan die 
waarover wi j hier regelmatig plegen te 
spreken. Dat betekent dat de nadruk 
wordt gelegd op zaken die hier en daar 
al zijn ontstaan in Nederland. Ik noem 
onder andere gezondheidswinkels en 
wijkwelzijnscentra. Hierbij is sprake 
van over het algemeen buurtgericht 
gezondheidswerk, waarbij de buurt 
primair bepaalt wat er moet gebeuren. 
Het is de bedoeling dat de hulp zoveel 
mogelijk wordt gebracht naar de buurt 
zelf. 

Nu is er een voorlopige stimule-
ringsregeling voor een aantal gezond-
heidscentra . Er moet echter veel meer 
gebeuren. Het nu bestaande model 
maakt dit eigenlijk onmogelijk. Ik denk 
dan aan de arts die het minimumloon 
wi l verdienen. Dat wordt hem eigenlijk 
onmogelijk gemaakt, doordat hij een 
pensioenpremie moet betalen die past 
bij een veel hoger inkomen. 

Ik denk als voorbeeld aan het wijk-
welzijnscentrum in de Afrikaander-
wijk te Rotterdam. De Staatssecretaris 
heeft op mijn verzoek met die mensen 
daar contact opgenomen. Dit centrum 
kwam op mij als een zeer indrukwek-
kend voorbeeld over van een nieuwe 
aanpak van de gezondheidszorg waar-
bij voor de mensen een wereld open-
ging wat betreft het onderhouden van 
goede relaties met artsen, para-medi-
sche beroepsbeoefenaren, en dergelij-
ke. Ik wi l nog eens uitdrukkelijk de 
Staatssecretaris vragen te zoeken naar 
wegen om dit experiment echt te steu-
nen door contact te zoeken met COZ, 
VNZ, de Ziekenfondsraad en dergelij-
ke. 

Dit alles betekent dat financiële 
structuren ondergeschikt moeten wor-
den gemaakt aan het karakter van de 
gezondheidszorg. Het doorbreken van 
het oude model op deze wijze zou een 
werkelijke vernieuwing zijn en - dit is 
de grote verrassing - het zou boven-
dien nog zeer veel geld besparen. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De begroting 1979 voor de 
Volksgezondheid introduceert gewij-
zigde uitgangspunten in haar beleids-
filosof ie ten opzichte van die van de vo-
rige bewindslieden. Er is sprake van 
een zekere verschuiving in de formule-
ring van de uitgangspunten: van ge-
meenschapszorg voor de volksge-
zondheid naar de verantwoordelijk-
heid hiervoor ook van de individuele 
mens. Het voor het eerst opnemen van 
patiëntenplichten naast patiëntenrech-
ten is hiervan een prijzenswaardig 
voorbeeld. 

Verdient het geen aanbeveling - z o 
zou ik de Staatssecretaris willen vra-
gen - om als aanvulling van het belang-
rijke rapport van de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid over patiën 
tenrecht ook een rapport te entameren 
over patiëntenplicht? Dit andere 
grondpatroon van denken, dat aan de 
begroting ten grondslag ligt, komt ook 
tot uitdrukking in de indeling van de 
begroting en - soms minder prij-
zenswaardig - in enkele van de voor-
stellen tot matiging van de groei van 
de kosten in de gezondheidszorg: de 
eigen bijdrage en het AWBZ-tientje. Op 
deze voorstellen kom ik nog terug. 

Het denken in structuren - zoals bij 
Staatssecretaris Hendriks het geval 
w a s - komt minder tot wasdom in de-
ze begroting. Zie bij voorbeeld de for-
mulering op blz. 7 van de memorie 
van toelichting: 'Wij zien het als onze 
taak om deze kaders (dat wi l zeggen de 
kaders waarin de relatie tussen over-
heid en particulier initiatief geregeld 
wordt) zoals neergelegd in de ontwer-
pen van wet Tarieven Gezondheids-
zorg en Voorzieningen Gezondheids-
zorg, een zodanige vorm te geven, dat 
dit samenspel zo vruchtbaar en doel-
matig kan verlopen. De overheid moet 
daarop haar stempel niet zwaarder la-
ten drukken dan noodzakelijk is, en 
de organisaties en instellingen zoveel 
mogelijk verantwoordelijkheid laten 
dragen'. 

Vooral uit het laatste proef ik toch 
een zekere corrigerende gedachten-
gang op hetgeen Staatssecretaris Hen-
driks voor ogen stond. De vraag rijst 
dan ook of deze opmerking beoogt aan 
te geven, dat de Staatssecretaris voor-
nemens is met bepaalde wijzigingen te 
komen op beide genoemde wetsont-
werpen. Kan de Staatssecretaris hier-
over uitsluitsel geven? 

Het is wat structurering betreft op dit 
moment in het veld van de gezond-
heidszorg een welhaast anarchistische 
situatie. Het anarchisme is een extre-
me variant van het liberalisme, die de 
Staatssecretaris naar mijn mening niet 
zal aanspreken. De verantwoordelijk-
heid voor de opbouw en functionering 
van de gehele gezondheidszorg is ech-
ter een taak voor de overheid, die niet 
vraagt om een distributief maar om 
een constructief beleid. 

Ik sta positief tegenover een liberaal 
element in de beleidsvoering waar het 
gaat om het meer benadrukken van de 
verantwoordelijkheid, die de individu-
ele mens voor zijn eigen gezondheid 
en voor die in zijn omgeving heeft. 
Aan een meer liberaal element bij het 
functioneel structuur geven aan de ge-
zondheidszorg is op dit moment geen 

behoefte. De overheid dient hierbij een 
initiërende rol op zich te nemen bij de 
organisatie van de besluitvorming 
vanuit een duidelijke eigen beleidsvi-
sie. 

Bij de debatten op 5 oktober jongsle-
den is reeds uitvoerig gediscussieerd 
over enkele van de meest controver-
siële ombuigingsvoorstellen op het 
terrein van de volksgezondheid. Door 
de heer Dolman werd dit gekwalifi-
ceerd als het 'tientje' van Veder en de 
'meier' van Smit. Er is echter meer aan 
de hand dan dat. Het gaat om het vol-
gende pakket van maatregelen: een 
verdere beperking van het aantal zie-
kenhuisbedden, afremming van de uit-
breiding van het aantal specialismen 
en daarbij behorende voorzieningen 
en geneesmiddelen - maatregelen die 
ik in hun algemeenheid kan onder-
schrijven - matiging van inkomens 
voor personeel en vrije beroepsbeoe-
fenaars, de eigen bijdrage en het 
AWBZ-tientje. 

Ik meen - en heb dat ook door mijn 
stemgedrag over de desbetreffende 
motie van D'66 bij de behandeling van 
Bestek '81 laten blijken - dat het on-
rechtvaardig is de voorgestelde trend-
correctie op de ambtenarensalarissen 
ook toe te passen op de salarissen in 
de particuliere gezondheidszorg. Ik 
hecht eraan op te merken, dat ik mij 
wel kan verenigen met de recente 
adviesaanvrage van de Minister van 
Sociale Zaken aan de SER over wetge-
ving, gericht op een sterkere mogelijk-
heid van beïnvloeding van de arbeids-
kosten in de non-profit-sector. Evenzo 
sta ik positief tegenover het meer on-
der controle brengen van de inkomens-
ontwikkeling der vrije beroepsbeoe-
fenaren. 

Uit de brief van 18 september jongst -
leden, van de Staatssecretaris aan de 
Ziekenfondsraad blijkt, dat de gedach 
te over uitbreiding van de eigen bijdra-
ge en het tientje per dag bij opname in 
een AWBZ-instelling nog volop leeft. 
Dit ondanks wat het eerste aangaat, 
een duidelijke uitspraak van de Kamer 
in de motie-Lubbersop 12 oktober 
jongsleden. Bij effectuering van dit 
voornemen wordt een financiële 
drempel opgeworpen voor de eerste-
lijns gezondheidszorg, terwijl nu pas 
het uitspitten van alternatieven aan de 
orde komt. 

Ik heb mij op 5 oktober jongstleden 
reeds uitgesproken tegen de eigen bij-
drage en meen dat gezocht moet wor-
den in de richting van een kritische 
analyse en herziening van het ver-
strekkingspakket. Op wat langere ter-
mijn is vooral meer kostenbewustzijn 
in het prescriptiepatroon van huisarts 
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Nijhof 
en specialist van groot belang zoals 
onderzoek terzake leert. Ik verwijs naar 
de bevindingen in het artikel 'Directe 
invloed van de specialist op de huisart-
senreceptuur' (Medisch Contact 1 sep-
tember 1978). 

Voorts is een dusdanige verande-
ring van het systeem van tarieven en 
honoraria van essentieel belang, dat 
instellingen en medici geen financieel 
profijt hebben bij de aard en omvang 
van de zorg. In de brief van de Nati-
onale Ziekenhuisraad van 10 oktober 
jongstleden worden hierover zinnige 
dingen gezegd. In hoeverre wordt 
thans in concreto gewerkt aan het uit-
spitten van de diverse matigingsvoor-
stellen, zoals te vinden in de eerder 
aangehaalde brief van de NZR? 

Voor het voorstel tot een eigen bij-
drage van f 10 bij opname in een 
AWBZ-instelling voor ongehuwden en 
gehuwden zonder kinderen vallen bui-
ten het besparingsmotief weinig argu-
menten te vinden. Ongehuwden, in 
het bijzonder beneden 35 jaar, hebben 
fiscaal al het een en ander te verwer-
ken. Naast besparingen in geval van 
ziekte, voedsel gaan andere kosten 
normaal door, huur, of ontstaan extra 
kosten, zoals de was de deur uit doen 
en uitbesteden 'klusjes'. Gehuwden 
zullen vaak andere kosten hebben, bij 
voorbeeld huishoudelijke hulp. Er 
dient meer inhoudelijke argumentatie 
op tafel te komen bij dit voorstel. 
Graag verzoek ik de Staatssecretaris 
hierop in te gaan. 

Over 50 jaar is circa één op de 5 Ne-
derlanders 65-plusser als wij de huidi-
ge cijfers mogen extrapoleren. Aan dit 
probleem wordt in de memorie van 
toelichting op de begroting merkwaar-
dig weinig aandacht geschonken. De 
bejaarde dan zal een andere zijn dan 
de bejaarde nu. Factoren als een ver-
hoogd scholingsniveau, meer ge-
emancipeerde positie van de vrouw, 
gewijzigde beleving van het huwelijk, 
verdere 'atomisering' van de samenle-
ving (wegvallen sociale verbanden), af-
vlakking van de dominante positie van 
de huidige jeugdcultuur en dergelijke 
zullen hier mede debet aan zijn. 

Dit is van betekenis voor de te bie-
den aard van de zorg waaronder ook in 
het bijzonder de behuizing. In dit ver-
band valt op te merken dat vele ver-
pleeghuizen nog op het patroon van 
de zestiger jaren voortborduren. Meer 
ruimte is noodzakelijk voor privacy en 
onafhankelijkheid. In de toekomst zul-
len er per regio voldoende opvangs-
mogelijkheden gecreëerd moeten 
worden. 

De huidige trend naar minder insti-
tutionalisering van de opvang in be-
jaarden- en verpleeghuizen en naar 
meer bejaardenwoningen en service-
flats verdient verdere stimulering. 
Naarmate de levensavond langer 
wordt dient ook meer aandacht te wor-
den besteed aan de kwaliteit daarvan. 
Het gaat daarbij niet enkel om het ver-
zorgen, maar vooral ook om het be-
houden van deze kwaliteit, beweging, 
eetgewoonten, geestelijke spankracht 
etc. Uitbouw, dus door opleiding nu, 
van het specialisme gerontologie en 
geriatrie zijn nodig. Wij zullen in de ko-
mende jaren namelijk iedeT jaar ster-
ker met deze problematiek worden ge-
confronteerd. 

Ik vraag mij af of thans niet meer be-
leidsmaatregelen dan zijn aangekon-
digd in gang gezet moeten worden. Ik 
denk bij voorbeeld aan de instelling van 
een aparte commissie of het vragen van 
advies ter zake aan de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid of de Stich-
t ing Nederlands Instituut voor Geron-
tologie. Dit om te komen tot een inven-
tarisatie van de te verwachten ontwik-
kelingen en knelpunten en het opstellen 
van een integraal beleidsplan om deze 
op te vangen. Wat is hierover het oor-
deel van de Staatssecretaris? 

Geleidelijk aan komt een maat-
schappelijke discussie op gang over de 
vraag of de keuze voor de dood vri j be-
hoort te zijn of niet. Ik wi js hier op het 
rapport 'Politici over euthanasie' en 
het rapport van de zg. commissie-
Muntendam, voorts op de discussie 
over de waarde van het zg. Ievenstes-
tament. Het gaat hierbij om een uiterst 
complexe, gevoelige en normatieve 
vraag. Passieve euthanasie is thans 
mogelijk en komt ook voor. Actieve eu-
thanasie is juridisch niet toegestaan. 

Politieke partijen hebben de plicht 
ook ten aanzien van dit laatste vraag-
stuk een beleidsrelevant standpunt te 
formuleren. Het niet regelen 'omdat 
dan niet zou kunnen wat nu wel kan', 
wat feitelijk de situatie is rond de 
abortus provocatus, is ethisch noch juri-
disch verantwoord. Het zou betekenen 
dat men zich als wetgever op het hel-
lend vlak gaat begeven. Ik wil op dit 
moment niet pleiten voor een ontwerp 
van wet over deze materie. Wel zou ik 
teneinde een brede maatschappelijke 
discussie over dit onderwerp te stimu-
leren, de Staatssecretaris willen vra-
gen of zij bereid is in overweging te 
nemen een gemengde commissie in te 
stellen, gemengd zowel naar levens-
beschouwing als naar discipline (ethi-
ci, artsen, juristen), die tot taak zou die-
nen te krijgen, advies uit te brengen 

over de vraag naar een vormgeving 
van een medisch-sociaal zowel als ju-
ridisch verantwoorde regeling van het 
vraagstuk der euthanasie. 

In de memorie van toelichting blz. 
15, wordt uiterst summier ingegaan op 
de in 1978 uitgebroken epidemie van 
polio onder niet-gevaccineerde groe-
pen. Ik meen dat het noodzakelijk is 
met het oog op de toekomst bij deze 
problematiek stil te staan. Centraal 
dient te staan de vraag of het niet mo-
gelijk is door een andere vaccinatie-
strategie de regelmatig terugkerende 
polio-epidemieën in ons land te be-
perken. Een mogelijke strategie zou 
naar mijn mening zijn in de plaatsen 
waar het hierom gaat, bij herhaling en 
met tact Sabin-vaccinatie per suiker-
klontje mogelijk te maken en niet al-
leen in paniek bij een epidemie. 

In antwoord op door mij gestelde 
vragen heeft de Staatssecretaris ge-
zegd dat het ongewild mee vaccineren 
van de omgeving langs deze weg op 
slechts zeer beperkte schaal plaats-
vindt. Gezien het feit echter dat bij 
voorbeeld op verschillende scholen in 
dit soort plaatsen een deel van de kin-
deren het suikerklontje zal aanvaar-
den, maakt dat dat vaccinatie van de 
omgeving mogelijk is. Het gaat erom, 
jaar in jaar uit dus permanent zoveel 
verzwakt virus in deze plaatsen te in-
troduceren dat daardoor epidemieën 
als die plaatsgevonden hebben ons in 
de toekomst bespaard blijven. 

Ik zou hierop opnieuw met klem wi l -
len aandringen bij de Staatssecretaris. 
De kinderen, buiten hun schuld door 
polio getroffen, zijn dit meer dan waard! 
Wat is het oordeel van de Staatssecre-
taris over de aanbeveling van mr. J . E. 
Doek, (Maandblad Geestelijke Volks-
gezondheid, oktober 1978) een kinder-
beschermingsmaatregel te treffen, in-
dien ouders hun kinderen niet wil len 
laten inenten tegen polio? 

In de memorie van toelichting wordt 
op blz. 73 opgemerkt dat 'als vobr-
beeld van een tak van zorg waarvoor 
financiering op grond van wettelijke 
ziektekostenverzekering al geruime 
tijd aan de orde is, mag worden ge-
noemd het werk van de kruisorganisa-
ties. Het onderbrengen daarvan in de 
AWBZ wordt dezerzijds al geruimte 
tijd nagestreefd'. Dat is een wel erg ka-
Ie mededeling! In februari j l . is door de 
Tweede Kamer een daartoe strekken-
de motie-Van Leeuwen aangeno-
men; de vraag is nu wanneer dit stre-
ven effect gaat krijgen. In de motie 
werd geopteerd voor 1 juli 1978 als in-
gangsdatum. De Ziekenfondsraad ad-
viseerde per 1 januari 1979. Welke da-
tum staat de Staatssecretaris thans in 
concreto voor ogen? 
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Nijhof 
Wat is verder het commentaar van 

de Staatssecretaris op de stelling bij 
schri jvenvan 19 oktober 1978 van de 
Nationale Kruisvereniging dat de cijfer-
opstelling voor artikel 61 e impliceert 
dat op jaarbasis 140 formatieplaatsen 
van wijkverpleegkundigen moeten 
worden afgebouwd? 

Ik zou graag de aandacht wil len vra-
gen voor een aantal mensen, dat 
slechts met behulp van een zoge-
naamde kunstnier in leven kan blijven. 
Het zijn er ongeveer 1300; misschien 
geen groot aantal, maar toch is elk van 
die mensen een individu dat wi l leven 
en dank zij de moderne medische tech-
niek in leven kan blijven. Een aantal van 
deze mensen kan zelf thuis zogenaam-
de nierdialyse toepassen. 

Het is gebleken dat het aantal men-
sen dat zelf thuis dialyse toepast, maar 
in zeer geringe mate stijgt. Bij voor-
beeld in de provincie Noord-Holland 
steeg het aantal in 1977 maar met 6 
mensen. Daarentegen steeg in diezelf-
de periode het aantal mensen dat in 
een centrum, een ziekenhuis bij voor-
beeld, nierdialyse onderging in 
Noord-Holland met 141. Dat iseente-
leurstellende ontwikkeling. Immers, de 
thuisdialyse biedt een groot aantal 
voordelen boven een in het zieken-
huis. De vergoeding die voor thuisdia-
lyse wordt betaald, is sinds 1976 niet 
meer aangepast. 

In eerder genoemde periode steeg 
de vergoeding voor een dialyse in een 
ziekenhuis van f 325 tot f 665 per dialy-
se. Ik pleit er dus voor dat de vergoe-
ding voor de huisdialyse ook wordt 
aangepast. In een advies van de Ge-
zondheidsraad wordt erop gewezen, 
dat feitelijk slechts een vierde van het 
totaal aantal kunstnierpatienten in een 
polikliniek of ziekenhuis met een 
kunstnier zou moeten worden behan-
deld. De overige patiënten zouden dit 
thuis kunnen doen of zouden zich zelf 
kunnen behandelen in een polikliniek. 
Dat betekent dat de 'zelfdialyse' moet 
worden gestimuleerd. In vele gevallen 
is echter geen kunstnier nodig als er 
niertransplantatie kan worden ver-
richt. 

De Gezondheidsraad vindt dat het 
kernprobleem bij de opvang van de 
nierpatiënt is, het achterblijven van het 
aantal niertransplantaties. Al in 1972 
werd geraamd dat er jaarlijks 400 nier-
transplantaties nodig zouden zijn. Op 
het ogenblik wordt er nog niet de helft 
daarvan gehaald, doordat er te weinig 
nieren beschikbaar zijn. Daarnaast 
kampen de 7 Nederlandse transplanta-
tiecentra met financiële problemen. Er 
zou dus bij voorbeeld via het Rode 
Kruis een actie moeten worden ge-

voerd om meer nieren ter beschikking 
te krijgen. Daarnaast zouden de trans-
plantatiecentra meer financiële mo-
gelijkheden moeten krijgen. Wat is 
hierover het oordeel van de Staats-
secretaris? 

Uit de cijfers op blz. 8 van de memo-
rie van toelichting en bijlage VI 'De de-
mografische ontwikkeling in Neder-
land' blijkt, dat de daling van het ge-
boortecijfer ongeveer tot stilstand is 
gekomen. Wij zitten nu op een cijfer 
dat ligt beneden de 'vervangingswaar-
de'. Is dit geen vingerwijzing naar een 
noodzakelijke afremming van de im-
migratie? Naarmate de totale groei 
van de bevolking sterker wordt gedo-
mineerd door het aantal immigranten, 
zijn vooral op sociaal-cultureel terrein 
grote spanningen te verwachten. Hoe 
ernstig de situatie reeds is, wordt geil-
lustreerd door de bevindingen uit het 
onderzoek 'Omdat zij anders zijn' uit 
1978 van dr. Frank Bovenkerk. Beleids-
maatregelen te zamen met andere de-
partementen, zoals CRM en Sociale 
Zaken zijn dringend noodzakelijk. Wat 
is hierover het oordeel van de Staats-
secretaris? 

Gaarne stem ik in met de medewer-
king van Volksgezondheid aan de in-
terdepartmentale werkgroep - zie blz. 
35 van de memorie van toelichting -
die zich belast met de problematiek 
van de 'tweede generatie', kinderen 
van hier verblijvende werknemers. 

Op blz. 26 van de memorie van toe-
lichting wordt ingegaan op de dia-
gnostische centra in de eerste lijn. Dit 
zijn er op dit moment nog maar twee. 
Ik zou daarom willen aandringen op 
uitbreiding van deze experimentele 

centra, die van groot belang zijn voor 
de prioriteit die de zorg via de eerste 
lijn dient te krijgen en de Staatssecre-
taris wil len vragen of zij hiertoe moge-
lijkheden ziet. 

Kan de Staatssecretaris zeggen 
waarom Nederland tot op heden nog 
steeds niet het 'Accord de Florence' van 
de UNESCO heeft geratificeerd, waar-
in de staten verklaren bepaalde cate-
gorieën goederen, zoals hulpmid-
delen voor blinden of gehandicapten, 
zonder invoerrechten of omzetbelas-
ting de grenzen te zullen laten passe-
ren? 

Aan de Nederlandse Multiple Scle-
rose Stichting is onder artikel 79g een 
bedrag voor 1978 toegestaan van 
f 151.600. Naar mij bekend is, is dit be-
drag nog niet uitbetaald, hoewel daar-
op vanwege de stichting is aangedron-
gen in verband met de patiëntenregi-
stratie, de computerverwerking en de 
regionalisatie-activiteiten. Het is van 
groot belang dat de uitbouw van het 
werkten behoeve van de circa 10.000 
patiënten voortgang vindt. Een verla-
ging van het ter beschikking gestelde 
bedrag tot f 71.000 voor 1979 is wel 
zeer drastisch. Zou de Staatssecretaris 
een en ander wil len toelichten en 
eventueel nader bezien? 

In antwoord op vragen dezerzijds in-
zake de affaire-St. Annadal heeft de 
Staatssecretaris medegedeeld dat de 
heer Drion is belast met een onderzoek 
aldaar. Kan de Staatssecretaris mede-
delen of de heer Drion zijn taak al heeft 
aangevangen? Mij hebben berichten 
bereikt waaruit blijkt dat dit niet het ge-
val is. 

Overleg tussen Staatssecretaris Veder-Smiten kamerlid Wessel-Tuinstra 
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Voorzitter 
De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 13.15uur 
tot 14.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Justi-
t ie: wetsontwerp Onderbewindstel-
ling ter bescherming van meerderjari-
gen(15 350); 

b. de vaste Commissie voor de 
Kernenergie: de brief van de Minister 
van Economische Zaken inzake Maat-
schappelijke discussie over toepassing 
van kernenergie voor elektriciteitsop-
wekking (15 100, nr. 1). 

Ik stel voor aan de orde te stellen en te 
behandelen - zo nodig met onderbre-
king van de agenda - in de avondver-
gadering van woensdag 8 november 
1978 het verslag van een mondeling 
overleg over de proefboringen in het 
Noorden in verband met opslag van 
radio-actiefafval in zoutkoepels 
(15 100, nr. 2). nr. 2) 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor aan de 
orde te stellen en te behandelen bij de 
aanvang van de vergadering van don-
derdag 9 november a.s. het wets-
ontwerp Wijziging van de begroting 
van inkomsten en uitgaven van het Be-
zitsvormingsfonds voor het dienstjaar 
1977(15 137). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Na afhandeling van de 
begroting van Verkeer en Waterstaat 
ca . kan - op een nader te bepalen ti jd-
stip - worden beslist over de volgende 
tijdens de openbare commissieverga-
deringen ingediende moties - indien 
voldoende ondersteund - over de Bur-
gerluchtvaart, het Rijkswegenfonds, 
de Zeescheepvaart en de P.T.T.: 

motie-Rienks over geluidhinderbe-
strijding van vliegtuigen (15 300-XII, 
nr. 14); 

motie-Rienks over het verkeerslei-
d ingscentrumteBeek(L) (15 300-XII, 
nr. 15); 

motie-P. A. M. Cornelissen over de 
aanleg van fietspaden (15 300-B, nr, 
5); 

motie-P. A. M. Cornelissen over de 
aanleg van het wegvak A 35 - De Pop-
pe van Rijksweg A1 (E8) (15 300-B, nr. 
6); 

motie-Zeevalking c.s. over stopzet-
ting van de werkzaamheden aan het 
tracé Lunetten-Groenekan voor Rijks-
weg27(15 300B, nr. 7); 
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motie-Rienks c.s. over de uitvoering 
van de omleggingen om Enschede en 
Hengelo (15 300 B, nr. 8); 

motie-Eversdijk over beperking van 
het structurele overwerk bij de P.T.T. 
(15 300 G, nr. 5); 

motie-Hartmeijer over de prioriteits-
stelling van de Regering in het toe-
komstige P.T.T.-beleid (15 300 G, nr. 
6). 

Ik geef het woord aan de heer Kosto, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Kamer verlof wi l -
len vragen de Minister van CRM te in-
terpelleren over haar beleid ten aan-
zien van kunstuitleen. Dit beleid is in 
brede kring omstreden. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de af-
zonderlijke gemeenten - sferen, waar-
in kunstuitleen plaatsvindt - hebben 
bezwaren. De Minister heeft over deze 
materie een nota aan de Kamer toege-
zegd. Deze is er nog niet, maar onder-
tussen wordt een beleid in gang gezet. 
Ik vraag die interpellatie nü aan, omdat 
in de laatste brief aan de gemeenten is 
bepaald, dat vóór 5 november - zon-
dag aanstaande - een antwoord moet 
worden gegeven. Dit rechtvaardigt 
mijns inziens mijn manoeuvre thans 
een interpellatie aan te vragen. Ik ben 
mij ervan bewust, dat de behandeling 
van de begroting van CRM in de eerste 
week van december aan de orde is. Dit 
is mijn verzoek, mijnheer de Voorzit-
ter, gemotiveerd en toegelicht. 

De Voorzitter: Ik stel voor, hierover te 
beslissen na de theepauze. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik begrijp, dat als de Ka-
mergeen bezwaar tegen inwill iging 
van het verzoek van de heer Kosto 
heeft, deze er de voorkeur aan geeft, 
de interpellatie morgen te houden. 

De heer Kosto (PvdA): Ik geef daaraan 
inderdaad de voorkeur, maar soepel 
als ik van nature ben, zou ik mij kun-
nen voorstellen, dat de Minister, in 
overleg met u ons laat weten, dat de 
genoemde datum geen wezenlijke fa-
tale datum is. In dat geval zou het ook 
dinsdag kunnen. Het kan naar mijn 
mening niet later dan dinsdag. 

De Voorzitter: Ik zal mij direct met de 
Minister in verbinding stellen. 

Ik geef het woord aan mevrouw Epe-
ma, die het heeft gevraagd. 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter. Bij brief van 27 
oktober heeft de leden van de vaste 
Commissie voor de Kernenergie een 
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notitie bereikt betreffende snelle 
kweekreactoren en Euratom. Dat ge-
beurde ten behoeve van een monde-
ling overleg met de Ministers van Eco-
nomische zaken en van Buitenlandse 
Zaken en de Staatssecretaris van Bui-
tenlandse Zaken. Deze notitie heeft de 
pers bereikt, als gevolg waarvan juiste 
en onjuiste berichtgeving is ontstaan. 
Dit onderwerp is uitermate belangrijk 
en geniet grote belangstelling. Voor 
een goede discussie is openbaarheid 
van dit stuk noodzakelijk. 

Ik verzoek de Voorzitter de Regering 
te verzoeken dit stuk aan de openbaar-
heid prijs te geven. 

De Voorzitter: Ik heb daarvan inmid-
dels kennis genomen. Die notitie 
wordt een 'gespreksnotitie' genoemd. 
De vorm ervan is niet geschikt de noti-
tie tot een wit stuk te verheffen. Wei-
licht kan dit gebeuren met enkele klei-
ne wijzigen in de vorm. Ik zal daarover 
met de Minister overleg voeren. 

In het algemeen merk ik op, dat in de 
media in toenemende mate wordt ge-
sproken over een 'geheim stuk', ook in 
gevallen, waarin van een geheim stuk 
geen sprake is. Het gaat dan vaak om 
een stuk, dat nog net niet is gepubli-
ceerd. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik 
heb het woord 'geheim' niet gebruikt. 
Het is wel duidelijk, dat het in de media 
als een geheim stuk circuleert. Allen 
zijn gebaat bij openbaarheid. Vandaar 
mijn verzoek. 

De Voorzitter: Ik maakte van de gele-
genheid gebruik om te zeggen dat een 
stuk dat nog niet is gepubliceerd daar-
door niet als een geheim stuk kan wor-
den gekwalificeerd. Hoe langer hoe 
meer wordt dat een gewoonte, maar 
daarvan is in dit geval geen sprake. 
Wat in de overheidsdienst onder een 
'geheim' stuk moet worden verstaan, 
is precies omschreven. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XVII 
(Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
van de rijksbegroting voor 1979, voor-
zover betreft de afdeling Milieuhygië-
ne (15 300-XVII) en de daarbij aan de 
orde zijnde motie. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wi l graag mede namens de 
Staatssecretaris onze dank uitspreken 
voor de intensiteit, waarmee de Kamer 
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Ginjaar 
onze intenties is tegemoet getreden, 
intenties die gericht zijn op de be-
scherming van de gezondheid van 
mens en mil ieu. De heer Braams heeft 
in dat verband gewezen op het leef-
baar houden van dit land voor een be-
volking van thans 13 miljoen tot 14 
miljoen inwoners. Die intenties laten 
zich wat betreft het milieubeleid verta-
len in enerzijds de erkenning dat voor 
de ontplooiing van een ieder een ge-
zond leefmilieu noodzakelijk is en an-
derzijds dat onze verantwoordelijkheid 
ten opzichte van mens en milieu een 
rentmeesterschap noodzakelijk maakt. 
De heren Verbrugh en Lansink hebben 
hierover gesproken. 

De heer Lansink zal er wel begrip 
voor hebben dat de door hem in dit 
verband genoemde termen vrijheid en 
verantwoordelijkheid mij zeer hebben 
aangesproken. Het is altijd verleidelijk 
om in een algemeen betoog de zaak in 
een wat wijder verband te zien. Ik zal 
dat niet al te veel doen, maar ik kan 
toch niet nalaten een klein citaat naar 
voren te halen. 'Het behoeden van on-
ze natuurlijke hulpbronnen en het juis-
te gebruik daarvan geven hetfunda-
mentele probleem, waarop bijna alle 
andere problemen van ons nationale 
leven gegrondvest zijn. Wij moeten 
ons bewust worden dat de verstoring 
en de aantasting van onze natuurlijke 
hulpbronnen, de erosie en de veront-
reiniging van de bodem,in plaats van 
er in te investeren dat hij in waarde 
groeit, er in feite toe zullen leiden dat 
in de tijd van onze kinderen die rijk-
dom die wi j hen rechtmatig zouden 
moeten overdragen in gevaar wordt 
gebracht.'. 

Dit waren woorden die de Ameri-
kaanse president Theodore Roosevelt 
op 3 oktober 1907 uitsprak. Ook toen 
speelde de milieuproblematiek; wij 
weten dat. Dat was toen niet voor het 
eerst. Ook in de vorige eeuw kwam de-
ze problematiek naar voren. Ik moge 
eraan herinneren dat Thorbecke op 16 
januari 1866 de eerste vergadering van 
zeven eerste inspecteurs van het 
Staatstoezicht opende en hij beklem-
toonde daarbij dat voor de hygiëne 
hier te lande een nieuwe epoque was 
aangebroken. De milieuhygiëne werd 
daarbij als een belangrijk agendapunt 
behandeld, gekoppeld aan de bestrij-
ding van besmettelijke ziekten. 

Het bewustzijn dat milieu en natuur 
onvervangbare elementen in het be-
staan vormen hebben met vallen en 
opstaan een steeds grotere waarde ge-
kregen in het maatschappelijk bestel. 
Wij moeten echter nog steeds consta-
teren dat de vervlechting in het maat-

schappelijk gedrag in de samenleving 
nog niet zo is als met andere onder-
werpen, zoals bij voorbeeld volksge-
zondheid, onderwijs, culturele zaken 
enzovoort. Wij moeten nog steeds 
constateren - ik heb dat in ander ver-
band ook al gezegd; het is niet eens 
van mij zelf, het is een conclusie van 
een ander -da t , waar vaak het milieu-
besef duidelijk aanwezig is, toch in de 
praktijk blijkt dat men niet handelt naar 
dat milieubesef. 

De oorzaak is erin gelegen dat het ei-
genbelang vaak niet wordt gezien in 
het verlengde van het algemeen be-
lang. Ik meen dat de term 'Niet bij 
brood alleen' hier heel duidelijk op-
geld zou moeten doen. Zo lang dat niet 
wordt ingezien, is de maatschappelijke 
acceptatie van een milieubeleid nog 
niet zodanig, dat wi j kunnen zeggen 
dat het milieubeleid een breed draag-
vlak heeft. Dat betekent dat er voortdu-
rend een worsteling zal moeten zijn 
om het milieubeleid een plaats in de 
samenleving te geven. 

Een van de elementen die daarbij 
een belangrijke rol spelen is wat ik 
noem de individualisering van het mi-
lieubeleid. Daaronder versta ik dat de 
individuele burger een belangrijke rol 
kan en moet spelen bij het behoud van 
een goed milieu, omdat dit met over-
heidsmaatregelen alleen domweg niet 
kan. Onder individualisering moet be-
paald niet worden verstaan de door 
mevrouw Epema ten onrechte als libe-
raal omschreven opvatting van de af-
wenteling van de kosten op de indivi-
du of de burger. Overigens ben ik het 
met haar inhoudelijke stellingname 
evenmin eens. 

De individualisering van het mil ieu-
beleid is naar mijn overtuiging een 
belangrijk element. Alleen bij een vol-
doend bewustzijn zullen wij er zeker 
van kunnen zijn dat een milieubeleid 
kan slagen. Daarbij moet dan worden 
gedacht aan het verbieden van milieu-
gevaarlijke produkten, het stimuleren 
van milieuvriendelijke produkten, een 
tariefstelling door nutsbedrijven die 
stimuleert tot zuinig en milieuvriende-
lijk gebruik, een ruimtelijke ordening 
gericht op een regulering van de mobi-
liteit en het verstrekken van subsidies 
voor woningisolatie. Het is een lange 
reeks, te veel om op te noemen. Al de-
ze aspecten zullen in de eerstkomende 
jaren in het overheidsbeleid een plaats 
moeten vinden. 

De heer Braams heeft een vrij indrin-
gend, principieel betoog gehouden 
over een aantal algemene aspecten 
van het milieubeleid. Ik zou daarop 
graag ingaan. De ti jd daartoe ont-
breekt mij helaas. Ik wil wel twee 
aspecten naar voren halen. 

In de eerste plaats plaatst hij het mi-
lieubeleid in een mondiaal kader. Hij 
plaatst het ook in een tijdafhankelijk 
heid. Ik ben het met zijn principiële 
stellingname wel eens. Ik zou er echter 
alleen op wil len wijzen dat naarmate 
het systeem kleiner wordt de tijdaf-
hankelijkheid een steeds kleinere rol 
zal kunnen spelen. Ook als de karakte-
ristieke tijd voor kleine verschijnselen 
op een beperkte plaats nog aanwezig 
is, zullen toch de effecten van de ver-
storing wel degelijk een grote acute in-
vloed kunnen uitoefenen. Ook daar 
moeten wi j tegen optreden. 

In de tweede plaats heeft de heer 
Braams gezegd dat het beleid geba 
seerd moet zijn op het streven, het 
menselijk handelen in te passen in be-
staande ecosystemen. Ik ben het met 
hem eens dat daarvoor noodzakelijk is, 
dat een mil ieubeleidls gebaseerd op 
de kennis en inzichten van de ecologie. 
Naar mijn oordeel mag het milieube-
leid echter niet pas dan van de grond 
komen als alle met ds ecologische me-
thode bestudeerde processen en sy-
stemen geheel doorvorst zijn. 

In dit verband heeft de heer Braams 
ook nog opgemerkt, dat ecologie en 
economie niet als aparte takken van 
wetenschap zouden moeten blijven 
voortbestaan, zeker voor zover het de 
milieuproblematiek betreft. Daarmee 
kan ik wel instemmen. Zie ik bij voor-
beeld naar een omschrijving van eco-
logie door Odum, een van de grondleg-
gers van de ecologie als vakdiscipline, 
waarin hij zegt dat het menselijk han-
delen, waaronder ook de economische 
activiteiten, tot het vakgebied van de 
ecologie worden gerekend, dan be-
kruipt mij een beetje de angst dat wi j , 
als wij daarvan een basis voor het mi-
lieubeleid maken, nog ongelofelijk 
lang discussiëren zonder dat wi j tot 
feitelijke maatregelen kunnen komen. 
Wij moeten aan de ene kant heel dui-
delijk inzien de complexiteit van de 
systemen waarmee wi j te maken heb-
ben, maar aan de andere kant voor het 
bereiken van een praktisch milieube-
leid trachten, de zaken op een verstan-
dige wijze te relativeren. 

Toch kunnen wi j ons niet helemaal 
van de grote problematiek losmaken. 
Zowel mevrouw Epema-Brugman als 
de heer Braams hebben naar de bete-
kenis van CO2 voor de mondiale pro-
blematiek gevraagd. Het probleem van 
de CO2 -uitworp bij gebruik van fossie-
le brandstoffen zal als een onderdeel 
van de gehele milieuhygiënische in-
breng in de voortgangsnota inzake het 
energiebeleid en in de codenota wor-
den opgenomen. 

De heer Braams heeft gezegd, dat bij 
een prioriteitenkeuzeeen hiërarchie 
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Ginjaar 
van beleidsniveaus zal moeten wor-
den aanvaard: Mondiaal beleid, Euro-
pees beleid, Nederlands beleid en pro-
vinciaal beleid. Ik ben het met de heer 
Braams eens, dat sprake is van een 
verschillend aantal niveaus, maar ik 
wi l daarin liever geen strak hiërar-
chisch systeem zien. Liever spreek ik 
van een functionele relatie. 

Ik noem een enkel voorbeeld ter ver-
duideli jking. Luchtverontreiniging 
door voertuigen hangt in bestuurlijke 
zin samen met een drietal elementen 
in de besluitvorming: de ui tworpnorm, 
vastgesteld in het kader van de econo-
mische commissies van Europa en van 
de Verenigde Naties, de luchtkwali-
teitsnorm, waarvoor in principe de 
centrale nationale overheid de verant-
woordeli jkheid draagt en verkeers-
maatregelen van vaak lokale aard. Het 
is heel duidelijk dat een functioneel 
verband aanwezig is, zonder dat van 
een strakke hiërarchie sprake is. 

De heer Braams heeft ook de wens 
naar voren gebracht de nieuwe techno-
logie zodanig op te stellen, dat pro-
cessen die erbij behoren, zullen pas-
sen in natuurlijke kringlopen. Hij heeft 
ook gezegd, dat het begrip 'schone 
technologie' misschien wat te eng is. 
Ik meen dat de technologie en de tech-
niek die worden gebruikt op een zoda-
nige wijze moeten functioneren, dat de 
kwalijke neveneffecten ervan in de 
kringloop passen. Dat wi l zeggen dat 
de grondstoffen die voor een bepaald 
proces nodig zijn, het energieverbruik 
dat daarvoor nodig is en de vervuiling 
die ten gevolge van dat proces op-
treedt, op een zodanige wijze in dat 
proces moeten zijn ingebouwd, dat zij 
zoveel mogelijk rekening houden met 
de verschillende kringlopen waartoe 
deze onderdelen behoren. Dat bete-
kent dat het begrip 'schone technolo-
gie' uiteraard inhoudelijk een wat bre-
dere strekking heeft dan het simpele 
woord 'schone' zou kunnen doen ver-
moeden. Aspecten van grondstoffen-
gebruik, van een zuinig energiever-
bruik en van innovatie zullen daarbij 
ongetwijfeld mede een rol spelen. 

De heer Deetman heeft aandacht ge-
vraagd voor 'sluipende verontreinigin-
gen'. Ik meen dat hij hiermee een bij-
zonder belangrijk punt naar voren 
heeft gebracht. Men moet beducht zijn 
voor onopvallende milieuverontreini-
gingen en nauwelijks merkbare toene-
ming van de graad van deze verontrei-
niging. Het is echter vaak moeilijk om 
die sluipende verontreiniging aan te to-
nen. 

Als het gaat om noeveelheden 
stoffen die niet of nauwelijks meetbaar 
zijn en als het gaat om effecten op lan-
ge termijn, kunnen wi j niet aanstonds 
maatregelen nemen. Wel moeten wi j 
voortdurend beducht zijn op die mo-
gelijke sluipende verontreiniging en er 
voortdurend voor waken die kwalijke 
neveneffecten te constateren. Het 
geldt niet alleen voor ons buitenmi-
lieu, maar ook voor bij voorbeeld 
aspecten van voeding, waarover ver-
schillende afgevaardigden bij het 
hoofdstuk Volksgezondheid hebben 
gesproken. 

Daarom is het erg belangrijk dat 
wordt vastgehouden aan het beleids-
uitgangspunt zoveel mogelijk reeds 
bij de bron het ontstaan van verontrei-
niging te voorkomen en indien dat niet 
helemaal mogelijk is de bestrijding 
van de verontreiniging ter plaatse ter 
hand te nemen om de verspreiding 
van verontreiniging tegen te gaan. Ui-
teraard zijn afhankelijk van de aard en 
de verspreiding van deze verontreini-
ging internationale afspraken zeer 
belangrijk. 

Van verschillende zijden is gespro-
ken over de versterking van de positie 
van de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. Ik merk hierbij op 
dat het doel van die versterking niet is 
om de Minister per se belangrijk te la-
ten worden. Het doel van deze verster-
king is om te bewerkstelligen dat een 
integratie en doorwerking van het mi-
lieubeleid in het totale kabinetsbeleid 
plaatsvinden. Om dat te bereiken heeft 
het kabinet een aantal principe-afspra-
ken gemaakt, die uiteraard nog verde-
re invulling behoeven. Ik wil deze af-
spraken nog even op een rijtje zetten. 

In de eerste plaats is de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne de 
eerst verantwoordelijke om te komen 
met een wetsontwerp voor de Wet Bo-
dembescherming. 

In de derde plaats heeft hij tot taak 
om een wetsontwerp met betrekking tot 
de externe veiligheid voor te bereiden. 

In de derde plaats heeft hij tot taak 
om een wetsontwerp met betrekking tot 
milieugevaarlijke stoffen voor te berei-
den. Dat zijn duidelijk elementen van 
wetgevende aard. Bovendien zal de 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne nauwer worden betrokken 
bij de uitvoering van de Wet VerontreN 
niging Oppervlaktewater. De Minis-
ter-President heeft al aangekondigd 
dat daarvoor de nodige wetswijzigin-
gen zullen worden voorbereid. Wei-
licht is er bij deze wetswijziging dan 
nog aanleiding om hierover verder te 
spreken. 

Met betrekking tot de Wet op de ge-
luidhinder heeft de Kamer vandaag 
een brief bereikt van de Minister-Presi-
dent, de Minister van Algemene Za-
ken. 

De Voorzitter: Ik zal mij hiervan direct 
bij de griffie op de hoogte stellen. 

Minister Ginjaar: Ik heb de brief hier 
voor mij . De Kamer heeft hem van-
daag gekregen. 

De Voorzitter: Ik zal de brief ogenblik-
ketijk laten vermenigvuldigen. 

Minister Ginjaar: Graag. De essentie 
van deze brief is dat, uitgaande van het 
aangenomen amendement-Konings bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
Wet op de geluidhinder, resulterende 
in artikel 174, thans wordt begonnen 
met een begin van uitvoering van dat 
artikel. Dit betekent dat de nodige re-
gelingen moeten worden vastgesteld 
om de medebetrokkenheid van de Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne volgens dat artikel in de ver-
schillende onderdelen van wetten te 
regelen. 

De Voorzitter: Ik wil de Minister even 
onderbreken. De brief is inderdaad bij 
de Kamer aangekomen, doch is al naar 
de Staatsuitgeverij om gedrukt te wor-
den. Als wi j het exemplaar dat de Mi-
nister bij zich heeft, mogen hebben, 
zullen wi j dat onmiddelli jk vermenig-
vuldigen. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Voorts is er het probleem van de 
coördinatie. Ik wi l uitdrukkelijk naar 
voren brengen dat dit probleem onder 
andere gestalte zal vinden in een lnter-
departementale Coördinatiecommis-
sie Milieuhygiëne, die een wettelijke 
status zal krijgen. Daarbij zal dan nader 
worden geregeld, welke beleidsonder-
werpen en welke wetsvoorstellen be-
halve die van de Ministervan Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne mede de 
ICMH zullen moeten passeren. 

Voorts heeft mevrouw Epema nog t 
gevraagd naar de mede betrokkenheid 
bij de verschillende wetten inzake de 
verontreiniging van het zeewater. De 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne is thans betrokken bij het 
verlenen van ontheffingen op grond 
van de Wet Verontreiniging Zeewater. 
Deze verlening van ontheffingen ge-
schiedt door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat in overeenstemming 
met de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vroeg de Mi-
nister niet hoe zijn positie op dit mo-
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ment was, maar of een verbetering 
van zijn positie ten aanzien van de wa-
terverontreiniging ook zou slaan op de 
zeeverontreiniging. Uit hetgeen de Mi-
nister zoeven zei, begrijp ik dat dit niet 
het geval is. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Deze constatering is volstrekt juist. 
Zoeven heb ik gezegd dat met betrek-
king tot de medebetrokkenheid in het 
kader van de Wet verontreiniging op-
pervlaktewater de nodige wetsvoor-
stellen in de eerste helft van 1979 aan 
de Kamer zullen worden voorgelegd. 
Dat lijkt mij het beste moment om er 
verder over te discussiëren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
een aantal andere punten die in de be-
leidsplannen van het kabinet duidelijk 
ter sprake komen, onder andere de 
toetsing van beleidsvoornemens aan 
de gevolgen voor het milieu. Een der-
gelijke benadering zal rechtstreeks 
moeten worden gerelateerd aan een 
nieuwe wettelijk vastgelegde lnterde-
partementale Coördinatiecommissie 
Milieuhygiëne. Wij hebben ook duide-
lijk kenbaar gemaakt dat in datzelfde 
verband de milieu-effectrapportage 
en de normstelling belangrijke belang-
rijke beleidsinstrumenten zijn om tot 
die afweging te komen. Het is niet 
eens zozeer belangrijk hoe een struc-
tuur is, maar belangrijker is dat ook de 
centrale overheid voor haar eigen be-
leidsvoornemens beschikt over de no-
dige instrumenten. Het is de bedoeling 
dat die instrumenten heel duidelijk 
worden vastgesteld. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Als de 
Minister spreekt over een wettelijke 
vastlegging van de positie van de 
ICMH, verneem ik graag in hoeverre 
dat betekenis heeft voor de positie van 
de Minister als coördinerend bewinds-
man, omdat daarvoor nu kennelijk de 
sleutel is de inbreng van onderwer-
pen via de ICMH in de Raad voor 
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygië-
ne. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! De ICMH is het voorportaal voor 
de onderraad van de ministerraad, de 
zgn. Raad voor Ruimtelijke Ordening 
en Milieuhygiëne. Deze onderraad 
kent twee coördinerende bewindslie-
den, nl. de Minister van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening en de Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat is toch geen antwoord op de 
vraag! 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Dat was ook mij bekend, mijn-
heer de Voorzitter, maar ik vroeg hoe 
bij het vastleggen van de wettelijke 
status van de ICMH ook begrepen is bij 
voorbeeld het uitbreiden van het aan-
tal onderwerpen dat in de ICMH komt 
en dus het uitbreiden van de coördine-
rende taakstelling van deze Minister. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb zoeven al duidelijk gesteld 
dat bij de wettelijke vastlegging mede 
zal worden gekeken naar de onderwer-
pen, die beleidsvoornemens van ande-
re bewindslieden die mede in de ICMH 
ter sprake moeten komen, juist met 
het oog op de toetsing van dat beleids-
element ten opzichte van de uit-
gangspunten van het milieubeleid. Ik 
heb ook gezegd dat daarvoor twee be-
langrijke instrumenten zijn de Milieu-
effectrapportage en de normstelling. 

Terecht is geconstateerd dat ook de 
begroting Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne niet aan de gevolgen van Be-
stek '81 is ontkomen; zowel het onder-
werp volksgezondheid als het onder-
werp milieuhygiëne. Mevrouw Epema 
wees erop dat in 1981 zo'n 30% op de 
oorspronkelijke raming voor de mi-
lieuwetten wordt bespaard. Dat is 
juist, maar ik zou het liever wil len om-
draaien. Dan constateer ik dat in de be-
groting 1978 voor nieuwe milieuwet-
ten een bedrag van ca. 89 min. is opge-
nomen, terwijl dat voor 1981, na de 
ombuigingen en met inbegrip van de 
steun ten behoeve van milieuhinderlij-
ke bedrijven, een bedrag is voorzien 
van niet minder dan 186 min., dus een 
stijging van meer dan 100%. 

Mevrouw Lambers heeft gevraagd 
naar het verschil tussen de nettobe-
zuiniging van 16 min., zoals vermeld in 
Bestek en de som van de bezuinigin-
gen op de deelposten van 17,3 min. 
Dat berust op afrondingsverschillen en 
technische financieel-administratieve 
bijstellingen ten gevolge van wijzigin-
gen in de gehanteerde veronderstellin-
gen van te verwachten loon- en prijs-
stijgingen. 

Mevrouw Epema heeft gevraagd, of 
ik zo nodig een suppletoire begroting 
zou wil len indienen. Mevrouw Lam-
bers heeft gevraagd, of ik wil toelich-
ten, hoe definitief de toedeling van de 
ombuiging nu eigenlijk in de begroting 
is verwerkt. Ik heb in de memorie van 
toelichting opgenomen, dat milieu be-
leid een jong beleid is. Uit alle discus-
sies is duidelijk gebleken, dat nog een 
gigantische hoeveelheid werk te ver-
zetten is. Dat betekent ook dat wij van 
een zekere planning moeten uitgaan. 
Willen wij tot een bevredigend milieu-
beleid komen met de daarvoor beno-

digde instrumenten, dan moeten wi j 
met voortvarendheid aan de verschil-
lende zaken werken. 

Het betekent echter ook dat bij de 
voorbereiding van de vrij ingewikkelde 
wetgeving waarop het milieubeleid 
helaas moet stoelen, altijd elementen 
van vertraging kunnen optreden. Daar-
om heb ik gezegd, dat de posten op dit 
moment als voorlopig moeten worden 
gezien. Omdat ik inderdaad van me-
ning ben dat afhankelijk van de feitelij-
ke beleidsontwikkeling en de feitelijke 
voortgang van de wetgeving zo nodig 
accentverschuivingen moeten kunnen 
plaatsvinden. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Accentverschuivingen, dat is wat an-
ders dan het bijbuigen van posten. Ik 
neem aan dat het daarbij dan nog om 
een bijbuiging naar beneden zal gaan. 
De Minister wi l mij toch niet wijsma-
ken dat nu de bedragen zijn verlaagd 
uit een soort beleidsoverwegingen, 
bij voor beeld omdat men niet klaar 
komt met de wetgeving? Dat is toch 
duidelijk in het kader van Bestek ge-
beurd? Ik vind dat je daar geen doekjes 
om moet winden. Ik zou nu toch wel 
graag wil len weten, of de posten die 
nu op de begroting voorkomen, ge-
handhaafd blijven. Dat is toch van ont-
zettend veel belang voor het dekkings-
plan. Moet de Minister straks nog wat 
inleveren? Heeft de heer Andriessen 
nog wat van hem nodig? Dat moeten 
wi j nu weten. 

Minister Ginjaar: Of de heer Andries-
sen nog wat van mij nodig heeft, zou 
mevrouw Epema aan de heer Andries-
sen zelf moeten vragen. Daarom gaat 
het echter niet. Ik heb gezegd dat de 
bezuinigingen die zijn opgebracht, zo 
goed mogelijk zijn verdeeld - ik spreek 
nu over dit begrotingshoofdstuk - in 
het kader van de voortgang van de be-
leidsontwikkeling en de wetgeving. Ik 
heb bovendien gezegd dat tussen de 
posten onderling wellicht nog ver-
schuivingen kunnen optreden. Als dat 
gebeurt, dien ik wel een suppletoire 
begroting in. De vraag van mevrouw 
Epema gaat echter ver uit boven de 
'simpele' problematiek van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, want die 
heeft te maken met alle 16departe-
menten en dat heeft weer te maken 
met het totale kabinetsbeleid. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Na 
een mondelinge vraag is gezegd, dat 
de posten van de begroting voor Justi-
tie blijven, zoals ze zijn. Kan dat ook 
gesteld worden van deze begroting? 
Ja of neen? 
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Minister Ginjaar: Het antwoord is: ja. 

Dan heeft mevrouw Epema nog een 
opmerking gemaakt over de arbeids-
plaatsen en de consequenties van de 
verschillende ombuigingsoperaties. 
De verlaging van de voorziene verho-
ging - die verlaging is 30%, zoals me-
vrouw Epema opmerkt, waarbij ik zeg 
dat de totale verhoging nog altijd 
100% is - zou natuurlijk in macro-eco-
nomische zin gerelateerd kunnen wor-
den aan de vermindering van het aan-
tal arbeidsplaatsen. Men mag dat 
doen. Wanneer men echter kijkt naar 
de feitelijke bestedingen, dan mag 
men dit niet zonder meer doen. Boven-
dien zouden volgens Bestek '81 op een 
andere wijze arbeidsplaatsen door de-
ze bezuiniging moeten worden gecre-
eerd. 

Naast de aangebrachte ombuigin-
gen echter is er een nieuwe post opge-
voerd. Dat is de post voor de mil ieu-
hinderlijke bedrijven. Wij maken daar 
een begin om buiten wetgeving en de 
daarvoor aangegeven wetten, zoals de 
Wet op de luchtverontreiniging en de 
Wet verontreiniging oppervlaktewater 
op een andere wijze steun te kunnen 
verlenen aan die bedrijven die ten ge-
volge van door met name de lagere 
overheden te nemen maatregelen in 
moeilijkheden zouden komen. 

Het totaal aantal arbeidsplaatsen dat 
daarmee gemoeid is, bedraagt vol-
gens voorlopige schattingen 25 000 to-
taal. Dat betekent dat gerelateerd aan 
de beleidsvoornemens, zoals die in 
ontwikkeling zijn, de eerstkomende ja-
ren sprake kan zijn van het redden van 
3000 arbeidsplaatsen. Ik vind dit uiter-
mate belangrijk. Dat betekent dat er -
zoals de heer Lansink naar voren 
bracht - geen tegenstelling is tussen 
milieu en economie. Er moet een sa-
menspel zijn tussen dat milieubeleid 
en dat economische beleid. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Rekent u nu ook macro-economisch? 

Minister Ginjaar: Neen, nu reken ik 
heel feitelijk gericht op de specifieke 
bedrijven. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Er 
staat bij voorbeeld in de memorie van 
toelichting dat er nog nooit een bedrijf 
is gesloten doordat men met milieukos-
ten te maken kreeg. Dit alles bij elkaar 
nemend, vind ik het van wat schijn ge-
tuigen dat u nu komt aanzetten met dit 
aantal arbeidsplaatsen voor mil ieuhin-
derlijke bedrijven. Ik wi l de Minister niet 
vragen nu mede te delen hoe hij aan die 
feitelijke berekening komt. Dit zal waar-
schijnlijk zeer technisch zijn. Ik stel voor 
dat de Minister schriftelijk mededeelt 
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hoe hij aan deze cijfers komt. Tevens 
stel ik voor dat hij zo spoedig mogelijk 
mededeelt hoeveel arbeidsplaatsen er 
verdwijnen. Hij heeft zelf gezegd dat er 
arbeidsplaatsen verdwijnen bij het om-
buigen van het beleid ten opzichte van 
de drie wetten. Laat hij die gegevens 
schriftelijk mededelen opdat wi j die bij 
onze eindconclusie volgende week kun-
nen betrekken. 

Minister Ginjaar: Ik meen dat me-
vrouw Epema twee dingen door el-
kaar haalt. Wij hebben aangekondigd, 
ook in de memorie van toelichting, dat 
er in de loop van 1979 een beleidsnota 
komt met betrekking tot de mil ieuhin-
derlijke bedrijven. Ik neem aan dat me-
vrouw Epema er oog voor zal hebben 
dat, waar wi j volgend jaar met een be-
leidsnota komen, wi j thans niet binnen 
een week een verkorte versie van die 
nota kunnen produceren. Waar wi j in 
de memorie van toelichting stellen dat 
er nog geen bedrijven gesloten zijn, is 
dat volstrekt niet in tegenspraak met 
wat w i j nu van plan zijn. In tegendeel, 
de achtergrond van het beleidsvoorne-
men is dat wi j ernst gaan maken met 
het saneren van wat vroeger werd ge-
noemd de 'woonwijkverkrottende in-
richtingen'. 

Mevrouw Epema zal die term niet 
helemaal onbekend zijn. Wij hebben 
daar 'milieuhinderli jke bedrijven' van 
gemaakt. Wanneer de lagere overhe-
den een daadwerkelijk beleid willen 
voeren om in binnensteden bedrijven 
die daar volgens de huidige opvattin-
gen niet meer thuis horen te saneren 
of dit beleid wil len voeren op het plat-
teland ten aanzien van bedrijven die 
stank, hinder en overlast veroorzaken, 
dan zal de overheid die dat beleid op-
legt, waar nodig en mogelijk, ook moe-
ten bijspringen met financiële steun. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik 
heb er geen enkel bezwaar tegen dat 
milieuhinderli jke bedrijven worden 
gesaneerd. De Minister probeert nu op 
een wat demagogische wijze te bren-
gen dat wi j daar tegen zouden zijn. 
Neen, wi j zijn er met de Minister voor 
dat dit punt wordt aangepakt. De Mi-
nister noemde echter het aantal van 
die 3000 arbeidsplaatsen. Hij moet het 
kunnen onderbouwen als hij hier een 
aantal noemt. Dan vind ik niet dat wi j 
nu maar eens moeten wachten op een 
nota die eens in de toekomst komt. 

Hij kan toch het gedeelte waarin het 
om die 3000 arbeidsplaatsen gaat, er-
uit halen? Ik neem aan dat wat de Mi-
nister zegt, ergens op gebaseerd is. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Mevrouw Epema gaat even voor-
bij aan het feit, dat zij allereerst zegt, 
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dat er een tegenspraak is met wat er in 
de memorie van toelichting staat, ter-
wi j l er in wezen geen tegenspraak is, 
omdat er nu inderdaad daadwerkelijk 
ernst wordt gemaakt met een mil ieu-
beleid in de binnensteden in situaties 
waarin sprake is van overlast, stank en 
hinder. Dat beleid is tot nu toe nog 
nooit gevoerd. Dit beleid wordt op een 
zodanige wijze gevoerd, dat er geen 
sprake van kan zijn, dat door dit mi-
lieubeleid arbeidsplaatsen verloren 
zullen gaan. Dit wi l ik heel uitdrukkelijk 
beklemtonen. 

Mijnheer de Voorzitter! De criteria 
op grond waarvan schadevergoe-
dingsregelingen aan bedrijven zullen 
worden gegeven, zijn op dit moment 
van kwalitatieve aard. Zowel in het ka-
der van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging, waarbij schadevergoedings-
regelingen of steunmaatregelen mo-
gelijk zijn, als in het kader van het be-
leid ten aanzien van milieuhinderlijke 
bedrijven gelden een aantal kwalitatie-
ve criteria die betrekking hebben op de 
zwaarte van de voorzieningen, waarbij 
een vergelijking wordt gemaakt met 
de gevraagde voorziening bij andere, 
soortgelijke bedrijven en de verhou-
ding wordt bekeken van de kosten die 
gepaard gaan met deze voorzieningen 
tot de financiële draagkracht. 

Het is duidelijk, dat de vraag of en 
tot welke omvang een bijdrage ver-
leend kan worden, mede bekeken 
moet worden in relatie tot de structu-
rele economische positie van het be-
drijf zelf. Daarbij merk ik op, dat er uit 
de aard der zaak geen sprake van is, 
dat permanent een bijdrage in milieu-
lasten van bedrijven wordt gegeven. De 
bijdragen beogen een soepele over-
gang te bewerkstelligen naar een situ-
atie waarin de milieulasten een nor-
maal bestanddeel van de produktie-
kosten vormen. 

Mevrouw Lambers en de heren 
Braams en Lansink hebben gesproken 
over de relatie tussen milieu en werk-
gelegenheid. Uit hetgeen ik zojuist heb 
gezegd, wil ik nog even naar voren ha-
len, dat naar mijn overtuiging uit-
gangspunten van een beleid dienen te 
zijn, dat grenzen gesteld moeten wor-
den aan milieuverontreinigingen, dat 
voorwaarden opgelegd moeten wor-
den en dat mogelijkheden moeten 
worden geschapen. Ik vind het onjuist 
als er een milieubeleid wordt gevoerd, 
waarbij alleen maar wordt gezegd 'dit 
mag niet' en waarbij het voor de rest 
aan een ieder wordt overgelaten, zelf 
tot oplossingen te komen. De overheid 
heeft dan mede tot taak, die mogelijk-
heden te scheppen, dat een ieder bin-
nen het gegeven kader kan opereren. 
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Ginjaar 
Uit de uiteenzetting in de memorie 

van toelichting kan ook de gedachte 
gehaald worden, dat ik graag de stel-
l ingname van de heer Lansink onder-
steun, dat de politieke afweging in het 
spanningsveld van milieu en werkge-
legenheid niet kan leiden tot een keuze 
voor óf het milieu óf de werkgelegen-
heid. Ik heb dit zoeven al gezegd en ik 
wilde dit graag beklemtonen. De doel-
stellingen zijn dus nevengeschikt. 

Mevrouw Lambers heeft in dit ver-
band erop gewezen, dat de marsrou-
tes van het werkgelegenheids- en het 
milieubeleid moeten kunnen samen-
vallen. Ik ben dat geheel met haar 
eens. Zij zegt in feite exact hetzelfde. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
dit wel gezegd maar in verband met 
een ander soort benadering van de 
werkgelegenheidsproblematiek dan 
onder deze Regering wordt gevolgd. 
Deze kanttekening moet dan wel bij de 
woorden van de Minister worden ge-
plaatst. Kortheidshalve heb ik verwe-
zen naar de uiteenzettingen daarover 
in het alternatief van D'66 voor Bestek 
'81. Immers, bij de huidige aanpak van 
het werkgelegenheidsprobleem kan ik 
namelijk niet concluderen, dat die 
marsroutes samenvallen. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! In dat plan van D'66 zijn inderdaad 
een aantal zaken naar voren gebracht. 
Ik ben echter van mening, dat, wan-
neer men mijn memorie van toelich-
ting goed leest en de memorie van 
toelichting op de begroting van Econo-
mische Zaken, alsmede de toespraken 
die zowel mijn collega van Economi-
sche Zaken als ikzelf af en toe gehou-
den hebben, daaruit duidelijk blijkt, dat 
wij exact dezelfde opvattingen heb-
ben. Ik ben echter ook van mening, dat 
dit een inhoudelijk dergelijk ander be-
leid is, dat het niet lukt dit van vandaag 
op morgen in te voeren. Dat kan niet. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik hecht 
eraan vast te stellen, dat de interpreta-
tie van de Minister, dat dit op een gelij-
ke stellingname uitkomt, wel geheel 
voor zijn rekening is. Ik deel die inter-
pretatie namelijk niet. 

Minister Ginjaar: Ik vind het een prero-
gatief van mevrouw Lambers-Hacque-
bard om met mij over de interpretatie 
van mening te verschillen. 

Mevrouw Epema-Brugman heeft ge-
vraagd of er geen onderzoek kan wor-
den verricht naar de ontwikkelingen in 
de milieuproduktiesector, waaronder 
begrepen de energiebesparingspro-

jecten. In de schriftelijke beantwoor-
ding van de vragen heb ik al gesteld 
dat er nog weinig concreet inzicht be-
staat in de verschillende aspecten van 
de ontwikkeling van de milieuproduk-
tiesector. Ik denk dan bij voorbeeld 
aan de met de produktie van de diver-
se milieuvoorzieningen samenhan-
gende werkgelegenheid en de import-
en exportrelaties met het buitenland. 
Ik ben het met mevrouw Epema-Brug-
man eens dat dit jammer is. 

Ik zal dan ook graag op haar sugges-
tie ingaan en in overleg treden met 
mijn collega van Economische Zaken 
om na te gaan in hoeverre het moge-
lijk is tot een gericht onderzoek op dit 
terrein te komen. 

Mevrouw Epema-Brugman heeft ge-
vraagd welke prioriteiten ik stel bij de 
wetgeving. Uit het voorgaande moet 
dit al duidelijk zijn geworden. Ik stel 
prioriteiten bij een voortgang, zo goed 
en zo snel mogelijk, met de sectorale 
wetgeving en de daarbij behorende al-
gemene maatregelen van bestuur; er 
moet voor gezorgd worden dat die 
sectorale wetgeving wordt gebundeld, 
dat er een coördinatie en harmonisatie 
van de verschillende sectorale wetten 
plaatsvinden; er moet een begin wor-
den gemaakt, stapsgewijs, met het 
ontwikkelen van de wetgeving die be-
trekking heeft op gevaarzetting, onver-
schillig of dit nu milieugevaarlijke stof-
fen of de externe veiligheid betreft. Het 
is mijn overtuiging dat w i j , wanneer 
wi j uitsluitend aandacht besteden aan 
de sectorale wetgeving, over twee of 
drie jaar helaas zouden moeten con-
stateren dat er grote lacunes in de wet-
geving zijn ontstaan. Dat zou dan aan-
leiding kunnen geven tot ferme discus-
sies. 

Eén van de belangrijkste elementen 
bij de totale problematiek van de wet-
geving is de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne. De heer Lansink heeft 
gevraagd hoe de volgorde nu zou zijn. 
De volgorde zal een beetje afhangen 
van de voortgang van de werkzaanv 
heden. Er zullen echter toch een aantal 
belangrijke onderwerpen in komen als 
vergunningenstelsel, milieu-effectrap-
portage, normstelling en, na het uit-
brengen van de heffingennota, het on-
derwerp heffingen. 

De argumenten, die ook door de 
heer Lansink zijn genoemd, om ook tot 
een afzonderlijke wetgeving voor de 
milieu-effectrapportage te komen, 
worden door mij niet gedeeld. 

De heer Lansink (CDA): Misschien is er 
sprake van een misverstand. Ik heb 
juist gepleit voor het opnemen van de 
milieu-effectrapportage in de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne of 
in de Milieukaderwet. 

Minister Ginjaar: Ik heb van de heer 
Lansink niets anders begrepen dat wat 
hij nu zegt. Dan heb ik een verkeerd 
woordgebruik gehad bij mijn pogin-
gen om binnen de toegestane tijd de 
Kamer zo goed mogelijk van repliek te 
dienen. 

Wat het beleidsvoornemen ten aan-
zien van de milieu-effectrapportage be-
treft, er komen drie rapporten uit. Zo-
dra deze gereed zijn, zal er mijnerzijds 
zorg voor worden gedragen dat er een 
regeringsstandpunt wordt geformu-
leerd en dat de wetgeving, stoelende 
op dit regeringsstandpunt, zo snel mo-
gelijk tot stand komt. 

In aanvulling op hetgeen in de me-
morie van toelichting al is opgemerkt, 
kan ik mededelen dat er tussen mij , als 
eerst verantwoordelijke bewindsman 
voor de milieu-effectrapportage, en de 
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk overeen-
stemming bestaat over de reikwijdte 
van de milieu-effectrapportage, in de 
zin dat ook de effecten op de waarde 
van natuur en landschap onderdeel 
van de milieu-effectrapportage zullen 
moeten uitmaken. Hieruit vloeit voort, 
gelet op de bijzondere beleidsverant-
woordelijkheid van de Staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk voor het landschapsbe-
houd, dat genoemde voorstellen in on-
derlinge overeenstemming zullen wor-
den gedaan. 

De vraag of uitsluitend de zoge-
naamde milieuhygiënische wetten on-
der de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne zullen moeten worden ge-
bracht, is een vraag die niet met een 
eenvoudig ' ja' of 'neen' is te beant-
woorden. De oorzaak daarvan is dat 
wij hebben gesteld dat de uitbouw tot 
een kaderwet tot stand zal worden ge-
bracht enerzijds door vergroting van 
de reikwijdte en de werkingssfeer en 
anderzijds door uitbreiding van de wet 
met onderwerpen die voor harmoni-
satie en coördinatie van beleid van be-
lang zijn. Dat betekent dat van geval 
tot geval bekeken zal worden wat daar-
in moeten worden opgenomen. 

De heer Deetman heeft een zeer uit-
voerig betoog gehouden over de 
plaats van de gemeenten. Wanneer wij 
zien hoeveel bedrijven vallen onder de 
Wet luchtverontreiniging, dan is dat 
vergeleken met het totaal aantal be-
drijven dat onder de Hinderwet valt 
maar een klein percentage. Het aantal 
zal misschien iets van 5% uitmaken. 
Met de stellingname - ik meen te we-
ten dat dit wel eens van gemeentelijke 
zijde naar voren wordt gebracht - dat 
de gemeenten feitelijk niet betrokken 
zijn bij het milieubeleid kan ik het niet 
geheel eens zijn. 
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Ginjaar 
Ik ben van mening dat juist door de 

grote betrokkenheid van de gemeen-
ten bij de uitvoering van de Hinderwet 
- daaronder valt 95% van het totale 
aantal bedrijven in Nederland - de be-
trokkenheid bij het milieubeleid in feite 
erg groot is. Ik geef toe, dat er een be-
perkt aantal bedrijven is - bij voor-
beeld in het kader van de Wet luchtver-
ontreiniging - waarover de gemeen-
ten geen directe zeggenschap hebben. 
Ik kan mij voorstellen dat men dat be-
treurt, omdat het in het algemeen be-
drijven zijn die van een wat grotere al-
lure zijn en die wat meer opvallen. 

Het is mijn persoonlijke overtuiging 
dat een goed milieubeleid juist ten 
aanzien van de kleine bedrijven - ik 
verwijs weer even naar de al genoem-
de saneringsregeling voor milieuhin-
derlijke bedrijven - van essentieel 
belang is voor het tot stand brengen 
van een goed woon- en werkklimaat. 
Het is ook van belang om binnen de 
leefgemeenschappen een goede men-
ging van wonen en werken tot stand te 
kunnen brengen of - waar dat reeds 
het geval is — in stand te houden. De 
gemeenten hebben daarin een uiter-
mate belangrijke taak. 

De heer Deetman heeft ook ge-
vraagd naar het technisch personeel. 
De milieuwetgeving is zo opgezet, dat 
bij de delegatie naar de lagere overhe-
den tevens de financiële middelen 
worden verstrekt om tot het aanstellen 
van personeel over te gaan. Die finan-
ciële middelen zullen moeten komen 
uit de heffingen. Dat betekent dat, zo-
lang er nog geen heffingen worden ge-
heven, er geen personeel ter beschik-
king kan worden gesteld. Met de wet-
ten die nu op stapel staan, hebben wij 
te maken met een situatie waarbij het 
van essentieel belang is dat er 
spoedig tot een heffingsysteem kan 
worden overgegaan. Vooruitlopende 
op heffingen, kunnen wij ook over-
gaan tot een bepaalde structuur van 
'ondersteuning' van de lagere overhe-
den om alvast een begin te maken met 
het aanstellen van de nodige mensen. 

De heer Deetman heeft ook ge-
vraagd naar de coördinatieregeling 
met betrekking tot de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. Hij heeft 
daarbij ook gewezen op wat oneven-
wichtigheden die wellicht aanwezig 
zouden zijn in de opzet van die wet. Er 
is ook verwezen naar het verslag van 
de Voorlopige Centrale Raad voor de 
Milieuhygiëne. Men weet dat ik die 
raad een warm hart toedraag, want 
het is een uitermate belangrijk orgaan. 
In de verwoording van het jaarverslag 
kan echter well icht van een kleine mis-

stelling sprake zijn. Ik heb zojuist al ge-
zegd hoe ik de wet zie en welke aspec-
ten daaraan vastzitten. Het is niet de 
bedoeling, zoals uit het verslag van de 
raad kan worden opgemaakt, dat de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne alle andere milieuwetten zal ver-
vangen. 

Het is echter de bedoeling dat in de-
ze wet aspecten, bepaalde beleidsin-
strumenten en bepaalde beleidsuit-
gangspunten die van belang zijn voor 
alle sectorale wetten, in één wet wor-
den samengevat. Deze wet zal dus een 
duidelijke coördinerende en harmoni-
serende functie hebben. 

Verscheidene vragenstellers hebben 
gesproken over gevaarlijke stoffen. De 
heer Lansink heeft gevraagd of het niet 
mogelijk is, een nota inzake milieuge-
vaarlijke stoffen uit te brengen, even-
tueel inclusief een voorontwerp van 
wet. Het proces van materiaal verza-
melen ten behoeve van een wettelijke 
regeling voor milieugevaarlijke stoffen 
is in volle gang. Verder zijn er adviezen 
gevraagd aan de Gezondheidsraad en 
de Voorlopige Centrale Raad voor de 
Milieuhygiëne. 

Bovendien komen in de loop van 
1979 resultaten van studies van de OE-
SO beschikbaar. Hiernaast moeten de 
ontwikkelingen bij de EG in aanmer-
king worden genomen. Wellicht zal in 
1979 een richtlijn worden aanvaard 
met betrekking tot de milieugevaarlij-
ke stoffen. 

Verder zijn de verschillende dien-
sten van de Europese Commissie be-
gonnen met activiteiten die samen-
hangen met de uitvoering van deze 
richtli jn. Onder meer wordt in een ring-
onderzoek de bruikbaarheid van test-
methodieken nagegaan en werd bij 
een besluit van de commissie van 28 
juni 1978 een raadgevend weten-
schappelijk comité voor onderzoek 
naar de toxiciteit en de ecotoxiciteit 
van chemische verbindingen inge-
steld. 

Deze uitermate urgente problema-
tiek die in de loop van de jaren door de 
milieugevaarlijke stoffen is ontstaan, 
maakt het noodzakelijk dat wi j snel tot 
een wetgeving komen. Wij moeten 
echter constateren dat deze problema-
tiek bijzonder complex is. Dit betekent 
dat wij bij voorkeur niet buiten een in-
ternationaal verband moeten werken, 
zomin uit een oogpunt van harmonisa-
tie van wetgeving als uit een oogpunt 
van verdeling van werkzaamheden. 
Verder betekent het dat er nationaal 
veel werk moet worden verzet. 

Het is mijn streven, binnen enkele ja 
ren te komen tot een ontwerp van wet 
voor milieugevaarlijke stoffen. Ik kan 

mij de vraag van de heer Lansink, te 
komen met een nota en een vooront-
werp, zeer goed voorstellen. Ik wijs er 
echter op dat dit een extra schakel is 
die een extra last geeft en tot vertra-
ging in andere werkzaamheden kan 
leiden. Ik vraag mij af of de heer Lan-
sink er genoegen mee neemt dat wij in 
het voorjaar van 1979 een notitie ten 
behoeve van de vaste kamercommis-
sie voorbereiden en op basis hiervan 
mondeling overleg voeren. 

De heer Lansink (CDA): Het is een eer-
ste stap. 

U wees op de noodzaak van een 
snelle wettelijke regeling. Later ge-
bruikte u de woorden 'binnen enkele 
jaren'. Aan hoeveel jaren moet ik den-
ken? 
Minister Ginjaar: Wij hebben adviezen 
gevraagd en verzocht, deze in het be-
gin van 1979 te geven. Als ik een ti jd-
schema voor mij zelf maak, moet ik 
stellen dat een ontwerp van wet niet 
eerder dan in 1980 ter tafel kan liggen. 
Afhankelijk van de parlementaire be-
handeling kan de wet dan in 1981 door 
de Staten-Generaal worden bekrach-
tigd. 

Mevrouw Lambers heeft gevraagd 
of wi j niet zo spoedig mogelijk 
tot een toelatingsbeleid voor 
milieuvreemde stoffen met omkering 
van de bewijslast moeten komen. Over 
de moeili jkheden, verbonden aan zo'n 
wetsontwerp, hoop ik met de vaste 
commissie eens in ander verband van 
gedachten te wisselen. 

Het begrip 'omkering van de bewijs-
last' is een van de moeilijkheden. Als 
wij degenen, die bepaalde produkten 
gaan produceren of deze in het milieu 
wil len brengen, gaan belasten met de 
bewijslast, dat die stoffen niet gevaar-
lijk zijn, dan heeft de overheid de plicht 
aan te geven, welke de eigenschappen 
zijn, waaraan die vreemde stoffen ge-
toetst moeten worden (bij voorbeeld 
carcinogeniteit).Zullen nog andere as-
pecten in aanmerking moeten worden 
genomen? Belangrijk is dan de vraag, 
hoe het gaat gebeuren. De testtechnie-
ken zullen moeten worden vastgesteld 
en zij zullen niet zodanig moeten zijn, 
dat de resultaten tot velerlei interpre-
taties aanleiding kunnen geven. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Bij 
de Warenwet gebeurt het toch ook? 

Minister Ginjaar: Ik meen dat het pro-
bleem wat ingewikkelder is dan thans 
wellicht wordt voorgesteld. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
De Minister moet niet denken, dat wij 
lichtvaardig denken over dit probleem. 
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Ginjaar 
Het is duidelijk, dat op dat gebied iets 
zal moeten gebeuren. Degene, die een 
stof in het milieu brengt, die gevaarlijk 
zou kunnen zijn moet bewijzen, dat 
die stof niet gevaarlijk is. Ik acht dit een 
logische gang van zaken. Natuurlijk 
moeten daarvoor richtlijnen en criteria 
worden gegeven. Ook zullen de test-
methoden dienen te worden aangege-
ven. Dat doen wi j ook in het kader van 
de Warenwet 

Er is geen sprake van een onder-
schatting van het probleem. Het gaat 
om de vraag: Durf je het aan, het pro-
bleem aan te pakken? Of gaat men zich 
achter problemen verschuilen met de 
gedachte: Laat maar gaan. 

Minister Ginjaar: De gedachte, dat ik 
mij achter problemen zou wil len ver-
schuilen, werp ik verre van mij af. 

Er is ook gesproken over de beleids-
uitvoering ter zake van de gevaarlijke 
stoffen. Ik heb al gesteld, dat de uit-
voering van de beleidscoördinatie is 
opgedragen aan de Minister van 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne. 
Wat betekent dat? Dat betekent, dat 
hij tot taak heeft om een samenhan-
gend beleid te ontwikkelen, waarin alle 
aspecten van gevaarlijke stoffen, van 
bron tot en met afval, zijn samengevat, 
om te komen tot harmonisatie van ver-
schillende wetgevingen, die op dit mo-
ment gelden voor de verschillende on-
derdelen (gebruik, vervoer, enz. van 
gevaarlijke stoffen). Het betekent ook, 
dat hij tot taak heeft gekregen om een 
wettelijke regeling tot stand te bren-
gen met betrekking tot de zogenaam-
de externe veiligheid. Thans worden 
reeds de nodige stappen ondernomen 
om te komen tot die beleidscoördina-
tie en een samenhangend beleid - me-
vrouw Lambers en de heer Hartmeijer 
vroegen hiernaar - met betrekking tot 
het LPG. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Lan-
sink heeft gevraagd, op welke termijn 
een voorlopige meldingsregeling voor 
milieu-incidenten tegemoet kan wor-
den gezien. Zoals ik in het schriftelijk 
antwoord op een vraag al heb aange-
geven, zal over deze regeling overleg 
worden gevoerd met de betrokken de-
partementen, het IPO en de VNG. Er 
zullen tussen de betrokken instanties 
afspraken moeten worden gemaakt 
over het doorgeven van meldingen. De 
voortgang is vooral een zaak van veel 
overleg. Ook in ander verband wordt 
aan deze problematiek gewerkt. Zo is 
in het kader van de proefprojecten 
over het centrale alarmnummer 0011 
de problematiek van de milieu-inci-
denten ondergebracht. 

De heren Hartmeijer en Verbrugh 
hebben gevraagd naar rampenplan-
nen. Rampenplannen betreffen in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid 
van mijn ambtgenoten van Binnen-
landse Zaken en van Verkeer en Water-
staat. De regeling voor bestrijding van 
milieu-incidenten en de meldingsrege-
ling zullen moeten worden ingepast in 
het nationaal beleid ten aanzien van de 
rampenplannen. 

Vervolgens zal de rampbestrijding 
door provincies moeten gebeuren. Ik 
ben van mening dat het rampenplan, 
zoals dat door de provincie Zeeland is 
ontwikkeld, goed van pas komt. Ik vind 
het een belangrijk initiatief. Of men 
moet stellen dat de provincie dan 
maar van armoe zelf iets is gaan doen, 
zoals de geachte afgevaardigde zei, 
laat ik graag aan hem ter beoordeling 
over. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Ik heb 
daarvóór nog iets anders gezegd en 
gesteld dat het op zich zelf een gewel-
dig initiatief is, maar dat het in de tota-
le plannen natuurlijk wel wat dwaas is 
om te verwachten dat bij voorbeeld 
een olieramp stopt bij de grens van 
Zeeland en dat Zuid-Holland er geen 
last van heeft of andersom. Dat kan na-
tuurlijk niet. In Zeeland kan men met 
het rampenplan wel aan de gang blij-
ven, als er in Zuid-Holland verder niets 
gebeurt. 

Minister Ginjaar: Ik ben het helemaal 
met de heer Hartmeijer eens. Vanuit 
mijn beleidsverantwoordelijkheid 
doen wi j daaraan, wat eraan te doen 
is. Het zal bekend zijn dat, voor zover 
het olievervuiling betreft, van de zijde 
van de Minister van Verkeer en Water-
staat en de kustprovincies al de eerste 
afspraken zijn gemaakt, terwijl ik zelf in 
een vroegtijdig stadium van het over-
leg heb meegedeeld dat, voor zover de 
wettelijke bevoegdheden strekken -
dat gaat in dit geval om de toepassing 
van de Wet chemische afvalstoffen -
de nodige ontheffingen per telex aan-
stonds ingeval van een ramp aan de 
betrokken autoriteiten zullen worden 
gegeven. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Hoe loopt 
uw coördinatie naar de Minister van 
Buitenlandse Zaken, als het om inter-
nationale rampenplannen gaat? Ik 
denk dat daarover in EEG-verband be-
sprekingen kunnen plaatsvinden met 
Duitsland, België en Frankrijk. Hebt u 
daarin een taak, of loopt het contact 
met de Minister van Buitenlandse Za-
ken via de Minister van Binnenlandse 
Zaken? 

Minister Ginjaar: Neen, dit is aan het 
begin van dit jaar bij de begrotingsbe-
handeling al een paar keer ter sprake 
gekomen. Wij hebben een voortdu-
rend overleg met onze nabuurlanden 
over waarschuwingsregelingen. Er is 
in het kader van de samenwerking met 
Duitsland een regeling voor nucleaire 
ongevallen. Ik kan de Kamer meedelen 
dat binnenkort in Benelux-verband 
een regeling wordt ondertekend, die 
betrekking heeft op grensoverschrij-
dende luchtverontreiniging. Ik zal 
daarover maandag aanstaande met 
mijn Belgische collega uitvoerig pra-
ten en ook nagaan, op welke wijze aan 
die regeling - dit is een eerste s t a p -
verder inhoud kan worden gegeven en 
hoe soortgelijke regelingen ook tot an-
dere onderdelen kunnen worden uit-
gebreid. 

De chemische afvalstoffen hebben 
terecht zeer veel aandacht van de Ka-
mer gekregen. Ik meen dat er inder-
daad haast moet worden gemaakt met 
het tot stand laten komen van de nodi-
ge algemene maatregelen van bestuur 
in het kader van de Afvalstoffenwet en 
de Wet chemische afvalstoffen. De 
complexiteit van het probleem is zoals 
altijd zeer groot, ditmaal van bestuur-
lijke en organisatorische aard. Ik ge-
loof dat wi j kunnen stellen dat een 
belangrijk gedeelte van de Afvalstof-
fenwet, namelijk dat met betrekking 
tot het huishoudelijk afval, in de loop 
van 1979 kan worden gerealiseerd. 

Een veel groter probleem is natuur-
lijk, zeker op korte termijn, de Wet che-
mische afvalstoffen. Het is mijn bedoe-
ling deze wet begin 1979 van kracht te 
laten worden. Belangrijk is dat daar-
voor de nodige geldmiddelen ter 
beschikking staan. Daarvoor is een 
ontwerp algemene maatregel van be-
stuur in de publiciteit gebracht, met 
verzoeken om commentaar. Belangrijk 
is ook dat wi j wat gaan doen aan de 
niet verwerkbare chemische afvalstof-
fen. Dit is een zeer langlopende zaak, 
waarbij ik denk aan het Induval-plan, 
aan het plan Vaz Dias en Sonderdepo-
nien in Duitsland. 

Mag ik in een kort bestek nog even 
mijn standpunt samenvatten? Het is 
mijn overtuiging dat wi j niet blijvend 
van Duitse Sonderdeponien gebruik 
zouden moeten maken voor het opber-
gen van onze niet verwerkbare chemi-
sche afvalstoffen. Dat houdt in dat wi j 
in ons land een eigen oplossing moe-
ten hebben. Zoals de situatie nu is, zal 
het nog enige jaren duren voordat die 
wordt gerealiseerd. Ik kom daarop zo 
dadelijk terug. Wij moeten nu een inte-
rimbeleid voeren, gebaseerd op ge-
bruikmaking van de mogelijkheden die 
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in Duitsland aanwezig zijn. Dat moet 
echter een eindige regeling zijn. 

Binnenkort zullen met de provincies 
gesprekken plaatsvinden over de mo-
gelijkheden een, wat ik zou willen noe-
men, tijdelijke opbergplaats in een of 
misschien meer provincies te vesti-
gen. Ik beklemtoon dat ik dit in een vol-
ledig open overleg met die provincies 
wil doen. Er is geen sprake van dat ik 
op enigerlei wijze buiten de provincies 
om zou wil len opereren. Wij moeten 
gezamenlijk een oplossing vinden. 

Ik heb - dit naar aanleiding van de 
vragen van de heer Lansink - de Stich-
ting Induval gevraagd, of zij mij nadere 
gegevens wil verschaffen over de f i -
nancieel-organisatorische aspecten 
van hun plannen. In juni heb ik daarom 
gevraagd. Ik wacht nog op de resulta-
ten. 

Ik heb ook gesproken met de heren 
van het Vaz Dias-project. Ik heb hun ge-
zegd, dat ik de uitkomsten van de stu-
die die zij zouden wil len verrichten, 
een feasibility study naar de mogelijk-
heden om zoiets te realiseren, met be-
langstelling tegemoetzie. 

Blijft over de vraag of het zal lukken 
tot een tijdelijke opbergplaats te ko-
men. Die opbergplaats moet zodanig 
zijn, dat produkten daaruit weer kun-
nen worden weggehaald, hetzij op kor-
te termijn, hetzij in het geval van cala-
miteiten. Het probleem wat er moet 
gebeuren indien zij er te lang blijven 
liggen en totaal onverwerkbaar wor-
den blijft groot. 

Ik zal binnenkort met de provincies 
een gesprek hebben over de vraag 
welke richting wi j moeten gaan. Graag 
zal ik aan de Kamer de resultaten van 
dat gesprek bekendmaken. 

De heer Lansink heeft gevraagd of 
decentrale opslag, bij voorbeeld bij be-
drijven, niet moet worden vermeden 
en of het noodzakelijk is gebruik te ma-
ken van de opslag in geschikte plaat-
sen in Duitsland. Ik heb al gesteld dat 
bedrijven natuurlijk bepaalde reststof-
fen op eigen terrein kunnen opslaan. 
Dat moet natuurlijk milieuhygiënisch 
verantwoord kunnen geschieden. Dan 
blijft het grote nadeel, dat landelijk ge-
zien een onoverzichtelijke situatie ont-
staat met alle gevolgen van dien voor 
goede controlemogelijkheden. Aan 
een tijdelijke opslag in Duitsland zou 
misschien toch de voorkeur moeten 
worden gegeven boven een opslag bij 
de bedrijven zelf. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik ben ver-
schrikkelijk benieuwd naar het ant-
woord op een van mijn vragen, name-
lijk wat voor stoffen het eigenlijk zijn. 

Minister Ginjaar : Stoffen die op geen 
enkele wijze kunnen worden verwerkt. 
De heer Verbrugh (GPV): Kunt u een 
voorbeeld noemen? 

Minister Ginjaar: Asbest! 

De heer Hartmeijer (PvdA): Weet u er 
nog meer? 

Minister Ginjaar: Ik wil graag een brief 
aan de Kamer schrijven. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben gesproken over herge-
bruik. Dat is uiteraard een enorm 
belangrijk element in de totale afval-
stoffenproblematiek. 

Ik wi l hierbij op twee elementen wi j -
zen. Het eerste is, dat hergebruik van 
een wijdere strekking en een wijdere 
dimensie is dan uitsluitend een milieu-
beleid. Een van de mogelijkheden om 
tot hergebruiksituatieste komen, is het 
gebruik maken van de afvalstoffen. 
Het tweede element is, dat hergebruik 
als zodanig een technisch en econo-
nisch probleem is. In samenwerking 
met het Ministerie van Economische 
Zaken is een overlegorgaan, het 'her-
gebruik-overleg', tot stand gekomen, 
waarin de verschillende facetten en as-
pecten van hergebruik nader worden 
bekeken. 

Hergebruik is naar mijn gevoel een 
woord dat even eenvoudig als volstrekt 
ondoorzichtig is. Wanneer kan men 
gaan hergebruiken? Men kan dat doen 
als er afval is ontstaan. Daarvoor is no-
dig dat men heeft een scheiding bij de 
bron van het afval. Daarvoor heeft men 
nodig een scheiding op een of andere 
verzamelplaats. Essentieel is, dat, 
voordat men tot hergebruik kan over-
gaan, een scheiding heeft plaatsge-
vonden. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Dat lijkt mij een misvatting. Er 
bestaat ook hergebruik voor het af-
valstadium wordt bereikt. Dat is een 
van de mogelijkheden waarop hoofd-
stuk V van de Afvalstoffenwet doelt. 

Minister Ginjaar: Ik was in mijn be-
toog nog niet zover, mijnheer de Voor-
zitter. 

Wanneer wi j van die afvalproblema-
tiek uit dat hergebruik bekijken, zitten 
wi j voor grote problemen. Er zijn aller-
lei experimenten gaande om te onder-
zoeken, hoe een en ander organisato-
risch en technisch het best kan worden 
opgelost. Er zijn allerlei gedachten 
over ontwikkeld, niet alleen in dit land, 
maar in vele landen. Hergebruik t i j -
dens het industriële proces is iets ge-
heel anders. 

Ik wil dat vatten onder het begrip 
'schone technologie'. Ik ben gaarne 

bereid om de Kamer een notitie toe te 
sturen, waarin de verschillende aspec-
ten nog eens netjes op een rijtje wor-
den gezet. Ook ben ik gaarne bereid 
om de Kamer de vele, vele documen-
ten die op dit gebied betrekking heb-
ben ter bestudering over te leggen. 
Met de Kamer zal ik daarover graag 
van gedachten wisselen om eens te 
kijken, hoe wi j vanuit die situatie tot 
een beleidsnota kunnen komen. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Ik vraag de Minister nog eens 
te bezien, hoe in hoofdstuk V van de 
Afvalstoffenwet juist ook de produktie-
wijze - dus niet hergebruik in het in-
dustriële stadium, maar de wijze van 
het maken van bepaalde produkten -
bij deze problematiek kan worden be-
trokken. Ik denk ook aan de verlenging 
van de levensduur van produkten en 
het tegengaan van onnutte verpakkin-
gen. Daarbij gaat het om praktische 
mogelijkheden, vervat in hoofdstuk V. 

Minister Ginjaar: Dat is juist. Ik ben 
gaarne bereid daarover een beleidsno-
ta te doen samenstellen, maar ik vind 
het wat jammer, wanneer de opstel-
ling daarvan zoveel ti jd zal vergen, dat 
andere elementen van het afvalstof-
fenbeleid op uitvoering moeten wach-
ten. Ik ben bovendien graag bereid de 
studies die hierover zijn gemaakt aan 
de Kamer toe te sturen. Ik beweer 
slechts dat het nu opstellen van een 
beleidsnota met betrekking tot herge-
bruik in de door mevrouw Lambers be-
doelde zin naar mijn mening zal neer-
komen op het principe dat het betere 
de vijand van het goede is. Ik kan er 
niets aan doen, indien mevrouw Lam-
bers dat niet met mij eens is. 

De heer Lansink heeft naar de de-
centralisatie van afvalverwerking ge-
vraagd en is van mening dat de aan-
dacht voor hergebruik geringer wordt. 
Ik meen dat dit niet het geval behoeft 
te zijn. In ben integendeel van mening 
dat bepaalde vormen van hergebruik 
zich in sommige regio's goed laten 
verwezenlijken, maar in andere regio's 
waarschijnlijk niet. Regionalisering 
van afvalverwijdering geeft de moge-
lijkheid om met typisch lokale omstan-
digheden rekening te houden. Wel ben 
ik het met de heer Lansink eens, dat 
het nog ongelooflijk veel inventiviteit 
en creativiteit vraagt een en ander te 
realiseren. Daarbij gaat het om een be-
stuurlijk probleem van grote orde. 

De heer Lansink (CDA): Ik heb met 
mijn stelling ook bedoeld te zeggen, 
dat de kans groot is dat de verschillen-
de regio's de goedkoopste weg zullen 
zoeken uit pure financieel-economi-
sche overwegingen. Die goedkoopste 
weg is nog steeds het storten. 

Tweede Kamer 
1 november 1978 

Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 982 



Ginjaar 
Minister Ginjaar: Dat is volstrekt juist. 
Die kans zit er altijd in. Wanneer de 
Wet Afvalstoffen in werking is, zullen 
de provincies echter hun provinciale 
plannen moeten opstellen. Die plan-
nen zijn aan de goedkeuring van de 
centrale overheid onderworpen. Ik 
vind dat uitermate belangrijk, omdat 
juist via die goedkeuring de centrale 
overheid een van de mogelijkheden in 
handen krijgt om tot een bepaalde 
vorm van hergebruik over te gaan. 

De heer Lansink heeft ook nog ge-
vraagd naar de situatie bij het kring-
looppapier. Ik heb de indruk dat de 
zorgen van de oud-papierhandel wei-
licht minder groot zijn dan zij leken te 
zijn. In het blad 'Recuperatie' van okto-
ber wordt geconstateerd dat een lichte 
verbetering is opgetreden. Letterlijk 
heet dit dan, dat gevreesd mag wor-
den dat, indien de vraag naar bon, kar-
ton, druk en kranten blijft aanhouden, 
in de toekomst zeker rekening moet 
worden gehouden met een krapte op 
de markt en misschien, wat het karton 
betreft, met een schaarste, die uitein-
delijk tot prijsverhogingen zal moeten 
leiden. 

Ik heb overigens een bijzonder aan-
genaam onderhoud gehad, zowel met 
de fabrikanten als de handel zelf. In dat 
onderhoud is duidelijk gebleken dat de 
desbetreffende bedrijfstak zijn zorgen 
niet moet zoeken in het milieubeleid, 
maar veel eerder in bepaalde econo-
mische omstandigheden. 

De heer Lansink heeft ook gevraagd 
naar de besluitvorming over Recycle 
BV in Friesland. Er zijn hierover ook 
schriftelijke vragen gesteld . Volgens 
het hierover gevoerde overleg ligt het 
kernpunt bij de vraag, die door het col-
lege van gedeputeerde staten is 
gesteld, namelijk of de bedrijfszeker-
heid voor dat bedrijf op lange termijn 
zodanig is dat dit bedrijf in hun provin-
ciale plannen een gerede plaats kan 
worden gegeven. Daarover vindt nog 
verder overleg plaats. 

De heer Lansink heeft opgemerkt dat 
de verwerking van afvalstoffen een 
nutsbedrijfactiviteit is. Men zal begrij-
pen dat ik het met die benadering ge-
heel eens ben. Hij stelt echter dat die 
filosofie niet te vinden is in de huidige 
wetgeving en heeft gevraagd, in hoe-
verre een bestuurlijk initiatief tot wijzi-
ging van de wet gewenst is. In het ka-
der van de voorbereiding van de Wet 
Afvalstoffen is dat een onderwerp, dat 
mij zeer intrigeert. 

Ik geloof niet dat een wetswijziging 
noodzakelijk is, doch wel dat het mede 
een taak van de centrale overheid kan 
zijn om wanneer dat nodig mocht zijn 

zodanige activiteiten te ontwikkelen 
dat deze nutsbedrijvelijke activiteit in 
goede banen wordt geleid. In dit ver-
band heeft de heer Lansink een op-
merking gemaakt over mijn uitlating 
over de AVR en de VAM. 

Ik meen dat ik niet heb gesteld dat er 
een samenwerkingsverband tussen de 
VAM en de AVR zou moeten komen. Ik 
heb gezegd dat bepaalde vormen van 
overleg in de toekomst wellicht goede 
resultaten zouden kunnen afwerpen. 
Tegen de achtergrond van wat ik heb 
gezegd over de nutsbedrijvelijke acti-
viteiten meen ik dat het functioneren 
van de AVR en van de VAM mede een 
onderwerp van zorg van de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiè-
nezal moeten zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
een groot aantal andere vragen op ver-
schillende terreinen. 

Gesproken is over het zwaveldioxi-
debeleidsplan en het BIPC. Een en an-
dermaal zeg ik dat het BIPC in het ver-
lengde ligt van het zwaveldioxidebe-
leidsplan. Het BIPC heeft betrekking op 
het verdelen van de nodige energie-
voorraden ten be),oeve van elektrici-
teitscentrales en het zwaveldioxidebe-
leidsplan heeft een veel wijdere strek-
king. Dat beleidsplan - ik zou het liever 
een beleidskaderplan noemen, omdat 
het het kader aangeeft waarbinnen de 
verschillende maatregelen moeten 
vallen - is naar verwachting in januari 
gereed. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook is ge-
vraagd, hoe het staat met dat BIPC. 
Gedurende enige tijd heeft overleg 
met de provincies plaatsgevonden over 
de overeenkomst en over de samen-
stelling van het beheerscollege. Dat 
overleg is nog niet afgerond en het is 
de bedoeling om het zo snel af te ron-
den dat binnen niet al te lange ti jd tot 
instelling van dat college kan worden 
overgegaan. 

Ook heeft men gesproken over fos-
faten en over de fosfatennota uit te 
brengen door de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne als eerste 
ondertekenaar en door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat als tweede on-
dertekenaar. Wat die nota hetreft, 
vindt ook het nodige overleg plaats 
met de Minister van Economische Za-
ken. 

De heer Lansink heeft gevraagd naar 
het tienjarenplan van de VEWIN. Dat is 
geen bindend beleidsplan maareen 
werkprogramma van de bedrijfstak. Er 
zal uiteraard een relatie bestaan tus-
sen dat tienjarenplan, tussen de be-
leidsnota met betrekking tot de water-
voorzïening en het structuurschema. 

Ook is gevraagd naar de samenhang 
tussen beleidsnota en structuursche-
ma. Dat lijkt mij nogal duidelijk; de be-
leidsnota geeft aan wat het beleid ten 
aanzien van de watervoorziening zal 
zijn en het structuurschema geeft aan 
het kruispunt van dat beleid met de 
ruimtelijke voorzieningen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Wordt die beleidsnota ook bij de in-
spraakprocedure betrokken? 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Alle stukken die leiden tot een 
structuurschema staan ter openbare 
discussie. 

De heer Lansink heeft gevraagd hoe 
het zit met de fosfaten in de wasmid-
delen. Er hestaan op dit punt twee op-
vattingen. De ene opvatting houdt in 
dat het voorlopig beperkt moet blijven 
tot het huishoudelijk afvalwater en de 
fosfaten in de wasmiddelen buiten be-
schouwing moeten blijven en de an-
dere opvatting houdt in dat ook de fos-
faten in de wasmiddelen erbij moeten 
worden betrokken. Ik ben de laatste 
overtuiging toegedaan. Wanneer wi j 
de fosfaten in de wasmiddelen zouden 
laten zitten, zullen wi j zulke grote 
moeilijkheden krijgen met de totale 
hoeveelheden slib die erbij gaan ont-
staan, dat wi j beter die zaak op een an-
dere wijze kunnen gaan regelen. Er 
kwam een pessimistische visie naar 
voren op de bereidheid van de was-
middelenfabrikanten om mede te wer-
ken. 

Uit het overleg dat ter zake tussen 
overheid en wasmiddelenfabrikanten 
wordt gevoerd, blijkt naar mijn over-
tuiging dat er bij de bedrijven wel de-
gelijk bereidheid bestaat om hetfos-
faatgehalte in wasmiddelen terug te 
dringen. Dat blijkt ook uit het feit dat er 
op dit moment diverse fosfaatarme of 
fosfaatloze wasmiddelen op de markt 
of in ontwikkeling zijn. Een dergelijke 
ontwikkeling kan niet van de ene op de 
andere dag worden gerealiseerd. Dat 
mag mijns inziens zelfs niet; er zal van 
een duidelijke fasering sprake moeten 
zijn. 

Mevrouw Epema heeft gevraagd 
hoe het staat met de Grondwaterwet. 
Bij de schriftelijke voorbereiding van 
het begrotingsdebat van Verkeer en 
Waterstaat dat over 14 dagen zal 
plaatsvinden zijn daar ook vragen over 
gesteld. Het is bekend dat de Minister 
van Verkeer en Waterstaat de eerst 
verantwoordelijke op dit punt is. Ik zal 
er bij mijn ambtgenoot in ieder geval 
op aandringen om de zaak zoveel mo-
geli jkte bespoedigen. 

Dan nog het internationale overleg. 
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Ik heb al meermalen te kennen gege-
ven, dat ik dit uitermate belangrijk 
vind. Ik moet er wel op wijzen, dat de 
mogelijkheden van dit overleg beperkt 
zijn. Een van de redenen waarom in 
Nederland een duidelijk beleid moet 
worden ontwikkeld is, dat alleen dan 
het beleid pas goed in het internati-
onale overleg kan worden ingebracht. 
Aan de heer Lansink zeg ik gaarne toe 
dat via het internationale overleg ge-
lijkstelling van normen en harmonisa-
tie van beleid zal worden nagestreefd. 

Ik vind het bovendien belangrijk, dat 
dat beleid in het algemeen gesproken 
op twee poten stoelt: enerzijds over-
eenstemming over normen voor de 
milieukwaliteit en anderzijds overeen-
stemming over harmonisatie van be-
stri jding bij de bron. Een emissiepla-
fond is daarbij minstens even belang-
rijk. Het alleen maar vaststellen van 
normen voor milieukwaliteit heeft in 
internationaal verband niet zoveel zin 
als je niet tevens tot overeenstemming 
komt over de wijze waarop je daaraan 
tegemoet denkt te komen. 

Mevrouw Lambers en mevrouw 
Epema hebben nog gesproken over de 
Rijn. De definitieve inwerkingtreding 
van het chemieverdrag is spoedig te 
verwachten, nu ook de Europese Com-
missie dat verdrag als laatste heeft ge-
ratificeerd. Ik ben bovendien van me-
ning dat het overleg in het kader van 
het Rijn-chemieverdrag uitermate po-
sitief beoordeeld moet worden. De on-
derhandelingen verlopen in een 
coöperatieve sfeer. Dat neemt natuur-
lijk niet weg, dat het nog lang zal du-
ren, voordat een en ander gerealiseerd 
is. Ik vind het op dit moment belangrijk 
om te zeggen dat de voortgang be-
paald niet onbevredigend is te noe-
men. 

Ten slotte heeft mevrouw Epema 
haar betoog afgesloten met de woor-
den: Dag bloemen, dag dieren, dag ka-
binet. Dat laatste laat ik voor haar ver-
antwoording; mijn beleid zal erop ge-
richt zijn om na een aantal jaren niet te 
hoeven zeggen: dag bloemen en dag 
dieren, maar: welkom bloemen en 
welkom dieren. 

De heer Verbrugh (GPV): Misschien 
denkt de Minister voor het kabinet wel 
aan een kringloop. Daarom wil ik ook 
vragen, of hij nog iets wil zeggen over 
kringlooppapier. 

Minister Ginjaar: De heer Verbrugh 
heeft inderdaad hiernaar gevraagd. In 
het kader van mijn bezoeken aan de re-
gionale inspecties ben ik verleden 
week ook bij Van Gelder in 
Noord-Holland geweest. Daar heb ik 

over deze problematiek gesproken. Ik 
heb de indruk dat Van Gelder, die de 
enige fabriek is die dit papier maakt, er 
de nodige aandacht aan zal besteden. 
Zoals altijd zitten er technisch vele 
kanten aan. Een te grote helderheid 
kan ook slecht zijn voor het oog. Het 
heeft mij echter bijzonder verheugd 
dat ik voor de zaken die ik ter sprake 
heb gebracht, bij Van Gelder een goed 
gehoor heb gevonden. Naar mijn over-
tuiging zal Van Gelder hiervoor ook 
wel de nodige initiatieven ontwikke-
len. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 15.40 uur 
tot 15.45 uur geschorst. 

De Voorzitter: Aan de orde is de be-
slissing over het verzoek van het lid 
Kosto om de Ministervan Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk te 
mogen interpelleren over de te nemen 
maatregelen met betrekking tot kunst-
uitleen van een aantal gemeenten. Ik 
stel voor, dat verzoek in te wil l igen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik heb mij nader ver-
staan met het departement in verband 
met het ti jdstip waarop de interpellatie 
kan worden gehouden. Mij is medege-
deeld dat de gemeenten die vóór 5 no-
vember moeten rapporteren, een aan-
tal extra dagen de ti jd zal worden ge-
geven om niet getroffen te worden 
door maatregelen. Om die reden en 
omdat de Minister van CRM ziek te bed 
ligt, stel ik voor de interpellatie 
volgende week te doen houden. 

De heer Kosto (PvdA): U hebt heel na-
drukkelijk mijn bezwaar al ondervan-
gen door de fataliteit van de datum 
weg te halen. Onder die omstandighe-
den heb ik er alle begrip voor wanneer 
de interpellatie pas volgende week 
wordt gehouden. Ik hoor graag wan-
neer u die wi l t laten houden. 

De Voorzitter: Ik stel voor de interpel-
latie a.s. dinsdag te houden, onmiddel-
lijk na de avondpauze met onderbre-
king van de agenda. 

De heer Kleisterlee (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is er enig bezwaar tegen de 
interpellatie volgende week donder-
dag te houden? Vanwege een hele se-
rie vastgelegde werkzaamheden, zou 
dat in ieder geval binnen mijn fractie 
heel wat gemakkelijker liggen. 

De Voorzitter: Ik heb daar geen be-
zwaar tegen. Ik maak wel het voorbe-
houd dat het de Minister schikt en dat 
de uitsteltermijn ten minste een volle 
week duurt. 

De heer Kosto (PvdA): Het 'stuitende' 
effect van de fatale termijn moet inder-
daad gegarandeerd blijven. 

De Voorzitter: Dan stel ik nader voor, 
deze interpellatie te houden volgende 
week donderdag, op een nog nader 
vast te stellen tijdstip. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor de spreek-
tijd bij deze interpellatie vast te stellen 
als volgt: voor de interpellant in eerste 
termijn ten hoogste 5 minuten; voor 
de interpellant in tweede termijn en 
eventueel tussenkomende sprekers 
ten hoogste 2 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 
Het lid Kleisterlee vervangt het lid 
Vondeling op de voorzittersstoel. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk XVII 
(Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
van de rijksbegroting voor 1979, voor 
zover betreft de afdeling Milieuhygië-
ne (15 300-XVII) en van de daarbij aan 
de orde zijnde motie. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 
D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank u voor 
de vijf minuten koffiepauze en de Mi-
nister voor zijn antwoord. Ik wi l op een 
aantal punten terugkomen. Ik ga ervan 
uit dat de Minister de vragen die hij nu 
niet heeft beantwoord - en dat zijn er 
nogal wat, maar dat komt ook door de 
tijd die hem is gegund - schriftelijk zal 
behandelen. 

Ik kom tot de bevoegdheden van de-
ze Minister. Ik heb gezegd dat die alle-
maal nogal tegenvielen. Ik vind ook 
dat de verduidelijking die de Minister 
heeft gegeven, mij niet tot een ander 
standpunt heeft gebracht. 

Over de geluidhinder kwam een me-
dedeling binnen op het moment dat de 
behandeling van dat wetsontwerp hier 
was begonnen. Ik heb de desbetreffen-
de brief van de Minister-President snel 
gelezen. Ik kan een en ander onvol-
doende overzien. Mijn eerste indruk is 
dat er wel iets gebeurt, maar niet erg 
veel. Na een nadere bestudering zal ik 
mijn oordeel nog wel eens geven, 
maar nu komt het niet zo geweldig bij 
mij over. 

Ik kom tot de ombuigingsoperatie: 
het aantal posten dat de Minister heeft 
moeten verlagen op de begroting voor 
de milieuwetten met circa f 22,3 mil-
joen. Daarnaast heeft de Minister ge-
zegd: Ja, maar wi j gaan nu iets doen 
aan de milieuhinderlijke bedrijven. Ik 
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ondersteun het van harte, dat er iets 
gedaan wordt aan milieuhinderlijke 
bedrijven in binnensteden en op het 
platteland. Uiteraard is dit een belang-
rijke zaak. 

Ik heb er kennis van genomen, dat 
hierover een nota komt. De Minister 
heeft echter gezegd, dat hij daarmee 
3000 arbeidsplaatsen redt. Op welke 
termijn? Dit verdient een onderbou-
wing. Als de Minister hier zoiets be-
weert, zou hij ons heel keurig op een 
papiertje mee kunnen delen hoe hij 
aan die berekening komt. De Minister 
heeft ook gezegd, dat de ombuiging 
van die wetgeving gepaard gaat met 
een verlies van een aantal arbeids-
plaatsen. Ook met betrekking tot dit 
punt wi l ik van de Minister horen, hoe 
hij tot die conclusie is gekomen. Wij 
kunnen ons dan ook nog bezinnen op 
hetgeen ons te doen staat ten opzichte 
van deze cijfers. 

Ik heb het toch goed verstaan, dat de 
begrotingscijfers, zoals die er nu 
staan, gehandhaafd worden, in die zin 
dat er aan het totale bedrag niet meer 
getornd wordt en dat er hooguit tus-
sen de drie milieuwetten nog een ver-
schuiving plaats zou kunnen vinden? 

In eerste termijn heb ik gezegd: De 
Minister weet geen prioriteiten te stel-
len, bij voorbeeld bij de wetgeving. Ik 
vind dat ik hierin gelijk heb. De Minis-
ter heeft in zijn antwoord gezegd: 
enerzijds ..., anderzijds.. en iets mi-
lieugevaarlijks. Hij zei namelijk: ener-
zijds de sectorwetten, anderzijds de 
coördinatie en daarnaast de 'gevaarlijk 
ke'wetten. 

Nu ben ik het met de Minister eens, 
dat het allemaal ongelooflijk belangrijk 
is, maar het is natuurlijk wel zaak, voor 
jezelf prioriteiten te stellen en dan een 
aantal dingen af te maken. De Minister 
heeft zelf al gezegd: Misschien kan ik 
nog wel achterblijven met die begro-
tingsposten, omdat het mij gewoon 
technisch, juridisch, niet lukt, die wet-
ten in te voeren. Ik meen, dat, hoe 
meer de Minister dit versnippert, hoe 
moeilijker de hele zaak wordt. Vandaar 
dat ik er nogmaals voor pleit, voorrang 
te geven aan de sectorwetgeving. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Epema zal uit 
mijn betoog wel hebben begrepen, dat 
ook ik uitermate geïnteresseerd ben in 
de prioriteitenstelling, zowel binnen 
de toekomstige milieukaderwet als ten 
opzichte van de sectorale wetgeving. 
Als mevrouw Epema prioriteiten zou 
mogen stellen, welke zou zij dan kie-
zen? 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Dit 
is een heel aardige vraag. Ik heb al ge-
zeg, dat ik heel duidelijk mijn prioritei-
ten stel in de sector wetgeving. Waar 
is op dit moment een groot probleem? 
Dat is er ten aanzien van de bodembe-
scherming. Daar ligt voor ons dus een 
grote prioriteit. Ook is er een groot 
probleem ten aanzien van de verdere 
uitvoering van de wet inzake de afval-
stoffen en de chemische afvalstoffen. 
Hierbij zijn een belangrijk aantal knel-
punten. 

Bovendien mogen van mij best die 
dingen worden gedaan die er makke-
lijk bij gedaan kunnen worden inzake 
de algemene wetgeving. Daarom gaat 
het helemaal niet. Ik wil vooral bij de 
bodemwetgeving - ik heb namelijk 
geen vertrouwen in wat daarvan te-
recht zal komen - echt een heel duide-
lijke prioriteit leggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet eer-
lijk zeggen, dat ik nog steeds niet be-
grijp - dit ligt waarschijnlijk aan mijn 
domheid - wat de milieukaderwet pre-
cies inhoudt. Als ik dat woord maar 
vaak genoeg hoor, zal ik straks vanzelf 
denken, dat ik begrijp wat daarmee 
wordt bedoeld. Op dit moment is het 
mij echter nog niet duidelijk. 

Ik kom nu te spreken over de milieu-
greep op de vertegenwoordigingen. Ik 
heb de Minister onder andere een 
vraag gesteld ten aanzien van de 
ambtenaren van zijn departement bij 
de Algemene Energieraad. Zo heeft de 
Minister zelf al gezegd, dat in de kolen-
nota en in de voortgangsnota van de 
Energienota wordt teruggekomen op 
het plan met betrekking tot de COs-
aantasting. Je kan dus zien hoe 
belangrijk het is, dat de Minister daar 
bovenop zit als Minister van Milieuhy-
giëne. Ik wi l graag van de Minister ver-
nemen, of het niet zo kan zijn, dat bij 
de AER eigenlijk altijd de ambtenaren 
van zijn departement worden betrok-
ken. 

Nu ik het over energie heb, kom ik 
nog eens terug op het brandstofinzet-
plan van de centrales in combinatie 
met het S02-beleidsplan. De Minister 
heeft gezegd dat het BIPC volgend is 
op het SOs-beleidsplan. Het BIPC komt 
echter eerder tot stand dan het S02-be-
leidsplan. 

Dit parlement moet de gelegenheid 
hebben om te toetsen of het BIPC klopt 
met het S02-beleidsplan. Dan is het 
wel nodig dat het eerst het S02-beleids 
plan kent en daarna het BIPC. Het 
S02-beleidsplan omvat trouwens ook 
meer dan enkel de brandstofinzet voor 
centrales. 

Wat de milieugevaarlijke stoffen be-
treft, de Minister heeft ons een notitie 
toegezegd in 1979. Dit zal dan enige 
tijd duren. In 1979 is er echter ook een 
Europese richtlijn te verwachten. Dat 
vind ik het gevaarlijke. In Europa zou 
de zaak nog open moeten zijn, zodat 
men ook de mening van het parlement 
kan meewegen in de beraadslagingen 
over de Europese richtlijn. Er ligt zo-
veel vast als die Europese richtlijn er 
eenmaal is. Er zou dus meer betrok-
kenheid moeten zijn van de commissie 
van het parlement bij de vraag met wie 
de Regering gaat onderhandelen in 
Europa. Over de Rijn-kwestie hebben 
wi j regelmatig overleg gehad. 

Ik betreur in hoge mate het ant-
woord van de Minister op de vraag 
over de Grondwaterwet. De Minister 
heeft gezegd dat deze zelfde vraag ook 
is gesteld bij de begroting van Verkeer 
en Waterstaat. Deze is uiteraard 
gesteld, en wel door dezelfde persoon. 

De Minister van Verkeer en Water-
staat is de eerst verantwoordelijke 
voor de Grondwaterwet. Mag ik nu al 
aannemen dat dit zo blijft? De Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne was echter de grote inleveraar. Hij 
moest de Grondwaterwet waterlei-
dingbedrijven inleveren. Daarom kan 
de Minister wel op spoed aandringen 
bij de Minister van Verkeer en Water-
staat om met een novelle te komen. 
Mijn conclusie is dat deze Minister wel 
w i l , maar dat men op het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat niet rond is; 
anders had de Minister dit kunnen me-
dedelen. Is deze laatste conclusie 
juist? 

D 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het heeft mij deugd ge-
daan dat de Minister zijn speech be-
gonnen is met het CDA erop te wijzen 
dat er meer bestaat dan alleen maar 
brood op de plank. Ik hoop niet dat hij 
daarbij dacht dat het brood en spelen 
zouden worden. Ik merk dit op omdat 
wel duidelijk is dat wi j met een belang-
rijke begroting bezig zijn. 

De Minister heeft ook gezegd dat het 
milieu geen onderdeel mag zijn van 
economische aangelegenheden. Men 
moet het gelijk gericht zien. 

Dit betekent ook dat, wanneer men 
zo open en bloot kan spelen, men ook 
duidelijkheid moet verschaffen. In de 
beantwoording wilde de Minister wel 
globaal op belangrijke zaken ingaan, 
maar op concrete vragen - misschien 
kwam dit ook door de tijd - zei hij ei-
genlijk liever niets. Hierbij denk ik te-
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Hartmeijer 
rug aan de Wet chemische atvalstof-
fen. Bij de behandeling daarvan heb ik 
gewezen op concrete gegevens die op 
dit moment wel erg belangrijk zijn, bij 
voorbeeld de kwestie van de gemeen-
te Bemmel. 

Er is in de Staten een motie inge-
diend, die volgende week in stemming 
zal worden gebracht. Daarbij probeert 
het Hoogovenbedrijf Kupferhütte toch 
om chemisch afval bij de gemeente in 
de grond te laten stoppen. Ik heb ge-
wezen op de kwestie van AKZO met 
betrekking tot het opbergen van afval 
van de mijnbouw in zoutholtes. Ook 
daarop is de Minister niet direct inge-
gaan. Misschien wilde hij daarmee 
zeggen dat hij beloofd heeft dat begin 
1979 de Wet chemische afvalstoffen 
tot uitvoering wordt gebracht en dat 
dit betekent dat op dat moment die 
problematiek is opgelost. Misschien is 
het dan al te laat. Kan de Minister daar-
over meer zeggen? 

De Minister heeft over de Wet che-
mische afvalstoffen nog een vreemde 
opmerking gemaakt. Hij heeft gesteld 
dat er van zijn kant contacten moeten 
worden gelegd met de provincies. 

Op zich zelf is het een goede gedach-
te, want contacten naar provincie 
moeten er altijd zijn, maar aan de an-
dere kant weet de Minister natuurlijk 
ook dat het ten opzichte van het lndu-
val-project niet alleen gaat om provin-
cies, maar dat er ook gemeentes bij 
betrokken zijn. Als de Minister bespre-
kingen wi l voeren, is het naar mijn me-
ning voor iedereen erg belangrijk dat 
er van tevoren - voordat de besprekin-
gen plaatsvinden met de provincies -
openheid komt over datgene wat daar 
ingebracht gaat worden. Dit mag ook 
we l ; vooral na de uitspraken van de 
Minister op 5 oktober 1977 in een bij-
eenkomst van de vaste Commissie 
voor Milieuhygiëne. 

De Minister kan de zaak nog eens 
naslaan op stuk 14 890. Daarin heeft 
hij gesteld dat een project als Induval 
milieuhygiënisch verantwoord is. 
Daarna heeft hij er zelfs nog bij ge-
zegd: Indien Induval vervolgens kans 
ziet, haar plannen tegenover provin-
cies en gemeenten duidelijk uiteen te 
zetten en voorts aan de gemeenten uit-
zicht op financiële baten wordt gebo-
den, zullen de lagere overheden tot 
medewerking bereid gevonden kun-
nen worden. Na die uitspraak van 5 ok-
tober 1977 blijkt dat er toch wel iets 
veranderd is; de provincies hebben 
geen medewerking gegeven en de ge-
meentes voelen daar niets voor. Dat 
betekent dat Induval, die eigenlijk de 
uitvoering moet hebben in de bespre-

kingen, het niet meer alleen af kan en 
dat de Minister nu op moet draven om 
toch voor de uitvoering zorg te dragen. 

Waar zit dat in? Is de problematiek 
dan toch veel groter dan de Minister 
ons wi l doen geloven? Vanuit die ge-
dachte moet er toch een zekere beïn-
vloeding komen naarde provincies 
toe, om begin 1979 werkelijk tot de uit-
voering te kunnen komen. Of zegt de 
Minister dat hij, ondanks het feit dat de 
provincies niet meegaan met zijn op-
stelling en die van Induval, toch voor 
de uitvoering zorgt? Als dat zo is, zien 
wi j ook graag die belofte vastgelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook wi j v in-
den dat de opberging in West-Duits-
land een noodoplossing is. Ik heb dat 
in eerste instantie reeds gezegd. Het 
moet niet iets zijn wat voor lange of 
zeer lange tijd vastgelegd kan worden. 
De Minister heeft echter gezegd dat 
het op dit moment een zekere oplos-
sing biedt. Wie heeft daar eigenlijk 
voor die oplossing gezorgd? Ik zou dat 
graag van de Minister horen. Als van-
uit het ministerie overleg is gepleegd, 
zou ik graag van de Minister vernemen 
of er dan ook door het Ministerie voor 
wordt gezorgd dat de contracten wor-
den afgesloten met de Sonderdepo-
niën, zodat wi j weten wat er gaat ge-
beuren en er wat duidelijkheid komt in 
het beleid ten opzichte van West-
Duitsland. 

Mijn laatste opmerkingen betreffen 
de rampenplannen en het LPG. De Mi-
nister heeft gelijk wanneer hij zegt dat 
het initiatief van Zeeland geweldig is. 
Ik heb bij interruptie al gezegd dat dit 
leuk is, maar dat de grenzen niet op-
houden bij Zuid-Holland of Zeeland. 
Bij rampen met olie, gaat die olie toch 
verder dan alleen Zeeland. De olie kan 
naar Zuid-Holland gaan of zelfs nog 
verder. Het omgekeerde kan ook het 
geval zijn. 

De rampenplannen, zoals de provin-
cie Zeeland die nu gaat ontwikkelen, 
kunnen nogal wat financiële conse-
quenties hebben, niet alleen voor een 
kleine ontwikkeling, die kan plaatsheb-
ben via een kleine ramp, maar het kan 
ook in groter verband gebeuren. Dat 
betekent dat de provincie Zeeland dan 
financieel verantwoordelijk is voor za-
ken die buiten haar grenzen gebeuren. 
Wat is dan de financiële consequentie 
voor deze Minister ten opzichte van de 
provincie Zeeland? Wat zal - zo moet 
ik eigenlijk zeggen - de financiële con-
sequentie zijn voor deze Regering? 

Ik kom nu op het punt van het LPG. 
De Minister is niet ingegaan op de mo-
gelijkheden om met het Ministerie van 
Economische Zaken een oplossing te 
zoeken met betrekking tot de prijsbe-

paling van de LPG-tankers. Heeft hij 
daarover intussen contact gehad met 
het Ministerie van Economische Zaken 
of zegt hij dat de Kamer daarop zelf 
maar bij de behandeling van de begro-
ting voor Economische Zaken moet te-
rugkomen? Het kan zijn dat deze Mi-
nister zegt dat de verantwoordelijk-
heid daarvoor niet helemaal bij hem 
ligt en dat hij die dan ook van zich wi l 
afzetten. 

Het lid Vondeling neemt de voorzit-
tersstoel weer in. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoorden. Het is eigenlijk over-
bodig nog over het woord 'rentmees-
terschap' en de inhoud daarvan te 
spreken, maar ik moet toch opmerken 
dat het betoog van de heer Verbrugh 
daarover mij zeer heeft aangesproken. 

Ik maak ook een kanttekening bij het 
begrip ' individua'isering van het mi-
lieubeleid'. Daaraan zitten natuurlijk 
positieve kanten wanneer wij spreken 
over milieu-educatie, "informatie, -be-
wustwording en -mentaliteitsverande-
ring, maar het kan natuurlijk ook naar 
de verkeerde kant doorschieten; ieder 
voor zich en God voor ons allen. Dit 
kan niet de bedoeling van het begrip 
zijn. 

Vanmiddag is er een brief van de Mi-
nister-President bij de Kamer binnen-
gekomen over de taak en bevoegdhe-
den van de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne op het gebied 
van de geluidhinder. Na eerste lezing 
kan ik akkoord gaan met wat erin staat. 
Het is echter niet uitgesloten dat wi j la-
ter hierop moeten terugkomen. 

Mijn beschouwing over milieu en 
werkgelegenheid is door de Minister 
overgenomen in die zin dat het niet 
gaat om een of-of-keuze, maar om een 
en-en-visie. Bij het interruptiedebat 
met mevrouw Lambers had ik haar 
een vraag wil len stellen, maar ik was 
te laat bij de microfoon. Deze vraag is 
hoe D'66 deze zaak ziet. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Dit kan ik simpel beantwoorden 
door te verwijzen naar mijn uitvoerige 
betoog hierover in eerste termijn. De 
conclusie is een en-en-visie met de 
kanttekening dat milieumaatregelen 
niet mogen worden geselecteerd op 
hun bijdrage aan de werkgelegenheid, 
maar dat het belang voor het milieu 
het eerste criterium moet zijn. 

De heer Lansink (CDA): Dan is er een 
belangrijke mate van overeenstem-
ming tussen de visie van mevrouw 
Lambers en die van mij . 
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Lansink 
Of deze overeenstemming ook be-

staat met mevrouw Epema over de pri-
oriteitenstelling ter zake van de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne en 
de sectorale wetten is de vraag. Ik zeg 
niet dat het niet zo is, maar ik heb uit 
het interruptiedebat begrepen dat zij 
hoge prioriteit geeft aan de sectorale 
wetgeving. Ik kan dit begrijpen, als zij 
spreekt over het wetsontwerp betref-
fende de bodembescherming. Ook ik 
heb hierover gisteren een vraag 
gesteld. 

Ik moet echter opmerken dat in het 
voorlopige verslag over de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne de le-
den van de PvdA-fractie zich verheugd 
toonden 'over de indiening van het 
voorliggende wetsontwerp'. Even ver-
der staat: 'Deze leden vonden het zeer 
begrijpelijk dat gekozen is voor een 
wetsontwerp waarin algemene, voor 
de sectorale wetten gemeenschappe-
lijke wetten bijeen zijn gebracht.' Weer 
verder staat: 'De leden van de PvdA-
fractie waren met de Minister van me-
ning dat de opzet van het wetsontwerp 
het in principe mogelijk maakt om de 
beoogde doeleinden te verwezenlij-
ken.' Dit is een zeer positieve benade-
ring. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat wi j andere prioriteiten stellen, be-
tekent niet dat wi j deze wet negatief 
moeten beoordelen. Had u verwacht 
dat wi j zouden zeggen dat wi j een 
voorlopig verslag niet wil len schrij-
ven, omdat de Minister te vroeg is met 
het wetsontwerp en eerst het wets-
ontwerp betreffende bodembescher-
ming moet maken? 

De heer Lansink (CDA): Dit zeg ik niet. 
Ik begreep zojuist dat uw mening is 
dat, als er een keuze moet worden ge-
maakt, de sectorale wetten voorgaan. 
Ik vraag mij af - dit is tevens een vraag 
aan de Minister - of het niet mogelijk 
is, beide aspecten in gelijke mate de 
aandacht te geven die zij verdienen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Dit 
is hetzelfde als het enerzijds-ander-
zijdsverhaal van de Minister. Het gaat 
erom dat er een beperkte hoeveelheid 
mankracht op het departement be-
schikbaar is. Deze moet zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet. 

Wij hebben bij de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne heus wel kant-
tekeningen; dit zult u in het eindver-
slag zien. Wij zijn niet tegen algemene 
wetten, maar eerst moet bij voorbeeld 
aandacht worden besteed aan het 
wetsontwerp betreffende bodembe-
scherming, omdat dit er al zo lang ligt. 

De heer Lansink (CDA): Ik neem aan 
dat wi j in het eindverslag zullen zien -
dit zal volgende week zijn - dat de 
PvdA niet langer, zoals een jaar gele-
den het geval was, van oordeel is dat 
de sectorale wetgeving haar voltooi-
ing nadert. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Deze nadert haar voltooiing. Met deze 
voltooiing is men echter niet ver ge-
noeg opgeschoten. 

Ik heb het idee dat de heer Lansink 
mij iets in de schoenen wi l schuiven en 
dat hij zelf wi l vrijbli jven van het ene 
èn het andere. Dit is altijd de gemakke-
lijkste weg. Deze kiest het CDA echter 
het meest. 

De heer Lansink (CDA): De laatste op-
merking laat ik graag voor rekening 
van mevrouw Epema. Ik ben van oor-
deel dat beide aspecten van de wetge-
ving in gelijke mate moeten opschie-
ten. Iedereen is er toch van overtuigd 
dat wi j het integrale milieubeleid niet 
kunnen missen. Hiervoor is nu een-
maal de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne en de uitbouw tot een mi-
lieukaderwet een noodzaak. 

Ik kom nu terecht bij de milieu-effect-
rapportage. Er bleek straks al enig 
misverstand tussen de Minister en mij 
over de vraag, wat met die MER-wet-
geving dient te gebeuren. Het feit, dat 
in de Wet algemene bepalingen, in-
spraak, normering, enz. geregeld zul-
len worden, - zeker waar het de proce-
durele kanten betreft, maar op sommi-
ge punten ook het inhoudelijk aspect -
leidt tot de opmerking, dat de MER in 
die wet thuishoort. 

Ik ben overigens gaarne bereid te 
luisteren naar de argumenten van de-
genen, die menen, dat men tot een 
doelmatiger stelsel kan komen, als tot 
een aparte MER-wetgeving wordt 
overgegaan. Voorlopig zie ik die argu-
menten nog niet. Belangrijk is, dat wi j 
iets doen met die MER; daarover zul-
len wi j het wel eens zijn. Dit zal niet al 
te lang moeten duren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
te spreken over de milieu-gevaarlijke 
stoffen. Ik had om een nota gevraagd. 
Ik zie natuurlijk liever direct wetgeven-
de arbeid, zonder een voorbereidende 
nota. Ik heb gezegd, dat al genoeg ma-
teriaal voorhanden is. De Minister 
heeft dit bevestigd en kenbaar ge-
maakt, dat hij bereid is aan wetgeving 
te werken. Zoeven is gebleken, dat ge-
dacht moet worden aan het jaar 1980, 
wat de uitvoering betreft, aan het jaar 
1981. De praktijk heeft geleerd, dat een 
te groot verschil kan ontstaan tussen 
het tijdstip van het gereedkomen van 
het wetsontwerp en dat van de uitvoe-

ring. Het jaar 1980 lijkt mij juist vol-
doende; het mag niet verder in de ti jd 
worden geschoven. 

De Minister heeft een notitie aange-
kondigd en zijn bereidheid uitgespro-
ken tot een mondeling overleg. Dat 
lijkt mij niet voldoende. Ik heb gezegd, 
dat het een stap is, ook voor deze Ka-
mer van belang. In het land dient even-
wel ook een discussie te kunnen 
plaatsvinden. Het bedrijfsleven en de 
milieu-organisaties vragen daarom; zij 
hebben daar recht op. Het is daarom, 
mijnheer de Voorzitter, dat ik graag een 
uitspraak van de Kamer zou wil len 
hebben. 

Ik heb de eer u hierbij de motie te 
overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lansink, 
Deetman en Braams wordt de volgen-
de motie voorgesteld. 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk XVII van de Rijksbegroting voor 
1979 (onderdeel milieuhygiëne); 

van oordeel, dat informatieplicht, aan-
meldings- en beoordelingsprocedu-
res, alsmede een wettelijk instrumen-
tarium ter beheersing van milieuge-
vaarlijke stoffen dringend geboden 
zijn; 

gelet op het voornemen van de Rege-
ring, een wettelijke regeling ter zake 
van milieugevaarlijke stoffen voor te 
bereiden; 

verzoekt de Regering, t i jdig een maat-
schappelijke discussie over milieuge-
vaarlijke stoffen mogelijk te maken, en 
daarbij de internationale ontwikkeling 
te betrekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De motie krijgt nr. 22. 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Bedoelt de heer Lansink, dat de notitie 
onderdeel van maatschappelijke dis-
cussie moet uitmaken? Vreest hij niet, 
dat de EG-richtlijn ons in de wielen zal 
gaan rijden? Moet de Minister niet de 
toezegging doen, dat die richtlijn niet 
in 1979 tot stand zal worden gebracht? 
Hoe meer wij weten over de denkwijze 
van de bevolking over milieu-gevaar-
lijke stoffen, hoe beter het is. Wij heb-
ben een keurig voorbeeld gezien in het 
blad van de Stichting Natuur en mi-
lieu. 
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Lansink 

De heer Lansink (CDA): De Minister 
heeft gezegd, dat hij een notitie zal op-
stellen. Ik neem aan, dat daarover een 
mondeling overleg zal worden ge-
voerd. De notitie en het verslag van 
het mondeling overleg kunnen bij de 
discussie worden betrokken. Hetzelfde 
geldt voor het materiaal, dat al voor-
handen is. Daartoe behoort niet alleen 
de huidige richtlijn. Ongetwijfeld zal 
tijdens het mondeling overleg over die 
nieuwe richtlijn worden gesproken. 

Ik heb gisteren al gezegd, dat in de 
Amerikaanse wetgeving elementen 
zitten, die wi j moeten meenemen. Bij 
het beleid ter zake van die EG-richtlijn 
heeft de Regering hiermee rekening te 
houden. Verder laat ik het aan de Re-
gering over. Ik ben ook benieuwd naar 
het antwoord van de Minister op de 
vraag, hoe die discussie mede vorm 
kan worden gegeven. Het kan best zijn 
dat daarvoor een advies aan de voor-
lopige centrale raad wordt gevraagd 
en dat er, om het idee van de heer Jan-
sen inzake de risico's bij de LNG nog 
eens ter tafel te brengen, gekomen kan 
worden tot een forumdiscussie. Er zijn 
verschillende middelen die kunnen 
meewerken ter voorbereiding van de 
wetgeving. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat ben ik met u eens, maar er is al een 
advies gevraagd aan de voorlopige 
centrale raad. 

De heer Lansink (CDA): Het is niet uit-
gesloten dat naar aanleiding van deze 
discussie in de Kamer een nader ad-
vies wordt gevraagd. 

Ik kom nu tot de chemische afval-
stoffen, waarover ik kort kan zijn, om-
dat de Minister op de vele vragen die 
gisteren op hem zijn afgevuurd een 
antwoord heeft gegeven. Hij heeft ook 
in deze aangelegenheid een toezeg-
ging gedaan, namelijk de Kamer te in-
formeren over het overleg met de pro-
vincies, Dat gaat dan nog steeds over 
het Induval-plan. Ik neem aan dat het 
wenselijk is, dat na die informatie tot 
een overleg met de Kamer kan worden 
gekomen, bij voorbeeld via een mon-
deling overleg. Wij zouden dan boven-
dien wat verder kunnen ingaan op de 
aard van het interim-beleid. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Vindt de 
heer Lansink dat deze gegevens achter-
af in de openbaarheid moeten komen, 
na de provincies, of vindt hij dat het 
van tevoren moet geschieden? Het 
laatste zou al een stukje openbare dis-
cussie teweeg kunnen brengen, zelfs 
buiten de Kamer. 

De heer Lansink (CDA): Het overleg 
met de provinciebesturen vindt als ik 
goed ben ingelicht, zeer binnenkort 
plaats. Ik neem aan dat de Minister 
daarna de Kamer met een notitie of 
een verslag zou kunnen informeren. 
De vraag of de notitie en het resultaat 
van het mondeling overleg op korte 
termijn beschikbaar moeten komen, 
beantwoord ik bevestigend. Ik moge 
nog eens verwijzen naar het voorval 
van vanmiddag in deze Kamer, waarbij 
u, mijnheer de Voorzitter, er terecht op 
wees dat nogal wat notities die ge-
bruikt worden voor een mondeling 
overleg ten onrechte vaak het stempel 
'geheim' krijgen. Dat kan nooit de be-
doeling van een goede openbare ge-
dachtenwisseling zijn. 

De Voorzitter: Vindt u het terecht dat 
ik u eraan herinner dat ook de heer 
Deetman van uw fractie nog staat in-
geschreven en dat uw 'fractietijd' bijna 
is verstrekken? 

De heer Lansink (CDA): Ik ben bijna 
klaar. Gisteren heb ik overigens ti jd ge-
wonnen, maar die is kennelijk niet bij-
geschreven. 

De Voorzitter: Dat is een misverstand. 
Als u gisteren wat korter hebt gespro-
ken dan u van plan was, dan houdt dat 
niet in dat u nu die schade kunt inha-
len. U hebt nu slechts eenderde van de 
tijd die u gisteren hebt gebruikt. 

De heer Lansink (CDA): Gisteren ben ik 
dan ten onrechte zuinig op mijn t i jd 
geweest. Ik zal dat een volgende keer 
overigens weer nastreven. 

Ik wil eindigen met een opmerking 
over de Afvalstoffenwet. De vraag, of 
over de toepassing van de Afvalstof-
fenwet en het hergebruik in alle aspec-
ten een beleidsnota moet komen, kan 
ik nu nog niet beantwoorden. Ik denk 
wel dat het goed zou zijn, maar of wi j 
daarbij moeten komen tot een herge-
bruik van de vele reeds uitgebrachte 
documenten betwijfel ik. 

D 
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft de niet 
onbelangrijke positie van de gemeente 
op het terrein van het milieubeleid be-
klemtoond, daarbij wijzend ter toelich-
ting op de Hinderwet en de Wet lucht-
verontreiniging. Wij hebben van onze 
kant wil len beklemtonen, dat in het 
licht van de grondige herziening van 
de Hinderwet die in aantocht is en ook 
met het oog op de uitbouw van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
tot een milieukaderwet een nader be-
raad over de positie van de gemeente 
wenselijk is. Wij hebben daarbij een 

paar suggesties ter tafel gebracht, zo-
als, als het gaat om bij voorbeeld ver-
gunningverlening, afbakening van 
werkvelden tussen provincie en ge-
meente, waarbij men zou kunnen den-
ken aan criteria gerelateerd aan mi-
lieubelasting. 

Wij hebben ons ook afgevraagd, of 
men de gemeente geen taken zou kun-
nen geven in het uitvoerende vlak, ge-
geven het door provincie en Rijk vast-
gestelde beleid. Omdat de Minister 
hierop niet is ingegaan, wil ik er twee 
suggesties aan toevoegen, bij voor-
beeld de gedachten die leven met be-
trekking tot de wijziging van de bijdra-
geregeling ex artikel 66 van de Wet 
luchtverontreiniging. Ik kan mij inden-
ken dat met het oog op de controle de 
gemeenten in dat kader nader worden 
bezien. 

De Minister heeft ook genoemd de 
melding van milieu-incidenten. Er zal 
overleg worden gepleegd met het in-
terprovinciaal overlegorgaan en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten. Ook hier zou men kunnen denken 
aan de gemeenten. Misschien kan de 
Minister er nog iets over zeggen. 

De Minister heeft gesproken over 
het personeel dat nodig is voor de uit-
voering van de milieuwetgeving en 
daarbij een relatie gelegd met de hef-
fingenproblematiek. Dat is onze be-
doeling nadrukkelijk niet geweest. Wij 
hebben de indruk dat onvoldoende 
middenkader aanwezig is. Wij hebben 
gevraagd naar een inventarisatie van 
de behoeften en benadrukt dat be-
staande deskundigheid op dit moment 
de ruimte zal krijgen. Misschien kan de 
Minister daarop nog ingaan. 

Ik dank de Minister voor zijn ant-
woord inzake de sluipende verontrei-
niging. Hij heeft het belang van de be-
strijding daarvan onderstreept. Hij 
heeft benadrukt dat wi j daarvoor 
voortdurend beducht moeten zijn. 

Wij zijn iets verder gegaan. In de me-
morie van toelichting worden ver-
schijnselen genoemd die onder de kop 
sluipende verontreiniging kunnen 
worden gevat. Er vindt echter geen 
systematische benadering plaats. Ik 
weet wel dat dit niet zo eenvoudig is. 
Het is wel nodig in verband met het 
beleid op lange termijn. 

Wij wil len de Minister vragen dit 
punt eens mee te nemen. Ik neem aan 
dat er nog wel meer memories van 
toelichting zullen komen. Wij hebben 
al een aantal suggesties gedaan. Ik 
denk aan interdisciplinair onderzoek en 
coördinatie van het onderzoek, ook in 
internationaal verband. 

Overigens wil ik de Minister danken 
voor zijn uitvoerige beantwoording in 
eerste termijn. 
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D 
Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Met 
dank voor de beantwoording door de 
Minister noem ik toch eerst een paar 
punten waarop ik graag nog, eventu-
eel schriftelijk, antwoord zou krijgen. 
Voor de vragen zelf verwijs ik naar 
mijn betoog in eerste termijn. Zij be-
treffen de olieverontreininging van 
stranden, de afvalverbranding op zee, 
bestijdingsmiddelen, de routeplichtig-
heid voor LPG, het vastleggen van de 
routering voor gevaarlijke stoffen en 
de richtlijnen voor LPG-stations, de 
spuitbussen en de bestuurscommissie 
voor emissieregistratie. 

Dan ga ik nu eerst nader in op de posi-
tie van het milieubeleid, niet om de 
Minister maar om het milieubeleid. Op 
het nipperjte hebben wi j daarover een 
brief gehad van de heer Van Agt, die 
tot mijn grote verbazing daarin geen 
melding maakt van de met algemene 
stemmen aangenomen tweede mo-
tie-Terlouw. De brief kan ook bepaald 
niet worden beschouwd als een uit-
voering van het eerste gedeelte van de 
motie-Terlouw, waarin wordt ge-
vraagd om de consequenties van (alle 
aangekondigde wetgevingsplannen en 
voor overige wetgeving en daaraan ver-
bonden bevoegdheden. Zonder dat 
kunnen wi j niet beoordelen wat die 
plannen voorstellen. Wat geluidhinder 
betreft gaat het vooral om de geluidhin-
der in de Wegenverkeerswet en de ge-
luidhinder in de Luchtvaartwet. De brief 
van de heer Van Agt bevat geen specifi-
catie van de voor wijziging in aanmer-
king komende plaatsen in die wetten. 
Die zou ik graag alsnog vernemen. 
Maar er is nog een aantal wetten waar-
over meer duidelijkheid zou moeten be-
staan: de Grondwaterwet, de Waterlei-
dingwet, de Wet verontreiniging zeewa-
ter, de Wet verontreiniging van de zee 
door olie, de Bestrijdingsmiddelenwet, 
de Ontgrondingenwet, de Mijnwetten, 
de Wet opsporing delfstoffen, de Wet 
bodemmaterialen Noordzee en de Wet 
gevaarlijke stoffen. 

Met andere woorden, wij constate-
ren dat de heer Van Agt het eerste ge-
deelte van de motie-Terlouw niet heeft 
uitgevoerd. De in het tweede gedeelte 
van de motie gevraagde brief zou voor 
het eind van het jaar komen. Uiterlijk 
bij de uitvoering van dat tweede ge-
deelte van de motie-Terlouw willen wi j 
ook het eerste deel verder uitgewerkt 
zien. Anders zien wij ons genoodzaakt 
eventueel te interpelleren of op een 
andere wijze de kwestie opnieuw aan 
de orde te stellen. 
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Wat de geluidhinder betreft, krijg ik 
graag ook een toelichting van de Mi-
nister op de samenstelling van de in-
terdepartementale werkgroep, mede 
om te kunnen beoordelen wat er moet 
gebeuren met mijn nog aanhangig 
zijnde motie. 

Over de gevolgen van Bestek '81 zal 
ik kort zijn. In eerste termijn heb ik uit-
voerig aangegeven dat ik uitga van 
ecologische en niet van economische 
inpasbaarheid. Ik vraag de Minister dat 
nog eens te herlezen en dan te zien, 
dat ik een andere gedachtenlijn heb 
verdedigd dan die van het regerings-
beleid. 

Op twee concrete punten verkrijg ik 
nog graag zijn reactie: Op mijn opmer-
king over de tweede fase van de WIR 
en over de milieukosten als produktie-
kosten. 

Wat de prioriteitstelling in het kader 
van de bezuinigingen betreft, doen wi j 
er meen ik het best aan van de Minis-
ter een prioriteitenschema te vragen 
ten behoeve van een met hem te voe-
ren mondeling overleg. Zo'n prioritei-
tenschema moet duidelijk aangeven, 
wat de komende jaren op welk tijdstip 
naar zijn mening moet gebeuren met 
aanduiding van de daarvoor benodig-
de mankracht en middelen, zodat te 
beoordelen valt of, en zo ja op welke 
punten, suppletoire begrotingen nodig 
zijn. 

Ik zou ook graag zien, dat de Minis-
ter zijn opmerking toelicht, dat de pos-
ten blijven zoals zij nu zijn. Dan kan hij 
niet tegelijkertijd op een suppletoire 
begroting doelen. Het is mijns inziens 
van tweeën één. Een en ander kan be-
palend zijn voor onze voornemens 
eventueel nog te komen met voorstel-
len de posten waarop wordt bezuinigd 
te verhogen. Wij hebben voorstellen 
daartoe vanwege deze onzekerheden 
nog niet kunnen voorbereiden, maar 
die gedachte leeft bij ons nog steeds. 
Afhankelijk van het antwoord van de 
Minister zullen wi j kunnen besluiten 
amendementen daartoe in te dienen. 

Wat de milieugevaarlijke stoffen be-
treft, meen ik dat zeker voor nieuwe 
chemische stoffen een snelle aanpak 
nodig en mogelijk is. Ik stel er daarom 
prijs op spoedig een concretisering 
van de plannen van de Minister te ver-
nemen. Ik doel daarbij niet alleen op 
studies, maar ook op het voorbereiden 
van wettelijke maatregelen. Dat geldt 
tegelijkertijd voor de kwestie van de 
omkering van de bewijslast. Het mag 
moeilijk zijn, maar situaties die aan 
keuringen verwant zijn, zijn niet zo 
nieuw. Wij moeten ernaar streven ze-
ker voor de ernstigste nieuwe stoffen 
een regeling tot stand te brengen. 

Volksgezondheiden 
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Over milieu-incidenten zal overleg 
worden gevoerd, zo is gezegd. Ik heb 
hierover in februari j l . al een motie in-
gediend die toen is aangenomen, zo-
dat het mogelijk was geweest dit over-
leg al te voeren. Ik verneem graag wat 
hieraan al is gebeurd en hoe lang het 
nog zal duren voordat deze motie als-
nog zal worden uitgevoerd. 

Bij het chemische afval draait het 
vooral om de niet-verwerkbare stof-
fen. Onze benadering hiervan hangt 
enigszins samen met de gedachtenlijn 
ten aanzien van milieuvreemde stof-
fen. Ik meen dat wi j ook over het on-
verwerkbaar chemisch afval meerdui-
delijkheid van de Minister moeten ver-
krijgen. In eerste termijn heb ik uiteen-
gezet, dat vooral het voorkomen van 
het ontstaan van deze stoffen noodza-
kelijk is: Wij kunnen niet in termen van 
tijdelijke opslag blijven denken. Ik hoor 
graag het antwoord van de Minister 
daarop; een nadere uitwerking kan in 
de commissie worden besproken. 

Tot slot maak ik enkele opmerkingen 
over het afvalstoffenbeleid in het alge-
meen, waarbij het met name om het 
hergebruik gaat. Ik ben het zeer on-
eens met de Minister, dat dit een zaak 
is van studie en van problemen, waar-
mee wij nog heel lang bezig moeten 
zijn. Ik vraag hem niet meteen de ge-
hele wereld te hergebruiken, maar wel 
een begin met de uitvoering te maken. 
Dat is beslist mogelijk. 

Ik herinner eraan, dat er een initi-
atief-ontwerp inzake verpakkingen is 
geweest - onder andere door de f rac-
tie van D'66 geïnitieerd - , dat is inge-
trokken, omdat de ontwerp-Afvalstof-
fenwet een hooidstuk V bevatte. Met 
de door mij bij interruptie al aangestip-
te praktische mogelijkheden moeten 
wi j beginnen. Dat is ons inziens van 
het grootste belang. 

Tot slot van mijn betoog wi l ik u, 
mijnheer de Voorzitter, dan ook graag 
een motie van die strekking overhandi-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lam-
bers-Hacquebard, Engwirda, Epema-
Burgman en Lansink wordt de volgende 
motie voorgesteld. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk XVII van de Rijksbegroting voor 
1979 (onderdeel milieuhygiëne); 

van oordeel, dat maatregelen ter ver-
mindering van de hoeveelheid afval, 
onder andere door het bevorderen van 
hergebruik, dringend nodig zijn; 
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Voorzitter 
nodigt de Regering uit, op korte ter-
mijn zoveel mogelijk uitvoering te ge-
ven aan preventieve maatregelen op 
grond van hoofdstuk V van de Afval-
stoffenwet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De motie krijgt nr. 23. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft aandacht 
geschonken aan mijn beschouwingen. 
Ik ben hem daarvoor erkentelijk. Ik vlei 
mij voorlopig met de illusie dat het 
nog verder kan doorwerken. Hij heeft 
opgemerkt dat wij natuurlijk niet 
steeds kunnen blijven studeren en 
niets doen. Ik ben het daarmee geheel 
eens. Ik heb daarvoor niet gepleit. Ik 
hoop niet die indruk te hebben gewekt. 
Ik heb juist de aandacht gevestigd op 
diepgaande analyse en studie van de 
onderliggende problemen om inhoud 
te kunnen geven aan een lange-ter-
mijnbeleid. Ik vind dat in het bijzonder 
belangrijk omdat het de basis moet zijn 
van een innovatiebeleid, zeker als men 
wenst, dat er technologieën komen die 
ecologisch goed inpasbaar zijn. Dat 
was hetgeen waarop ik bijzonder prijs 
stelde. 

De Minister heeft gesproken over 
een technologie die zo functioneert dat 
kwalijke nevenprodukten passen in 
kringlopen. Mij lijkt dat een tegen-
spraak in zichzelf. Ik heb namelijk het 
idee dat alles wat past in de natuurlijke 
kringlopen niet zozeer als kwalijke ne-
veneffecten kunnen worden be-
schouwd. Als deze in de natuurlijke 
kringlopen kunnen worden ingepast, 
zijn wi j al een heel eind. De vraag is 
ook hoe men een kwalijk neveneffect 
of nevenprodukt definieert. 

Over mijn betoog over de karakteris-
tieke tijden merkte de Minister opdat 
er maatregelen moeten worden ge-
troffen, als er acute stoornissen in een 
klein gebied zijn. Dat past natuurlijk 
geheel in mijn betoog. Ik heb nog even 
gezinspeeld op een vermoedelijke na-
tuurwet die er is. De problemen die 
een korte karakteristieke ti jd hebben 
uiten zich echter meestal snel. Dan kan 
er ook snel worden ingegrepen, juist 
omdat de sturingstijd kort is. Mi j lijkt 
dat niet in tegenstelling tot wat ik heb 
betoogd. 

Wat de macro-economische be-
schouwingen onder andere over de ar-
beidsplaatsen betreft, blijft toch een 
paradox bestaan die onopgelost is. Als 

mijn gegevens uit de literatuur juist 
zijn en de milieu-ingrepen tot dusverre 
een negatief effect op de arbeidsplaat-
sen hebben gehad, mag men verwach-
ten dat van een sterke expansie van de 
milieu-uitgaven ook een sterkere ex-
pansie van de negatieve effecten zal 
optreden. 

Ik heb proberen aan te geven, hoe 
men tot positieve effecten zou kunnen 
komen. Ik heb het idee dat deze discus-
sie het extra nuttig maakt een goed 
doorgevoerde analyse op macro-eco-
nomisch niveau te maken, waarin zo-
wel de effecten op de arbeidsplaatsen 
als gevolg van de verschillende milieu-
maatregelen als de arbeidsplaatsen 
die ontstaan door de milieu-maatrege-
len, bij voorbeeld in de vorm van 
ambtenaren en technici, worden beke-
ken. Deze discussie maakt duidelijk dat 
een macro-economische studie nood-
zakelijk is. 

Met wat de Minister heeft gezegd 
over het beleid inzake de milieu-effect-
rapportage kunnen wi j instemmen. 
Het antwoord van de Minister ter zake 
de milieuhinderli jke bedrijven heeft 
naar onze mening tot voldoende dui-
delijkheid geleid. Het betreft een over-
brugging; het is niet de bedoeling, de 
milieuhinderlijke bedrijven blijvend te 
steunen. Het gaat er juist om een over-
gang mogelijk te maken, die tot be-
houd van arbeidsplaatsen kan leiden. 
Het is niet uitgesloten dat die maatre-
gelen zelfs een kleine expansie van ar-
beidsplaatsen kunnen geven. 

Natuurlijk zijn de bedrijven, die 
woonwijken verkrotten, niet meer in 
staat geweest, de laatste jaren te in-
vesteren. In die omstandigheden zul-
len zij weinig expansiemogelijkheden 
hebben gezien. Wanneer zij nu worden 
geholpen om naar een ander terrein te 
gaan, is het niet uitgesloten dat daar-
van een gunstige invloed op de werk-
gelegenheid kan uitgaan. 

De Minister heeft gezegd dat het 
punt van het koolzuurgas in de kolen-
nota en in het energiebeleid verder zal 
worden bekeken. Mijn vraag is, of dit 
punt ook nog kan worden betrokken in 
de brede maatschappelijke discussie 
over energie. Dat moet dan niet ge-
beuren op een paniekachtige manier, 
zoals bij voorbeeld wel de opberging 
van het radio-actief afval is behandeld. 
Er is nog wel enige t i jd. Ik heb gepleit 
voor een verstandige discussie daar-
over. Het gaat bij de afweging van de 
verschillende vormen van energiepro-
duktie om verschillende soorten van 
lange-termijneffecten. Dan is een af-
weging van wat als het belangrijkste 
moet worden gezien essentieel. 

Wat de relatie tussen Economische 
Zaken en Milieuhygiëne betreft en ook 
tussen economie en de disciplines die 
ten grondslag liggen aan de milieuhy-
giëne, kan ik mij optimistischer en po-
sitiever uiten dan anderen in deze Ka-
mer, waarbij ik met name denk aan het 
betoog van mevrouw Lambers. Ik heb 
ook nog eens de stukken van Economi-
sche Zaken nagekeken en met name 
de Nota selectieve groei. Ik moet zeg-
gen dat daar op een nog steeds zeer 
aanspreekbare manier gesproken 
wordt over de relatie tussen economi-
sche effecten en milieumaatregelen. In 
dat samenspel, waar ook de Minister 
gewag van maakte, hebben wi j een 
voorbeeld van de wijze waarop vol-
gens ons het overleg tussen de depar-
tementen zou moeten zijn. De hoeveel-
heid aandacht die in de begroting voor 
Economische Zaken aan milieuzaken 
wordt besteed, steekt zeer positief af 
tegen die van andere departementen. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! lkdoel-
de niet zozeer op de Nota selectieve 
groei zoals die destijds is ontworpen, 
maar op het feit dat de gevolgen van 
Bestek '81 leiden tot activiteiten waar-
van ook in de antwoorden op de vra-
gen wordt aangegeven dat die nega-
tieve milieugevolgen kunnen hebben. 

De heer Braams (VVD): Dan hebt u 
waarschijnlijk toch mijn betoog van 
zoeven niet goed gevolgd. Ik heb aan-
gegeven dat er een duidelijke paradox 
aan het groeien is. Als enerzijds niet 
kan worden aangegeven dat milieu-
maatregelen positieve werkgelegen-
heidseffecten hebben, dan zou men 
kunnen stellen dat uitbreiding van mi-
lieumaatregelen nog meer negatieve 
werkgelegenheidseffecten heeft. Ik ge-
loof dan dat mevrouw Lambers met 
haar opmerking verkeerd zit. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Geen negatieve werkgelegen-
heidseffecten, maar negatieve effecten 
voor de kwaliteit van het milieu. Door 
ongestuurde investeringsstimulerin-
gen kunnen er investeringen ontstaan 
die op zich milieuschadelijk zijn. In de 
antwoorden staat ook dat dit zou kun-
nen leiden tot de noodzaak van een 
verhoogde activiteit van het milieube-
leid. Dat is nu net het paard achter de 
wagen spannen wat ik al vreesde. Daar 
doelde ik op. Was de Nota selectieve 
groei volgens de alleroorspronkelijk-
ste gedachtengang maar volledig tot 
uitvoering gebracht. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik acht het mogelijk dat met 
de Wet investeringsrekening ook die 
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Braams 
milieuaspecten in de overweging wor-
den betrokken. In het algemeen is het 
beleid er toch op gericht, met name 
door de steun voor de innovatie en 
nieuwe technologieën, om dergelijke 
investeringen te voorkomen. Ik meen 
dat daar minder pessimisme over be-
hoeft te bestaan dan mevrouw Lam-
bers nu uitspreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb begre-
pen dat de Minister heeft aangehaald 
opmerkingen van de wetenschapsman 
Eugene Odum. Welnu, juist zijn be-
schouwingen hebben mij gefrappeerd 
door het streven naar integratie van 
ecologie en economie. Op zich is dat 
een goed streven, maar ik heb wel de 
indruk dat de tijdsconstanten bij de 
economie veel korter zijn dan bij de 
ecologie. Het lijkt mij van belang dat er 
tot samenspraak in dezen wordt geko-
men. 

Ondersteuning verdient hetgeen 
door de Minister is gezegd over de af-
valwetten. Ik hoop inderdaad dat men 
in 1979 een stuk verder kan komen met 
de provinciale plannen. Wat het che-
misch afval betreft, moet mijns inziens 
ook worden overwogen om tijdelijke 
opslag desnoods buiten het land te 
zoeken. 

Wij vinden het hergebruik bijzonder 
belangrijk. Het lijkt ons zinvol om zo-
wel experimenten te doen bij de be-
handeling van het vuil en ook bij de 
bron, bij voorbeeld om te komen tot 
gescheiden inzameling. Statiegeld is 
mogelijk, maar als je het over batterij-
en met kwik hebt, weet ik niet of dat 
wel kan. Dat gescheiden inzamelen zal 
met name voor gevaarlijke stoffen van 
groot belang kunnen zijn. Wij zien met 
zeer veel belangstelling de ontwikke-
ling ter zake tegemoet. 

Ik vond hetgeen over de fosfaten en 
het slib is gezegd bijzonder interes-
sant. Heeft de Minister in zijn overwe-
gingen ook betrokken de mogelijkheid 
om ze fysisch-chemisch uit te vlokken? 
Dat zou volgens mij minder slib met 
zich brengen en misschien zelfs een 
soort kunstmest kunnen opleveren. 

Wat het internationale overleg be-
treft, wi l ik nogmaals zeggen dat ik met 
belangstelling naar de Minister heb 
geluisterd. Wij willen benadrukken dat 
wi j dat overleg van bijzonder groot be-
lang achten. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister graag 
voor zijn poging om nog eens over de 
zin van het milieubeleid in verband 
met de mens te spreken. Ondanks het 
door mij gewaardeerde citeren van 

Theodore Roosevelt en Thorbecke 
bleef de Minister bij zijn visie waarbij 
het milieu meer rustbed voor de leef-
baarheid van de mens is dan instru-
ment van zijn roeping. Als de natuur 
instrument in handen van de mens bij 
zijn roeping is, houdt het woord ' in-
strument' niets in dat onrecht aan de 
natuur doet. De Minister kent ons 
volkslied, waar hetzelfde woord in 
voorkomt, namelijk als de Prins van 
Oranje van zichzelf zegt: 'Maar God zal 
mij regeren als een goed instrument.'. 

Het verschil in visie zal deze keer 
mijn waardering voor het praktische 
beleid van de Minister niet in de weg 
staan. Het doet mij genoegen dat voor 
het in werking treden van de wet che-
mische afvalstoffen een datum is ge-
noemd, namelijk begin 1979. Bij het 
onopwerkbare afval staat men voor de 
vraag, of zo'n stof ooit wel vanuit een 
oogpunt van chemische samenstelling 
gevaarlijk kan zijn. Dan zou die stof im-
mers beheerst omzetbaar en dus op-
werkbaar kunnen zijn op dezelfde ma-
nier als waarop ze mil ieuhinderver-
oorzaakt. Een brandbare stof wordt 
ongevaarlijk door haar te verbranden. 
Arsenicum kun je in een reducerend 
milieu afdestilleren. 

De Minister noemde dan ook als 
voorbeeld asbest, dat eerder in fysisch 
opzicht hinderlijk is dan in chemisch 
opzicht. Niettemin blijven de niet op-
werkbare afvalstoffen die niet bruik-
baar zijn bijvoorbeeld als vulstof bij 
wegenaanleg, voor mij nog wat raad-
selachtig. Ik ben dan ook benieuwd 
naar de brief die de Minister hierover 
zal schrijven. Dan merken wi j ook wel 
of het alleen om silicaten gaat. 

Kan de Minister ten slotte nog iets 
zeggen over het gebruiken van het be-
drag van 1 min. voor rioleringskosten? 

Ik eindig mijn betoog met te zeggen 
dat het mij genoegen deed dat de heer 
Lansink liet blijken dat wi j ten aanzien 
van het rentmeesterschap dichter bij 
elkaar staan dan alleen wordt aange-
geven door onze gemeenschappelijke 
vakrichting. 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Vanwege de tijd zal ik een keuze 
moeten maken uit de verschillende on-
derwerpen die door de geachte afge-
vaardigden naar voren zijn gebracht. 
De heer Verbrugh maakte mij er te-
recht op attent, dat ik die vraag over de 
riolering vergeten was. Het was niet de 
minst belangrijke vraag. Er staat inder-
daad een bedrag van 1 min. op de be-
groting. Tot 1977 zijn alle bedragen 
ook uitgegeven. Er is de schijn dat dit 
in 1977 niet zo is geweest. 

Het is een feit dat door allerlei oorza-
ken die buiten de toekenning van de 
gelden lagen, de realisatie van het 
voornemen waarvoor dus het ontbre-
kende geld bestemd is, nog niet be-
gonnen is. Dit kabinet heeft voor 1979 
nog f 30 miljoen in aanvullende werk-
gelegenheidsgelden ter beschikking 
gesteld. Dat bedrag zal mede in be-
schouwing worden genomen bij de 
verschillende plannen die er ten aan-
zien van de rioleringen zijn. Zij zullen 
worden ingebouwd in de beleidsmo-
gelijkheden die het ministerie heeft. 
Dat betekent dat een wat omvangrijker 
beleid op gang kan worden gebracht. 
Dat zal volgend jaar mede gestalte krij-
gen in de rioleringennota die ik heb 
aangekondigd. 

Ik wi l nog even terugkomen op de 
milieu-hinderlijke bedrijven niet het ge-
uitdrukkelijk op wijzen dat - ter voor-
koming van elk misverstand en daar-
om doe ik dit punt niet schriftelijk a f -
de financiering van milieu-hinderlijke 
bedrijven geheel anders plaatsvindt 
dan andere steunverlening. In het ka-
der van de verschillende milieuwetten 
kan steunverlening alleen plaatsvin-
den in het kader van de opbrengt door 
middel van heffingen. Dat nu is bij de 
milieuhinderlijke bedrijven niet het ge-
val; die gaan uit de algemene midde-
len. Dit is een belangrijk punt. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Waarvoor belangrijk? 

Minister Ginjaar: Dat zonder verho-
ging van lasten toch steun kan worden 
gegeven om tot een goed leefmilieu in 
woonkernen te komen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Zonder verhoging van lasten voor de-
genen die de heffing moeten betalen, 
maar het komt toch uit de algemene 
middelen. 

Minister Ginjaar: Deze opmerking zou 
aanleiding kunnen geven tot enorme 
discussies. Ik weet maar al te goed dat 
het in de kringen van mevrouw Epema 
gebruikelijk is om te zeggen dat de 
kosten verbonden aan de verontreini-
ging van afvalwater voor huishoudens 
bij voorbeeld wel uit de algemene 
middelen moeten komen. Ik wil die 
discussie uitstellen tot de heffingenno-
ta. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): U 
loopt achter. 

Minister Ginjaar: Ik kom tot de be-
voegdheden van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
wederom aangesneden door me-
vrouw Epema en mevrouw Lambers. 

Tweede Kamer 
1 november 1978 

Volksgezondheiden 
Milieuhygiëne 991 



Ginjaar 
Ik herhaal wat ik in eerste termijn heb 
gezegd: het betere kan de vijand van 
het goede zijn. Ik ben mij er goed van 
bewust dat mevrouw Lambers dat vol-
strekt met mij oneens zal zijn. Ik kan 
een heel eind met haar meegaan, als 
het gaat om een theoretische opzet. 
Het zal haar niet onbekend zijn dat ik in 
een vroeger leven daarover wel eens 
mijn gedachten heb laten gaan. Wij 
moeten echter wel realistisch zijn. 

Ik bedoel daar alleen maar mee te 
zeggen dat de mogelijkheden die nu 
door de afspraken binnen het kabinet 
zijn gemaakt twee zaken inhouden. In 
de eerste plaats wordt een duidelijk ac-
cent gelegd op de integratie van het 
milieubeleid in het totale overheidsbe-
leid. Daar zullen de nodige instrumen-
ten worden geschapen. Ik meen dat dit 
mevrouw Lambers - en de heer Ter-
louw - moet aanspreken. Voorts bete-
kent het weer een eerste stap naar een 
verdere vervolmaking van de totale 
beleidsbepaling. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Het gaat er niet om dat wi j alles 
in één klap geregeld wil len zien. Het 
gaat erom dat de motie-Terlouw, met 
algemene stemmen aangenomen, twee 
dingen vraagt. Aan het eerste gedeelte 
is nu, met alleen de brief over geluid-
hinder, in ieder geval niet voldaan. Ik 
denk dat wi j deze discussie vrucht-
baarder kunnen voeren aan de hand 
van het stuk dat wij nog van de heer 
Van Agt tegoed hebben. 

Minister Ginjaar: Dat spreekt vanzelf. 
Ik mag verwijzen naar de discussie bij 
de begroting van Algemene Zaken. Ik 
wijs er ook op dat het naar mijn over-
tuiging niet helemaal niks is als in deze 
brief staat dat aan de inhoud van het 
amendement-Konings dat heeft geleid 
tot artikel 174 daadwerkelijk gestalte 
wordt gegeven. 

Het betekent natuurlijk ook, dat bij 
de voorbereiding van de desbetreffen-
de maatregelen alle daarbij betrokken 
departementen op geëigende wijze 
zullen worden ingeschakeld. 

De heer Konings (PvdA): Wie gaat die 
interdepartementale commissie voor-
zitten en wie zullen daarvan deel uit-
maken? Kan de Minister hierover wat 
meer informatie geven? 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Naast de aspecten van de Wet ge-
luidhinder zijn er in een aantal andere 
wetten ook aspecten van geluidhinder 
geregeld. Waar het gaat om de mede-
betrokkenheid van de Ministervan 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne bij 
die andere aspecten, zijn twee dingen 

belangrijk. Op grond van die medebe-
trokkenheid zal de Minister van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne dus met 
bepaalde voorstellen moeten komen. 
Het is natuurlijk heel duidelijk, dat, 
waar het ook weer om een departe-
mentale taakverdeling en harmonisa-
tie gaat, de Minister-President uitein-
delijk verantwoordelijk is voor het 
vooroverleg en de beslissingen die 
daarover in de Ministerraad worden 
genomen. 

De heer Konings (PvdA): Welk depar-
tement levert nu de voorzitter van die 
interdepartementale commissie? De 
Minister heeft hierop niet geantwoord. 
Het lijkt mij interessant dat te weten. Ik 
heb begrepen, dat het een ambtelijke 
commissie is die wetswijzigingen 
voorbereidt. Dit is de uitvoering van 
het desbetreffende amendement. Wie 
zit die commissie voor? Heeft deze Mi-
nister het voortouw in die commissie? 
Dit wi l ik graag weten. 

Minister Ginjaar: Het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne le-
vert de voorzitter. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is door 
mevrouw Epema gesproken over pri-
oriteiten. Ik moet zeggen, dat ik haar 
stell ingname niet helemaal begrijp. Ik 
begrijp haar namelijk daarom niet, 
omdat het gaat om het invullen van al-
gemene maatregelen van bestuur bij 
een tweetal wetten die reeds een aan-
tal jaren geleden zijn aangenomen. En 
het gaat om een toekomstige wet inza-
ke de bodembescherming. Wat het de-
partement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne betreft, is er een ont-
werp, een concept-ontwerp of een 
concept van een concept - het is maar 
hoe je het noemen wilt - gereed. 

De discussie over de versterking van 
de positie heeft natuurlijk enige vertra-
ging opgeleverd. In die paar maanden 
is meer bereikt dan tijdens alle moge-
lijke discussies in een vorige periode 
in ministeriële commissies. De Minis-
ter van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne is nu heel duidelijk verantwoor-
delijk voor het opstellen van die wet. 
Het ontwerp dat op het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
aanwezig is, zal nu onderwerp van in-
terdepartementaal overleg en beraad 
worden. 

Wanneer wij echter kijken naar de 
verhouding tussen de activiteiten, 
meen ik, dat mevrouw Epema de zaak 
wel enigszins absoluut ziet, in die zin 
dat zij zegt: Eerst de sectorwetgeving, 
maar als je daarnaast nog een aantal 
andere zaken gaat doen, kom je met je 
sectorwetgeving in de knoop. Wij zul-
len de rijdende trein van de sectorwet-

geving laten lopen en zelfs, zo moge-
lijk nog harder. Het probleem is echter, 
dat wi j nu een aantal andere treinen in 
beweging moeten zetten. 

Ik wi l het als volgt formuleren: Ik kan 
aan iets een grote prioriteit geven, 
maar er toch relatief weinig aandacht 
aan besteden. Waarop komt het neer? 
Het komt erop neer, dat wi j nu het 
treintje van de milieugevaarlijke stof-
fen, het treintie van de beleidscoördi 
natie, het treintje van de gevaarlijke 
stoffen in het algemeen en het treintje 
van de externe veiligheid op de rails 
gaan zetten en op gang brengen. Al 
deze onderwerpen zijn een half jaar 
geleden al uitvoerig ter sprake geko-
men. Door de Kamer is toen gezegd: 
Ga er wat aan doen. 

Ik hoor mevrouw Epema op dit mo-
ment zeggen, dat de milieugevaarlijke 
stoffen geen algemene wetgeving be-
treffen. Ach, daarover kunnen wi j pra-
ten. Het gaat dan echter wel om mi-
lieugevaarlijke stoffen, die zowel in 
water, bodem als lucht terecht kunnen 
komen. Bovendien gaat het om stoffen 
die in de verschillende compartimen-
ten hun werking kunnen uitoefenen. 

MevrouwEpema-Brugman (PvdA): 
Het aardige is, dat het nu lijkt alsof ik 
geen andere treinen in beweging wil 
zetten. Dit is niet het geval. Ik ben na-
melijk bang, dat de eerste trein van de 
sectorwetgeving die in beweging is, 
behoorlijk wordt afgeremd, als de Mi-
nister te veel van die andere treinen in 
beweging wi l zetten. 

Dan vind ik dat u prioriteiten moet 
kiezen. Van de heer Lansink moest ik 
prioriteiten noemen. Zelf kon hij t rou-
wens helemaal geen prioriteiten noe-
men. Ik vind die Bodemwet erg 
belangrijk. Ik vind andere zaken ook 
erg belangrijk. Ik zou echter graag van 
de Minister vernemen - mevrouw 
Lambers-Hacquebard heeft daarnaar 
ook gevraagd - welke precies zijn pri-
oriteiten zijn. Als zij dit nu niet kan zeg-
gen, laat zij dit dan een keer in de 
vorm van een nota aan de Kamer 
doen. 

De heer Lansink (CDA): Ik maak be-
zwaar tegen de stelling dat ik geen pri-
oriteiten zou hebben genoemd. Ik heb 
in eerste termijn heel duidelijk de on-
derwerpen genoemd waaraan ik een 
hoge prioriteit toekende. Mevrouw 
Epema-Brugman heeft zojuist zelf, bij 
interruptie, het punt van de milieuge-
vaarlijke stoffen genoemd. 

Minister Ginjaar: Mijn prioriteiten zijn 
volstrekt duidelijk. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard (D'66): 
Er is toch wel onduidelijkheid over de 
mate waarin alle prioriteiten, die zijn 
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aangegeven in de toelichting op de be-
groting, kunnen worden uitgevoerd in 
de komende twee jaar. Welke fasering 
zit daarin? Van sommige onderwerpen 
weten wi j het, maar lang niet van alle. 
Dit wil len wi j graag weten in verband 
met de financiën. Daarom heb ik om 
een uitwerking van prioriteiten ge-
vraagd. 

Minister Ginjaar: Het staat toch alle-
maal in de memorie van toelichting. Ik 
heb zojuist exact gezegd waarom het 
ging. Ik heb gezegd dat er een wet Bo-
dembescherming in ontwerp was. De-
ze wordt ingebracht in het interdepar-
tementaal overleg. Ik heb gesproken 
over de milieugevaarlijke stoffen. Ik 
heb alleen, ten aanzien van het tijdstip, 
geen uitspraak gedaan over de proble-
matiek van de beleidscoördinatie van 
gevaarlijke stoffen en externe veilig-
heid. Ik wil dit niet doen en ik kan dit 
niet doen. Wij hebben nog geen inzicht 
op welke termijn wi j daarmee klaar 
zullen zijn. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Wij hebben begrip voor het feit 
dat men met beperkte mankracht en 
met beperkte financiële middelen niet 
alles tegelijk kan doen. Wij zouden 
concreet, in de ti jd gefaceerd, wil len 
horen, welke prioriteiten van al die pri-
oriteiten meteen kunnen worden uit-
gewerkt en welke toch moeten wach-
ten. De memorie van toelichting geeft 
er geen uitsluitsel over hoe zich dit on-
derling verhoudt. 

Minister Ginjaar: Dat is inderdaad een 
moeilijk probleem. Misschien kunnen 
wi j in een mondeling overleg daarover 
nog eens praten en uit de doeken doen 
welke de complicaties daarbij zijn. 

Van verschillende zijde is op een 
aantal zaken aangedrongen. De heer 
Hartmeijer heeft in tweede termijn 
nogmaals over het LPG gesproken, 
over de rampenplannen en over de fi-
nanciële verantwoordelijkheden voor 
deze gang van zaken van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. Deze laatste zijn er echter niet. Het 
is in de eerste plaats een zaak van bin-
nenlands bestuur, niet van mij. Ik kan 
alleen initiatieven nemen en de zaak 
stimuleren. 

Als ik kijk naar de problematiek rond 
de LPG, als ik kijk naar een aantal mi-
lieu-incidenten die ook in het verleden 
veel aandacht hebben gehad, ook in 
deze Kamer waar regelmatig monde-
ling overleg plaatsvindt, als ik bij voor-
beeld denk aan de problematiek van 
Bergen op Zoom, als ik denk aan de 
problematiek in Tiel - wi j weten alle-

maal dat daarvoor geen adequate wet-
geving aanwezig is - zie ik, dat deze er 
duidelijk moet komen. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Daarover 
wilde ik vandaag eigenlijk niets zeg-
gen. Dan had de Minister gëzegd'daar 
heb je de kwestie Bergen op Zoom 
weer'. Ondanks de gesprekken die wi j 
hebben gehad en het mondeling over-
leg, zijn er op dit moment besprekin-
gen met Economische Zaken en Soci-
ale Zaken in verband met de uitbrei-
ding. U weet heel goed uit de rappor-
ten, wat daar is gebeurd. U weet dat 
wi j in half november nog een monde-
ling overleg hebben. Wij moeten nog 
rapporten krijgen van een enkel minis-
terie. 

Dat wi l toch niet zeggen dat Mil ieu, 
externe veil igheid, gevolg zal geven 
aan hetgeen Economische Zaken, op 
grond van interne gegevens, aan aan-
bevelingen doet. 
Minister Ginjaar: De heer Hartmeijer 
heeft volstrekt gelijk. Hij ziet echter 
over het hoofd dat de vergunningen-
verlening berust bij het provinciaal be-
stuur. Dat weet de heer Hartmeijer 
heel goed. Mijn bevoegheden gaan 
niet verder dan die welke in de wet zijn 
aangegeven. De heer Hartmeijer weet 
ook heel goed dat de regionale inspec-
teur, in het kader van het vergunnin-
genbeleid, een bijzonder belangrijke 
taak heeft. De heer Hartmeijer weet 
heel goed, als een bedrijf, welk 
bedrijf dan ook, op een gegeven mo-
ment met het ministerie van Economi-
sche Zaken besprekingen voert, dat hij 
niet kan stellen dat ik daarbij moet 
gaan zitten. Dat is mijn verantwoorde-
lijkheid niet. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Dat is na-
tuurlijk ook niet helemaal waar. U 
werkt vanuit een regeringsbeleid. U 
heeft in eerste termijn gezegd dat u 
vindt dat milieu geen onderdanigheid 
mag zijn van economische aangele-
genheden, maar dat men dit moet be-
kijken op dezelfde prioriteitenstelling 
en het zelfde niveau. U kunt dat nu niet 
zo gemakkelijk afdoen. Dat betekent 
gewoon dat u zich daar niet op deze 
manier van af kunt maken en het bete-
kent ook dat u toegeeft dat u in eerste 
instantie niet heeft gezegd wat u had 
moeten zeggen, namelijk dat de mi-
lieubelangen en de externe veiligheid 
toch niet zo belangrijk zijn in dit rege-
ringsbeleid. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ontken volstrekt datgene wat de 
heer Hartmeijer zegt, want hij weet 
heel goed - en ik leg daar de nadruk op 
- dat de hele problematiek van ver-

gunningverlening en van de externe 
veiligheid in de eerste plaats een zaak 
is van het provinciaal bestuur. De heer 
Hartmeijer zou toch niet wil len dat ik 
op voorhand bepaalde uitspraken doe, 
waar dat in het kader van de wet op 
een logische manier moet plaatsvin-
den. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Dat ben ik 
met de Minister eens, maar ik heb niet 
geprobeerd zo'n uitspraak uit te lok-
ken. Ik ben meer op het regeringsbe-
leid afgegaan, waarvan dit toch ook 
een onderdeel is. Dat was ook een van 
de redenen, want anders zegt hij dat 
dadelijk ten opzichte van wat ik zei 
over brood op de plank. Ik had natuur-
lijk wat anders moeten zeggen. Ik be-
doelde iets te zeggen tot het CDA: 
wanneer men spreekt over 'niet bij 
brood alleen' en er een vleugje VVD bij 
doet, dat dan vanzelf het brood op de 
plank komt. Dat houdt het regerings-
beleid in, zoals de Minister het nu naar 
voren brengt ten opzichte van General 
Electric. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben van mening dat de memorie 
van toelichting wat mijn uitgangs-
punten betreft - ik meen aan zijn ge-
zicht te zien dat de heer Hartmeijer het 
met mij eens is - volstrekt duidelijk is. 
De ontboezeming, zoals de heer Hart-
meijer die zojuist deed, is in feite niet 
relevant en misschien zelfs niet te-
recht. 

In tweede termijn zijn door de Ka-
mer nog vele andere vragen gesteld. Ik 
moet nog even iets zeggen over lndu-
val. De heer Hartmeijer heeft gezegd 
dat de Minister verleden jaar aan een 
mondeling overleg heeft deelgeno-
men en dat hij daar een bepaald aantal 
dingen heeft gezegd. In de eerste 
plaats was het een andere Minister en 
in de tweede plaats is er sindsdien een 
jaar voorbijgegaan. Dat laatste is het 
meest relevante, want in de tussentijd 
kunnen er natuurlijk een aantal zaken 
zijn gebeurd. 

Wat is er in wezen gebeurd? De pro-
vincies hebben zich nader beraden. 
Het gesprek dat ik met de provincies zal 
hebben, heeft geen ander doel dan te 
bespreken hoe de feitelijke situatie is. 
Het is duidelijk dat aan de hand van 
dat gesprek zal moeten worden beoor-
deeld wat de mogelijkheden zijn. Het 
gaat dan niet om mogelijkheden om 
de provincies over te halen om mee te 
doen, maar om de concrete mogelijk-
heden tot realisering. Het betekent ook 
dat aan de hand van die bevindingen 
een nadere beleidslijn moet worden ü t -
gestippeld. 
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Ginjaar 
Ik wil er ook geen enkel misverstand 

over laten bestaan dat de uitwerking 
van die beleidslijn, als er gesproken zal 
worden over een opbergplaats voor de 
niet-verwerkbare chemische afvalstof-
fen, niet een uitwerking is die zich in 
geheim beraad zal afspelen, maar dat 
de provinciale besturen en, wanneer 
het nader wordt uitgewerkt, de daar-
voor in aanmerking komende gemeen-
tebesturen daarbij heel duidelijk in alle 
openheid betrokken zullen zijn. 

Ik noem ook nog even de grondwa-
terwet, omdat mevrouw Epema daar-
aan weer enige woorden heeft gewijd. 
Zij heeft gezegd dat deze Minister die 
grondwaterwet heeft ingeleverd. Ik 
moet daartegen bezwaar maken. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het is de Grondwaterwet Waterlei-
dingbedrijven. 

Minister Ginjaar: Het gaat mij er niet 
om hoe het ding heet; het gaat er mij 
om dat mevrouw Epema zei dat deze 
Minister die heeft ingeleverd. Daarte-
gen teken ik protest aan, want het is de 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne geweest en niet deze Mi-
nister. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Moet ik daaruit opmaken dat deze Mi-
nister dat niet gedaan zou hebben? 

Minister Ginjaar: Ik meen dat ik vol-
strekt duidelijk ben geweest. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Dit 
bent u niet, want dan zou u de wet op 
een of andere manierterugnemen. 

Minister Ginjaar: De heer Lansink 
heeft een motie over de milieugevaar-
lijke stoffen ingediend. Hij heeft gelijk, 
als hij stelt dat de besluitvorming over 
deze stoffen in een breed verband 
moet plaatsvinden. Ik heb dan ook 
geen problemen met de inhoud van de 
motie. De heer Lansink zal mij niet eu-
vel duiden dat ik nog niet kan zeggen 
op welke wijze ik aan de motie gevolg 
kan geven. Het lijkt mij echter niet on-
mogelijk dat de discussie binnen een 
jaar kan plaatsvinden. 

Mevrouw Lambers heeft een motie 
ingediend met betrekking tot herge-
bruik. Deze motie is mij sympatiek; ik 
ben zelf een groot voorstander van 
hergebruik. Ik heb inhoudelijk geen en-
kel bezwaar tegen de motie, maar ik 
acht haar niet uitvoerbaar. Hierover 
zullen wij echter van mening blijven 
verschillen. 

Mevrouw Lambers Hacquebard 
(D'66): Als de Minister hiermee zijn 
antwoord besluit - ik kan mij voorstel-
len dat de andere vragen schriftelijk 

worden beantwoord - merk ik op dat 
er een vraag is die vóór dinsdag moet 
zijn beantwoord. Het gaat om de vraag 
over het al dan niet uitbrengen van 
suppletore begrotingen. Wij moeten 
immers kunnen beoordelen of wi j als-
nog willen overgaan tot het formule-
ren van amendementen om bezuini-
gingen terug te draaien. 

De Voorzitter: Ik ga ervan uit dat de 
Minister, als het enigszins mogelijk is, 
vragen vóór dinsdagmiddag schrifte-
lijk te beantwoorden, hiernaar zal stre-
ven. Dit laat onverlet wat mevrouw 
Lambers heeft gezegd. In het alge-
meen moet ernaar worden gestreefd 
dat, voordat er over de begroting 
wordt gestemd, alle schriftelijke ant-
woorden binnengekomen zijn? 

Minister Ginjaar: Ik begrijp niet hele-
maal wat mevrouw Lambers bedoelt. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): In eerste termijn heb ik uiteen-
gezet dat wi j niet instemmen met het 
bezuinigen op drie posten. De Minister 
heeft toen, ook in verband met eerdere 
aankondigingen in Bestek '81 , gezegd 
dat misschien suppletore begrotingen 
worden ingediend, als deze posten te 
laag blijken te zijn om een toereikende 
uitvoering mogelijk te maken. Later 
heeft hij gezegd dat de nu gegeven be-
dragen toch vast zijn. 

Verder hebben wi j hem gevraagd, 
later in de commissie een uiteenzet-
ting te geven over de prioriteiten in 
verband met de beschikbare midde-
len. Als wi j hierop niet enig zicht heb-
ben, kunnen wi j moeilijk beoordelen of 
wi j kunnen wachten, omdat als het 
vastloopt alsnog geld beschikbaar zal 
worden gesteld. Dit kan voor ons aan-
leiding zijn tot het formuleren van 
amendementen. Een antwoord dins-
dag lijkt ons hiervoor te laat. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik 
wil dan ook de onderbouwing van de 
arbeidsplaatsen van de Minister heb-
ben, waarnaar ik in eerste en tweede 
termijn heb gevraagd. 

Minister Ginjaar: In de begroting zijn 
een aantal gelden opgegeven. Dit zijn 
de middelen waarmee wi j het zullen 
moeten doen. Hier kan men niet om-
heen. 

Ik heb echter gezegd dat ten aanzien 
van de onderlinge verdeling van de 
gelden andere modaliteiten mogelijk 
zijn. Hierin kunnen eventueel wijzigin-
gen worden gebracht. 

Mevrouw Lambers-Hacquebard 
(D'66): Wordt het dus het een in plaats 
van het ander? 

Minister Ginjaar: Ja. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Wij hebben vragen gesteld. Ik heb het 
antwoord op vraag 151 verscheidene 
keren nagelezen en heb niet ontdekt 
dat de Minister echt heeft geantwoord. 
Ik wi l een onderbouwing van de 3000 
arbeidsplaatsen die de Minister in eer-
ste termijn heeft beschermd. Als de 
Minister de getallen weet te noemen, 
moet dit uitermate snel kunnen. Ik ver-
wacht dat zij morgenmiddag op tafel 
liggen. Dan kunnen wi j onze eventuele 
tegenmaatregelen nemen. 

De Voorzitter: Het zou ook vrijdag 
kunnen. 

Minister Ginjaar: De beantwoording 
van de vragen die wegens tijdgebrek 
niet kon plaatsvinden, zal zo spoedig 
mogelijk schriftelijk plaatsvinden. Aan 
een ti jd kan ik mij niet binden. 
De Voorzitter: De schriftelijk gegeven 
antwoorden zullen worden opgeno-
men in een Bijvoegsel bij de Handelin-
gen van deze vergadering.' 

[Opgenomen aan het eind van deze 
weekeditie] 
De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Aan de orde is voortzetting van de be-
handeling van hoofdstuk XVII (Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne) van de 
rijksbegroting voor 1979, voor zover 
betreft de afdeling Volksgezondheid 
15 300 - XVII) en van de daarbij voor-
gestelde moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb bij de beantwoording van 
het hoofdstuk Milieuhygiëne al mede 
namens de Staatssecretaris onze dank 
uitgesproken voor de aandacht, waar-
mee de Kamer onze intenties tege-
moet is getreden. Ik neem aan dat de 
Staatssecretaris direct ten aanzien van 
haar beleidsterrein hierover nog nade-
re opmerkingen zal maken. 

De heer Weijers stelde een vraag 
over de verantwoordelijkheden van de 
Staatssecretaris en mij op het terrein 
van de volksgezondheid. Hij vroeg om 
duidelijkheid over de wederzijdse ver-
antwoordelijkheden. In de eerste 
plaats verwijs ik de geachte afgevaar-
digde naar de Beschikking, regelende 
de taakomschrijving van de Staats-
secretaris en mij, zoals gepubliceerd in 
de Staatscourant van 16 januari 1978. 

Tweede Kamer 
1 november 1978 

Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne 994 



Ginjaar 
Daaruit blijkt, dat er enige wijziging in 
de taakomschrijving is gekomen ten 
opzichte van de voorgaande kabinets-
periode. 

Onder meer zijn de voedingsaange-
legenheden en de daarbij behorende 
wetgeving uitgezonderd van het ge-
bied van de volksgezondheid, waar-
mee de Staatssecretaris is belast. 
Voorts wijs ik erop, dat de wettelijk 
vereiste beschikking inzake de taakonv 
schrijving van de Staatssecretaris ook 
de formulering 'binnen de grenzen van 
het door de Minister vastgestelde be-
leid' bevat. Hieruit moge blijken, dat 
de Minister zich niet geheel van de in-
houdelijke kant van het beleid mag en 
kan distantiëren. 

Welke inhoud hieraan in de praktijk 
wordt gegeven in een concrete situatie 
of in het algemeen, is niet met een 
eenvoudig antwoord te omschrijven. 
Ik kan meedelen, dat van een eenzijdi-
ge vaststelling van het beleid van de 
Minister in de praktijk geen sprake is 
en dat tussen de Staatssecretaris en 
mij overleg wordt gepleegd over de 
hoofdli jnen van het volksgezondheids-
beleid, met daarbij de eigen verant-
woordelijkheid van de Staatssecre-
taris. Binnen de taakomschrijving voor 
de Minister vallen: het toezicht op de 
levensmiddelen en andere waren, de 
levensmiddelenhygiëne, de bestrij-
dingsmiddelenwet, de gevaarlijke stof-
fen, het veterinair toezicht, de Vlees-
keuringswet, de pluimveevleeskeu-
ring, het zoölogisch en het veterinair 
onderzoek, de wet op de dierproeven, 
de wet op de kanalisatie van de dierge-
neesmiddelen, en de diergeneeskun-
deontwikkeling en de Destructiewet. 
Dit alles behoort tot het beleidsterrein 
van de Minister. 

Ik kan mij voorstellen dat hier en 
daar misschien nog wel wat problema-
tiek ontstaat, omdat de gezondheids-
voorlichting en -opvoeding uitdrukke-
lijk het beleidsterrein is van de Staats-
secretaris. Ik kan de geachte afgevaar-
digde verzekeren dat dit wat ons be-
treft geen problemen oplevert. 

De heer Weijers heeft nog een vraag 
gesteld, namelijk over de verdeling 
van de verantwoordelijkheden met de 
Minister van Sociale Zaken. Minister 
Albeda, zo voerde de heer Weijers aan, 
behandelde bij de algemene politieke 
beschouwingen en de discussie over 
Bestek '81 de zaken van volksgezond-
heid. Ook hierbij kan naar mijn mening 
geen reden voor ongerustheid rijzen. 
Bij die discussies en beschouwingen 
ging het, voor zover zij volksgezond-
heid raakten, immers om de totaliteit 
van de sociale verzekering en een eco-

nomisch en sociaal verantwoorde las-
tenverdeling. Een verdere uitsplitsing 
over vakministers is bij de beantwoor-
ding begrijpelijkerwijze vermeden. 

In het kader van de taakverdeling wil 
ik nu enkele aspecten naar voren bren-
gen met betrekking tot bepaalde on-
derdelen van de gezonheidsbescher-
ming. 

De heer Weijers (CDA): De Minister 
zegt dat bij de beantwoording in ver-
band met Bestek '81 en de algemene 
politieke beschouwingen niet alle vak-
ministers aan bod kwamen. Mij is ech-
ter opgevallen dat de Minister van Bin-
nenlandse Zaken, goed voor ruim 21/2 
mld., als het om overheidspersoneels-
zaken gaat, wel het woord voert en de 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne, goed voor 2 mld., dan 
niet het woord voert. 

Minister Ginjaar: Het bedrag van 2 
mld. is juist, maar ik meen dat er aan 
de vergelijking enige manco's zitten. 
Het punt is dat de Minister van Binnen-
landse Zaken duidelijk verantwoorde-
lijk is voor het beleid van het totale 
overheidspersoneel, terwijl het bij het 
bedrag van 2 mld., waar het in de ge-
zondheidszorg om gaat, handelt in het 
vlak van de sociale verzekeringen en 
de sociale voorzieningen. 

Mevrouw Andela en de heer Drenth 
hebben in hun bijdrage aan het debat 
uitvoerig aandacht besteed aan de 
voeding en de problemen betreffende 
de toepassing van de Warenwet. Zij 
hebben op verschillende onderdelen 
dezelfde vragen gesteld en ik wi l die 
dan ook gezamenlijk beantwoorden. 
Mevrouw Andela heeft gewezen op 
het belang van goede voedingsge-
woonten en heeft gesproken over de 
problemen in de Westerse samenle-
ving: te veel aan voeding en eenzijdig-
heid bij de voedselkeuze. Ik heb grote 
belangstelling voor deze problema-
tiek. Het is echter nodig dat een inte-
graal beleid op dit punt grondig wordt 
voorbereid. 

Op 14 april van dit jaar heb ik dan 
ook een adviesaanvrage aan de Voe-
dingsraad gericht over maatregelen 
ter bevordering van goede voedings-
gewoonten. Aanleiding daartoe waren 
gegevens van een CBS-onderzoek 
over het budget van werknemers, 
waaruit bleek dat opvallende verande-
ringen in de periode 1964-1975 zijn 
opgetreden in het patroon van de ge-
zinsconsumptie binnen wat wordt ge-
noemd de artikelgroep voeding. Ook 
de gegevens betreffende het gemid-
deld hoofdelijk gebruik van voedings-
middelen, zoals die jaarlijks worden 
gepubliceerd in het tijdschrift Voeding, 

indiceren de laatste 25 jaren een be-
langrijke wijziging in het voedingspa-
troon. Ik geloof dat er in het bestek van 
dit debat geen gelegenheid is om op 
details in te gaan, maar uiteraard ben 
ik gaarne bereid daarover nadere ge-
gevens te verstrekken, als de Kamer 
daar prijs op stelt. 

Ik ga er overigens van uit dat de Voe-
dingsraad in zijn advies ook aandacht 
zal besteden aan het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek en aan 
gedragsbeïnvloeding via de voorlich-
ting over gezonde voeding. In dit ver-
band wil ik herinneren aan het recente 
interim-advies van de Gezondheids-
raad over de hypertensie, waarin de 
rol van het gebruik van keukenzout bij 
het ontstaan van hoge bloeddruk aan 
de orde wordt gesteld. Dat advies was 
voor mij weer aanleiding, aan de Voe-
dingsraad te vragen na te gaan, met 
welke middelen een reductie van het 
zoutgebruik zou kunnen worden be-
reikt. Voorts beraadt de Voedingsraad 
zich op mijn verzoek over alternatie-
ven voor de drinkwaterfluoridering in 
verband met de cariës-bestrijding. 

Er is een recent advies van de Ge-
zondheidsraad over de bestrijding van 
salmonellose, dat wi l zeggen de pre-
ventie van voedselvergiftiging. Dat be-
vat aanbevelingen die een breed front 
bestrijken, van het milieu tot de sa-
menstelling van veevoeder. Ik heb in 
het kader van dit advies opdracht ge-
geven, te komen tot een advies over 
de te nemen beleidsmaatregelen. 

Mevrouw Andela heeft gewezen op 
recente berichten in de publiciteitsme-
dia over schadelijke stoffen in vlees. 
Zij heeft gevraagd of zoiets in Neder-
land ook mogelijk zou zijn. Incidenten 
kunnen nooit helemaal worden uitge-
sloten, maar ik geloof dat de risico's 
voor de volksgezondheid zeer gering 
zijn. Ik wijs erop dat er een intensief 
toezicht is op de gezondheid van de 
veestapel, onder de primaire verant-
woordeli jkheid van de Ministervan 
Landbouw en Visserij. Wij hebben in 
ons land een goede en deskundig be-
mande vleeskeuring, waarbij veel aan-
dacht wordt gegeven aan de vleeshy-
giëne. Er wordt voortdurend aandacht 
besteed aan het optreden van eventu-
ele chemische verontreinigingen van 
vlees. Dit kan in verband worden ge-
bracht met de rapportage over het sur-
veil lanceprogramma 'Mens en voe-
ding' dat door het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid wordt uitgevoerd. 

Mevrouw Andela en de heer Drenth 
hebben vragen gesteld over de af bake-
ning van de Warenwet, de Landbouw-
kwaliteitswet en de PBO-verordening, 
alsmede over de integratie van Vlees-
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Ginjaar 
keuringsdiensten en Keuringsdiensten 
van waren. Ik leid uit de woorden van 
de geachte afgevaardigden af, dat zij 
warme voorstanders zijn van de hante-
ring van de Warenwet als het eerst 
aangewezen wettelijk instrument ter 
bescherming van consumentenbelan-
gen op het terrein van levensmiddelen 
en waren. Daarbij letten zij niet alleen 
op eerlijkheid in de handel, maar zij 
betrekken er ook aspecten van gezond-
heid, milieu en veiligheid bij. 

Het spreekt vanzelf, dat als primair 
verantwoordelijk bewindsman voor de 
uitvoering van de Warenwet dit mij 
goed in de oren klinkt. De heer Drenth 
heeft het woord ' inhaalmanoeuvres' 
gebruikt. Ik leid daaruit af dat hij een 
beetje vreest voor concurrentiestrijd 
tussen mij zelf, mijn ambtgenoot van 
Landbouw en Visserij en de PBO-orga-
nen bij de regelgeving inzake voe-
dingsmiddelen. Het zal duidelijk zijn 
dat ik geen bezwaar heb tegen concur-
rentie, maar ik heb wel begrip voor de 
gedachtengang van de heer Drenth en 
mevrouw Andela. 

De elkaar overlappende regelgeven-
de bevoegdheden op het terrein van 
de levensmiddelen vragen om een be-
tere taakafbakening. Op dit moment 
voer ik een serie oriënterende gesprek-
ken met mijn ambtgenoot van Land-
bouw en Visserij om te bezien welke 
mogelijkheden er zijn. Daarbij zijn ook 
aan de orde het vraagstuk van de 
vleeskeuring en de eventuele integra-
tie van Vleeskeuringsdiensten en Keu-
ringsdiensten van waren. 

Ik hoop dat de Kamer er begrip voor 
heeft dat ik daarover op dit moment 
nog geen nadere mededelingen kan 
doen, te meer daar noch de heer Van 
der Stee noch ik zelf daarover al een 
definitief standpunt heeft bepaald. 

In antwoord op de vraag of ik bereid 
ben binnenkort eens met de vaste 
commissie te spreken over de huidige 
voornemens met betrekking tot de 
Warenwet kan ik opmerken, dat ik al-
ti jd gaarne tot overleg bereid ben. De 
vraagstelling is dan evenwel of het 
niet zinvoller zou zijn, te wachten tot-
dat het advies van de SER over het 
voorontwerp is uitgebracht. Ik heb be-
grepen dat dit in maart het geval zou 
kunnen zijn. De Regering heeft dan de 
gelegenheid gehad ter zake een voor-
lopig standpunt te bepalen. Bovendien 
hebben mijn collega en ik dan de gele-
genheid onze oriënterende gesprek-
ken nog voort te zetten en te bezien of 
wi j tot een standpunt kunnen komen. 

In antwoord op de vraag of er plan-
nen zijn om de Keuringsdienst van wa-
ren op een hoger wetenschappelijk ni-

veau te brengen merk ik op, dat daar-
voor naar mijn overtuiging geen aan-
leiding lijkt te zijn, buiten hetgeen nu 
gebeurt. Ik wijs in dat verband op de 
specialisatie van de Keuringsdienst 
van waren, waarover in het voorlopig 
verslag een aantal bijzonderheden is 
vermeld. 
De heer Drenth (PvdA): Ik heb dit met 
de Warenwet verbonden, maar dacht 
vooral ook aan de Vleeskeuringswet. 
Een van de directeuren van deze 
dienst heeft mij gezegd, dat het weten-
schappelijk niveau bij Landbouw ho-
ger is. Hij zei er enerzijds behoefte aan 
te hebben dat het bij Volksgezondheid 
blijft, maar anderzijds dat het minstens 
op hetzelfde niveau zal staan. Export-
vlees wordt immers onder verant-
woordeli jkheid van Landbouw en Vis-
serij gekeurd. 

Minister Ginjaar: Ja. Ik ben gaarne be-
reid de opmerking van de heer Drenth 
in de verdere beschouwingen te be-
trekken. 

Wat de laatste vraag van de heer 
Drenth betreft, verwijs ik naar de me-
dedeling in het voorlopig verslag, dat 
een ontwerp-algemeen aanduidingen-
besluit van de Warenwet in een ver ge-
vorderde staat van voorbereiding ver-
keert. Naar verwachting zal het in de 
loop van 1979 in werking kunnen treden. 

Mevrouw Beckers heeft een kantte-
kening geplaatst bij de toevoeging van 
allerlei stoffen aan voedingsmiddelen, 
daarbij aanknopende bij de passage 
over de toevoeging aan levensmid-
delen in de memorie van toelichting, 
waar wordt gesproken over de voorbe-
reiding van een wettelijke regeling van 
zoetstoffen. Zij klaagde erover dat men 
er wel op toeziet, dat bij aantoonbaar 
gevaarlijke stoffen onder een bepaalde 
limiet moet worden gebleven, maar 
dat men niet verder denkt. Zij meent 
dat geen aandacht wordt besteed aan 
de combinatie en opeenhoping van 
sporen van schadelijke stoffen in het l i -
chaam. 

Ik meen dat in dit geval van een mis-
verstand sprake is. Bij de levensmid-
delen-toxicologie en de beoordeling 
van additieven wordt uiteraard en bij 
uitstek aan de effecten op lange ter-
mijn en de gevolgen van combinaties 
van stoffen gedacht. In dit verband 
herinner ik aan mijn antwoord op 
schriftelijke vragen eerder dit jaar van 
mevrouw Wessel over nitraat en nitriet 
in voeding. 

Op EEG-niveau is er een comité van 
deskundigen op het gebied van de 
voeding, dat zich met specifieke vra-
gen op het terrein van de levensmid-
delentoxicologie bezighoudt. In het ka-
der van de Codex Alimentarius is onder 

auspiciën van de Wereld Gezondheids 
Organisatie en de Voedsel- en Land-
bouw Organisatie continu overleg 
gaande over de vele detailvragen en 
over toelaatbare en niet toelaatbare 
voedseltoevoegingen. Een bijzonder 
probleem daarbij is het beleid ten aan-
zien van de toelating van kleurstoffen. 

Deze gehele problematiek heeft 
voortdurend grote aandacht. Zij vormt 
een onderwerp van constante zorg. 
Het gaat erom maatregelen te nemen, 
opdat geen onaangename situaties 
kunnen ontstaan. 

In het nabije verleden zijn hierover 
door de Kamer vragen gesteld. Ik sta 
op het standpunt, dat toevoeging van 
kleurstoffen aan bereide levensmid-
delen tot het uiterste dient te worden 
beperkt. Dat standpunt wordt door de 
vertegenwoordigers van het Ministe-
rie van Volksgezondheid en Milieuhy 
giëne nationaal en internationaal uit-
ged ragen. 

Uiteraard wordt steeds verdere 
voortgang geboekt, maar het tempo is 
naar mijn overtuiging traag. Altijd 
weer blijkt dat het te traag is. 

De heer Drenth (PvdA): De Minister wil 
de grootst mogelijke terughoudend-
heid met betrekking tot de toevoeging 
van stoffen en van kleurstoffen in het 
bijzonder in acht nemen. Dat is nog 
iets anders dan het beginsel, dat geen 
stoffen aan waren mogen worden toe-
gevoegd, als zij de kwaliteit niet verho-
gen. Een van de voedseldeskundigen 
van deze ti jd, prof. Hartog, een man 
met groot gezag in Nederland, heeft 
gezegd, dat stoffen die als onschade-
lijk worden beschouwd in combinatie 
met andere stoffen schade kunnen op-
leveren. Hij heeft gezegd dat dat as-
pect steeds in het oog wordt gehou-
den. Prof. Hartog heeft gezegd, dat het 
aantal stoffen enorm groot is en dat 
het onderzoek daarnaar volstrekt on-
voldoende is om zich daarvan een 
goed beeld te kunnen vormen. 

Ik heb de Minister gevraagd of hij de 
benadering onderschrijft dat geen 
stoffen aan waren mogen worden toe-
gevoegd, indien zij de kwaliteit niet 
verhogen en of hij dat standpunt in 
EEG-verband wil inbrengen. Dat lijkt 
mij het enig veilige standpunt. Wat is 
hierover de mening van de Minister? 

Minister Ginjaar: Ik kan mij voorstellen 
dat er stoffen zijn, die de kwaliteit ver-
hogen, maar die wi j er toch niet in wi l -
len hebben, omdat zij op zich zelf scha-
deli jkzijn. 

De heer Drenth (PvdA): Neen, het gaat 
om het volgende. Aan jam kan men bij 
voorbeeld kleurstof toevoegen, die bij 
een groter kwantum gevaren oplevert, 
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doch bij een klein kwantum niet. Er 
worden echter ook kleurstoffen aan 
voeding toegevoegd, die op zich zelf 
onschadelijk zijn, maar die alleen be-
dacht zijn om een bedrieglijk effect te 
veroorzaken. Ik vind dat dit ook tegen-
gegaan moet worden. Dit is boerenbe-
drog van de consument. 

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Drenth geeft nu een na-
dere toelichting op zijn stellingname. 
Met zoveel woorden wijst hij erop dat 
de eerlijkheid in de handel ten opzichte 
van de consument in het gedrang 
komt. Ik vind dat dit in een toekomsti-
ge wetgeving een bijzonder belangrijk 
element zou moeten zijn. 

Ik vind ook dat in het komende aan-
duidingenbesluit ook mogelijkheden 
zitten om de problematiek die me-
vrouw Beckers aan de orde heeft 
gesteld verder zichtbaar te maken. Dat 
zal dan invloed hebben op de con-
sumptiegewoonten. De fabrikanten 
zullen daaruit dan weer hun conclusies 
trekken. 

Mijnheer de Voorzitter! In het kader 
van de taakverdeling tussen de Staats-
secretaris en mij wi l ik u verzoeken, het 
woord te verlenen aan de Staatssecre-
taris. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik wil nog een 
vraag stellen. In de bijzonder grondige 
puntsgewijze beantwoording van de 
Minister heb ik een van de belangrijke 
knelpunten in de warenwetgeving ge-
mist, namelijk het bekende terugtre-
dingsartikel. Kan de Minister een tipje 
oplichten van wat hem op dat punt 
voor een nieuwe Warenwet voor ogen 
staat? 

Minister Ginjaar: Ik heb opgemerkt dat 
mijn collega van Landbouw en Visserij 
en ik oriënterende besprekingen heb-
ben gevoerd. Ik kan mij voorstellen dat 
de heer Kolthoff zich kan voorstellen, 
dat het terugtredingsprincipe in die 
discussies mede een rol zou kunnen 
spelen. 

De heer Kolthoff (PvdA): Dan heb ik 
goed begrepen dat wat dat betreft het 
voorontwerp nog niet het laatste 
woord bevat. 

D 
Staatssecretaris Veder-Smit: Mijnheer 
de Voorzitter! Evenals de Minister wi l 
ik de Kamer graag danken voor de in-
dringende manier, waarop zij is inge-
gaan op onze beleidsvoornemens, zo-
als deze zijn neergelegd in de memorie 
van toelichting. Wij hebben kennelijk 
heel wat losgemaakt. Er zijn zeer fun-
damentele beschouwingen gehouden 

over de medisch-technische ontwikke-
ling, de richting, waarin de gezond-
heidszorg moet gaan, de rol van de pa-
tiënt en de hulpverlener, de oorzaken 
van ongevallen en ziekten. Ik geloof 
dat ik de Kamer mijn complimenten 
mag maken voor de grote lijnen die bij 
deze begrotingsbehandeling zijn ge-
trokken. Ook wi l ik nog een korte op-
merking maken over de taakverdeling 
tussen de Minister en mi j . Mocht de 
heer Weijers hebben gedacht, dat er 
een knellende bemoeiing van de Mi-
nister zou zijn, dan moet ik van mijn 
kant zeggen dat het tegendeel het ge-
val is. Ik zou wil len dat onze agenda's 
toelieten, dat wi j een nog nauwer 
overleg konden plegen dan nu reeds 
plaatsvindt. 

De Kamer heeft een aantal beeld-
spraken gebruikt. De eerste die ik wi l 
noemen was afkomstig van de heer 
Weijers. Die ging over een wedstri jd-
veld, dat ontstond omdat er een af-
stand is tussen aan de ene kant het re-
geerakkoord en Bestek '81 en aan de 
andere kant het CDA-program. 

Hij heeft gezegd dat er een goede 
dialoog zal moeten plaatsvinden om in 
dat wedstri jdveld tot een goede uitslag 
te komen. De heer Weijers heeft daar 
mijns inziens al een pittige bijdrage 
aan geleverd. Ik zou ook zijn zelfkennis 
willen prijzen toen hij zei dat hij door 
tijdsgebrek meer kritisch had gespro-
ken dan positief. Ook van mijn kant wi l 
ik een pittige bijdrage leveren. 

Mevrouw Muller heeft gezegd dat de 
Staatssecretaris haar sopraan wat 
minder helder aanhief, hetgeen kon 
worden toegeschreven aan keelklach-
ten of aan de dirigent waar zij onder 
staat. Ook onder deze dirigent doet 
mijn alt het wel en zal ook zeker wor-
den aangeheven als de gezondheids-
zorg in moeilijkheden zou komen. 

De laatste beeldspraak ging over de 
kleding, de zondagse jurk die ik had 
aangetrokken toen ik naar Oss ging 
om daar een toespraak te houden. 
Voor de Kamer wi l ik ook erg graag 
mijn zondagse jurk aantrekken, maar 
de temperatuur van deze zaal nodigt er 
niet altijd toe uit. Symbolisch gespro-
ken wil ik het graag doen! 

De heer Drenth (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris ziet er 
altijd voortreffelijk uit en dat wil ik 
graag hier stellen! 

Staatssecretaris Veder-Smit: Dank u 
wel ! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu 
graag wat zeggen over de richting, de 
doelstelling en de kenmerken van het 
beleid op het gebied van de volksge-
zondheid. Ik zou hierbij wil len uitgaan 

van een filosofie in drieërlei opzicht en 
allereerst kom ik dan op de politieke f i-
losofie. De heer Drenth heeft gezegd 
dat er in onze filosofie geen structuur-
verandering meer te verwachten is, 
maar alleen het waken voor de uitga-
ven; het gehele beleid wordt over-
heerst door de wil tot bezuinigen. 

Ik vind deze kritiek niet billijk. Mati -
ging wordt door iedereen, ook buiten 
deze Kamer, voorgestaan. Door de 
1 %-operatie is dit streven al door het 
kabinet-Den Uyl ingezet. Bovendien is 
structuurverandering toch geen doel 
in zichzelf; structuurverandering moet 
leiden tot bepaalde doeleinden. Die 
doeleinden hebben wi j volgens mij vrij 
uitvoerig geformuleerd in onze memo-
rie van toelichting; wi j hebben daar 
zo'n 2,5 bladzijden aan besteed. 

Daar wordt onder meer gesproken 
over de doelmatigheid, de kwaliteits-
bewaking, het samenspel overheid -
particulier initiatief, de bevordering 
van de preventie, de rechtspositie van 
de werkers. Ik vind dan ook dat niet 
kan worden gezegd dat het beleid al-
leen maar bestaat uit waken voor de 
uitgaven. 

De heer Dees heeft juist en zeer kem-
achtig samengevat wat die doel-
einden in grote trekken zijn. Wij heb-
ben dus getracht onze bestuurlijke en 
politieke filosofie in het begin van de 
memorie van toelichting neer te leg-
gen en hebben daarbij ook genoemd 
de plichten van de patiënt. Deze passa-
ge heeft lof en kritiek ontmoet. Van de 
zijde van de PvdA en van de PPR is 
gesteld dat het wat prematuur was en 
van de kant van het CDA is gesteld dat 
wi j nog wel wat verder hadden kunnen 
gaan. Misschien betekent het dat wi j in 
dit opzicht een keer een middenpositie 
innemen. 

In elk geval hebben wi j een gedach-
tenwisseling op gang gebracht. De ge-
formuleerde plichten zijn niet zakelijk 
bestreden. Wel wil ik zeggen dat het 
uiteraard zijn plichten tussen aanha-
lingstekens, plichten zonder sanctie. 
Men moet ze misschien meer zien als 
aanbevelingen. Het was dan ook een 
eerste omschrijving en voor aanvullin-
gen en verbeteringen houden wi j ons 
aanbevolen. 

Een standpunt dat men ons mis-
schien kan vragen in politiek opzicht is 
dat ten aanzien van de openbare ge-
zondheidszorg. De heer Drenth heeft 
zelf een standpunt ingenomen en ge-
sproken over een meer actieve bevor-
dering daarvan. 

Wij zijn graag bereid, daarop nader 
in te gaan, hetzij in een afzonderlijke 
nota over de openbare gezondheids-
zorg, hetzij in de memorie van ant-
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woord op de wet voorzieningen ge-
zondheidszorg, waarvan de inhoud 
van zo'n nota een belangrijk deel zou 
moeten vormen. Ik wi l onmiddelli jk 
toegeven dat ik in Oss, toen ik sprak 
over de openbare gezondheidszorg, 
een vrij abstracte, min of meer princi-
piële beschouwing heb gehouden 
over de mogelijke inhoud en de waar-
de van de openbare gezondheidszorg. 

Mijn waardering voor hetgeen men 
in Oss doet, speciaal op het gebied van 
het ambulancevervoer, kan men mis-
schien afleiden uit het feit dat ik daar 
de opening heb wil len verrichten. Het 
was echter in geen geval mijn bedoe-
ling om denigrerend te zijn. Het ambu-
lancevervoer valt nu eenmaal buiten 
het kader van de andere wetten, om-
dat het een eigen wettelijke regeling 
heeft. 

Die bestuurlijke fi losofie zullen wi j 
ook nog verder kunnen uitwerken in 
de memorie van antwoord op de wet 
voorzieningen gezondheidszorg. Daar-
aan zit inderdaad nog een hoop werk 
vast. Wij zullen dan iets naders moeten 
zeggen over de decentralisatie, de regi-
onalisatie. Misschien kunnen wij dan 
ook nog iets naders zeggen over onze 
visie op de democratisering, na het 
voorlopige standpunt van de Regering 
ten aanzien van het rapport van de 
commissie-Van der Burg. Wij zullen ze-
ker ook ingaan op aspecten van een 
vestigingsbeleid. 

Ik hoop dat de Kamer goedvindt dat 
wij die gedachtenwisseling tot dat 
moment uitstellen, want dan kan ik 
wat vollediger en wat fundamenteler 
zijn. 

Wij zullen dan ook uiteraard moeten 
ingaan op de samenhang tussen de 
volksgezondheid en de maatschappe-
lijke dienstverlening en alles wat zich 
in samenhang met de CRM-sfeer af-
speelt. Dat zal ook verband houden 
met de afstemming op de kaderwet, 
die wi j zo goed mogelijk proberen te 
maken. 

Dan de financiële filosofie. Die zullen 
wij nader kunnen uitwerken in het f i -
nanciële overzicht dat wi j zullen sturen 
aan de Kamer naar aanleiding van de 
motie-Lubbers. De heer Weijers heeft 
terecht gezegd, dat hetgeen over de f i-
nanciële filosofie in Bestek '81 stond, 
niet het laatste woord was. Dat was 
dan ook een weergave van doeleinden 
vanuit de financieel-sociaal-economi-
sche gezichtshoek en dat was zeker 
geen document van gezondheidszorg. 

De motie-Lubbers is ons ook wei-
kom, omdat zij ons de gelegenheid 
biedt, in een samenvattend overzicht 
onze beleidsvoornemens op dit gebied 
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aan de Kamer voor te leggen. Wij zul-
len dan ook iets meer kunnen zeggen 
over de eigen bijdrage, daarop kom ik 
straks nog terug - het salarisbeleid, 
het tariefbeleid en het prijs- en inko-
mensbeleid. Ook de resultaten van het 
rapport kostenbeheersing van de Zie-
kenfondsraad kunnen dan besproken 
worden. Er is daarover een lijvig docu-
ment dat wi j aan de Kamer kunnen 
overleggen. Daarnaar had de heer 
Dees gevraagd. Ook onze andere be-
leidsvoornemens kunnen wi j erin uit-
eenzetten en ten slotte kunnen wi j 
dan wat meer zeggen over onze priori-
teiten. 

Ten slotte onze medische filosofie of 
onze gezondheidsfilosofie, de visie op 
de positie van de patiënt, niet zozeer in 
juridische als wel in medische zin, de 
oorzaken van ziekten en ongevallen en 
de richting die wi j uit wil len in de ge-
zondheidszorg. De heer Dees heeft in 
dit verband een fundamentele be-
schouwing gegeven naar aanleiding 
van medisch-technische ontwikkelin-
gen en daarover indringende vragen 
gesteld. De heer Weijers heeft gespro-
ken over versobering in een nieuwe le-
vensstij l. Ik hoop dat de Kamer goed-
vindt, dat wi j deze filosofie geven in de 
memorie van toelichting op de volgen-
de begroting. Wij moeten veel grote 
plannen volvoeren, ook voor volgende 
jaren, als wij daartoe de gelegenheid 
krijgen. 

Ik wi l deze algemene beschouwing 
samenvatten door te zeggen dat onze 
politieke en bestuurlijke filosofie zich 
in deze memorie van toelichting be-
vindt. Er komt een meer bestuurlijke f i -
losofie in de memorie van antwoord 
op de wet voorzieningen gezondheids-
zorg, in de nota betreffende de eerste 
lijn en in een eventuele nota over de 
openbare gezondheidszorg. 

De financiële filosofie komt bij de 
uitvoering van de motie-Lubbers en in 
de memorie van antwoord op de tarie-
venwet. Wij hopen dan op de gezond-
heidsfilofosie later uitgebreider te kun-
nen terugkomen. 

Ons departement, en speciaal het di-
rectoraat-generaal van de Volksge-
zondheid, staat voor een aantal fikse 
taken. Na de inhaalperiode die wi j heb-
ben gehad vanwege het werk dat er 
lag uit de demissionaire periode, moe-
ten wi j twee grote wetsontwerpen van 
een memorie van antwoord proberen 
te voorzien. Wij moeten Bestek '81 vol-
voeren. Er is ons een aantal nota's ge-
vraagd en er liggen moties ter uitvoe-
ring over het gehandicapten" en drug-
beleid. Ik hoop dat wi j dit alles zullen 
kunnen volbrengen en dat niet een te 
grote overbelasting daaruit voort-
vloeit. 

Volksgezondheid 
en Miliehygiëne 

Ik kom nu tot preventie, gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding. De 
heren Verbrugh en Van der Spek heb-
ben gesproken over het bevolkingson-
derzoek. Ik meen dat wi j kunnen zeg-
gen dat wi j oog hebben voor bezwaren 
van bevolkingsonderzoek. Het kan zijn 
dat daarbij grote aantallen personen in 
aanraking komen met bepaalde vor-
men van gezondheidszorg zonder dat 
zij daar zelf naar gevraagd hebben. Het 
voordeel van een bevolkingsonder-
zoek is het perspectief van een verbe-
terde preventie. Het nadeel kan een 
ongewenste medicalisering zijn. 

Bij ieder project en elk programma 
moet een afweging kunnen plaatsvin-
den van de verschillende effecten en 
neveneffecten die kunnen worden ver-
wacht. 

In het wetsontwerp over het bevol-
kingsonderzoek, dat de instrumenten 
zal verschaffen om de ontwikkeling 
van de massale vroegdiagnostiek in 
goede banen te kunnen leiden, zullen 
wi j nader op deze algemene aspecten 
kunnen ingaan. 

Er is gesproken over de vaccinatie. Ik 
wi l mijn oprechte dank uitspreken 
voor de waardering die men heeft 
geuit voor het beleid ten aanzien van 
de polio-epidemie. Het was een moei-
lijke en drukkende periode. 

Ik neem aan dat de Kamer misschien 
in ander verband op de brief wi l terug-
komen. Ik weet niet wat de vaste com-
missie voor plannen heeft. Ik moet wel 
antwoorden op de vraag van de heer 
Nijhof, wat wi j vinden van de aanbeve-
ling van de heer Doek om een kinder-
beschermingsmaatregel te treffen 
voor die kinderen wier ouders hen niet 
tegen polio wil len laten inenten. Ik 
vind het moeilijk daarover nu een oor-
deel uit te spreken, omdat wi j juist ad-
vies hebben gevraagd aan de Gezond-
heidsraad. Daarbij vroegen wij of men 
speciale voorzieingen of maatregelen 
nodig acht ter bescherming van groe-
peringen die om principiële redenen 
vaccinatie verwerpen. Het zou niet ver-
standig zijn een persoonlijke opinie te 
ontvouwen voordat dit advies er is. 

Ik hoop wel dat er bij de behandeling 
van de poliobrief gelegenheid zal zijn, 
wel te spreken over de alternatieven 
van zo'n gedwongen maatregel. 

De heer Nijhof (DS'70): Komt u bij die 
gelegenheid dan ook terug op mijn op-
merking ten aanzien van de vaccinatie-
strategie die te overwegen is? 

Staatssecretaris Veder-Smit: Dat wil ik 
dan graag doen. 

Mevrouw Muller vroeg nog naar het 
advies van de commissie nationaal 
plan GVO. Het eerste advies wordt 
eind november verwacht en het zal 
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worden gepubliceerd. Zij heeft ook ge-
sproken over het netwerk van de regi-
onale consulentschappen en de perso-
nele bezetting daarvan. Wij hebben in 
het antwoord op vraag 33 al aangege-
ven dat de uitbreiding van het aantal 
regionale consulentschappen mede 
wordt bepaald door het feit dat een 
verzoek om subsidie afkomstig moet 
zijn van de desbetreffende organisa-
ties in de regio die daarvoor dan een 
samenwerkingsverband moeten slui-
ten. 

Dat overleg vraagt soms nogal wat 
t i jd. Daarom is het nu niet mogelijk te 
zeggen, ook al op grond van ervarin-
gen van voordien, hoeveel aanvragen 
wi j kunnen verwachten. Dit zal waar-
schijnlijk per regio wel duidelijk kun-
nen verschillen. 

In antwoord op de desbetreffende 
vraag van mevrouw Andela heeft de 
Minister al gesproken over de ge-
dragsbeïnvloeding van de voedings-
gewoonten. 

De heer Drenth (PvdA): De Staats-
secretaris zegt wel dat de Minister al 
heeft geantwoord ten aanzien van het 
onderzoek naar voedingsgewoonten. 
Ik had echter aan de Staatssecretaris 
de vraag gesteld, of er periodiek een 
onderzoek kon worden ingesteld naar 
andere voedingsgewoonten voor jon-
geren. 

Staatssecretaris Veder-Smit: Het ant-
woord op deze vraag is onder een an-
dere rubriek gerangschikt, namelijk die 
van de jongeren. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Dees heeft gevraagd, of wi j de midde-
len die radio en televisie kunnen bie-
den, niet te veel onbenut laten op 
grond van het principe, dat de rijks-
overheid zich niet zelf met de uitvoering 
van de GVO dient bezig te houden. 

Mevrouw Andela Baur (CDA): De 
Staatssecretaris heeft gesproken over 
het al of niet toekennen van subsidie. 
Ik wi l de volgende vraag stellen, voor-
dat het onderwerp GVO wordt afgeslo 
ten. Ik geef toe, dat ik mijn vraag eer-
der had moeten stellen. De Staats-
secretaris zei in dat verband, dat het 
toekennen van subsidie, als er daartoe 
plannen worden ingediend, ervan af-
hangt of samenwerkingsverbanden 
aan de basis zijn geformeerd. Wat laat 
de Staatssecretaris hierbij prefereren: 
de inhoud van het plan of moet inder-
daad dat samenwerkingsverband zo 
hard gemaakt worden, dat men mis-
schien voorbij gaat aan het belang dat 
bij voorbeeld de eigen kaders hechten 
aan het vormingselement, dat hieraan 
toch verbonden is? 
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Staatssecretaris Veder-Smit: Ik heb 
persoonlijk de neiging, de meeste in-
vloed te hechten aan de waarde van 
het plan. Een plan moet natuurlijk wel 
effect sorteren. De 'follow up' van de 
voorlichting moet toch weer op regi-
onaal niveau gebeuren. Als daarachter 
geen organisaties staan, loopt dat toch 
weer niet helemaal door. 

Mevrouw Andela-Baur (CDA): Ik ben 
blij met deze toezegging. 

Staatssecretaris Veder-Smit: Dank u. 
Mijnheer de Voorzitter! Aan de heer 

Dees antwoord ik, dat de rijkoverheid 
slechts beperkte mogelijkheden heeft 
om via de omroep voorlichting te ge-
ven, omdat de zendtijd die in het alge-
meen ter beschikking van de overheid 
staat, beperkt is. De NOS stelt een be-
perkte zendtijd ter beschikking voor de 
OQ-spots. Het is dus niet eenvoudig 
om in dit bestel voor continuïteit in 
overheidsvoorlichting zorg te dragen. 
Ik wi l mij toch nog wel eens, in ver-
band met de belangrijkheid van dit on-
derwerp, in verbinding stellen met de 
Minister van CRM om te vragen, of zij 
mogelijkheden ziet, zo dat de zendtijd 
voor dit doel misschien enigszins 
wordt uitgebreid. Er is een hele rij van 
onderwerpen die men graag in de 
vorm van de OQ-spots zou wil len 
brengen. 

Dit brengt mij op de vraag, in hoe-
verre de overheid zich rechtstreeks en 
zelf met de voorlichting zou moeten 
bezighouden. Dit is een vraag met een 
principieel aspect, ledere voorlichting 
kan toch de mogelijkheid inhouden, 
vooral als het om de mens rakende 
dingen als volksgezondheid gaat, van 
een persoonlijke benadering en van 
een maatschappij-opvatting? De over-
heid zal dan toch alleen maar die din-
gen mogen aanbevelen die op een 
zeer breed draagvlak mogen rekenen? 
Daarom is overheidsvoorlichting iets 
waarmee wi j buitengewoon voorzich-
tig moeten zijn. Als wij zelf voorlich-
ting zouden wil len initiëren, moet de 
overheid zich laten bijstaan door een 
breed samengestelde adviescommis-
sie. Ik meen, dat alleen dan de over-
heid zelf meer actief kan worden. 

De heer Dees heeft ook gevraagd 
waarom de gezondheidseducatie niet 
of nauwelijks is opgenomen in de leer-
plannen van het onderwijs. In het ant-
woord op vraag 4 is al uiteengezet, dat 
de integratie van de gezondheidsvoor-
lichting en -opvoeding het onderwijs 
geleidelijk gebeurt. Daarmee zijn advi-
serende organen gemoeid. Tot dus-
verre is hoge prioriteit gegeven aan de 
scholing van onderwijsgevend perso-
neel, dat beschikt over adviezen daar-
toe. 

Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne 
Justitie 
Binnenlandse Zaken 

Gezien de vrijheid van onderwijs in 
ons land, zal het onderwijs toch zelf 
bepalen hoe het de adviezen hanteert 
en hoe het de zaak in praktijk brengt. 
Wij proberen van onze kantte bewerk-
stelligen dat de GVO structureel in de 
onderwijswetgeving komt. 

De heer Dees heeft ook vragen 
gesteld over de groei van het genees-
middelengebruik als gevolg van de 
harmonisaties in EEG- en Beneluxver-
band. 

Op korte termijn behoeft geen voel-
bare extra opwaartse druk op de kos-
ten verwacht te worden bij eventuele 
ombuigingen in het toelatingsbeleid 
onder EEG- en Beneluxinvloeden. 

De heer Dees heeft de jaarlijkse 
prijsstijging opvallend laag genoemd. 
Dit is het effect van een strak prijs- en 
honoreringsbeleid. In het tweede f i-
nancieel overzicht is rekening gehou-
den met kostendempende maatrege-
len. De cijfers geven overigens de in-
druk dat ook verschuivingen in het ge-
bruikspatroon een belangrijke factor 
kunnen zijn bij de kostenstijging. Daar-
om is het van belang in de toekomst 
ook aandacht te besteden aan de 
vraagzijde van de geneesmiddelen-
markt. Deze stelling is trouwens door 
veel sprekers ingenomen. Daarin zal 
de CMPC, de Centraal medisch-farma-
ceutische commissie, een belangrijke 
rol kunnen spelen. Op ambtelijk ni-
veau is overleg met de voorzitter en de 
secretaris van de Ziekenfondsraad ge-
opend. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 18.00 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk VI (Justitie) van de rijks-
begroting voor 1979, voor zover be-
treft de afdeling Politie (15 300-VI), 

hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 
van de rijksbegroting voor 1979, voor 
zover betreft de afdeling Politie 
15 300-VII) 

en van: 
de motie-Stoffelen c.s. over de be-

scherming van de persoonlijke le-
venssfeer in verband met de automati-
sering bij de politie (15 300 - VI-VII, nr. 
27); 

de motie-Bremen c.s. over het instel-
len van een Raad voor de Politie 
(15 300 - VI-VII, nr. 28); 

de motie-Nijpels c.s. over de reser-
vekorpsen van rijks- en gemeentepoli-
tie (15 300 - VI-VII, nr. 29); 
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Voorzitter 
de motie-Nijpels c.s. over de mate-

riële uitrusting van rijks- en gemeente-
politie (15 300-VI-VII , nr. 30). 

De Voorzitter: Overeenkomstig een 
verzoek van de heer Stoffelen stel ik 
voor, de beraadslaging te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
begroting betreffende de politie heb ik 
onder meer gesproken over de bewa-
pening en over aanschaf en gebruik 
van automatische vuurwapens. Ik heb 
daarbij in vier vragen informatie over 
die wapens gevraagd. Ter wille van de 
tijd herhaal ik die vragen niet. De Mi-
nister van Justitie heeft daarop geant-
woord, de gevraagde informatie te ge-
ven in de brief die hij binnenkort aan 
de Kamer zal zenden met informatie 
over arrrestatie-eenheden, observatie-
teams en alle wijzigingen in de organi-
satie die worden voorbereid. De brief 
gaat dus over alles wat er aan de hand 
is bij de rijkspolitie. 

Vrijdag jongstleden - of misschien 
zelfs zaterdag - na afloop van het de-
bat werden wi j verrast door een aantal 
persberichten en uitlatingen van een 
zegsman van het Departement van 
Justitie. Ik citeer het desbetreffende te-
lexbericht: 

'De politie in ons land heeft sinds 
enige tijd de beschikking over beperk-
te aantallen van twee nieuwe wapens, 
die geschikt zijn voor automatisch 
(zeer snel) vuur. Het zijn geen stan-
daardwapens. Het gaat om wapens die 
nodig zijn voor bijzondere gebeurte-
nissen. Dit heeft een woordvoerder 
van het Ministerie van Justitie zater-
dag bevestigd. Dit ministerie (verant-
woordeli jk voor de rijkspolitie) heeft 
samen met het Departement van Bin-
nenlandse Zaken (gemeentepolitie) al 
geruime tijd geleden de toestemming 
voor de aanschaf verleend. De woord-
voerder bestreed dat dit geheim zou 
zijn gehouden. Volgens hem is er 
slechts geen publiciteit aan gegeven. 
Het gaat om twee wapens van Duitse 
makelij: het precisiegeweer HP33 - ik 
vermoed dat het moet zijn: HK33 -
(zuiver op lange afstand, met klein kali-
ber munitie) en het machinepistool 
MP5 (afgeleide versie van de HP5 met 
hoge vuursnelheid), beide van Heckler 
und Koch. Het geweer is na een kleine 
ingreep eveneens met hoge vuursnel-
heidte gebruiken.'. 

Even verder staat: 'De wapens zul-
len beslist geen standaardwapens 
worden, aldus de woordvoerder. Ze 

zullen ingezet worden bij gebeurtenis-
sen als terroristische acties en de ar-
restatie van terroristen of zeer zware 
criminelen. Voor dergelijke arrestaties 
zijn in ons land inmiddels vijf arresta-
tie- en vier observatieteams bij de rijks-
politie opgericht, zo heeft Minister De 
Ruiter (Justitie) op 24 oktober in de 
Tweede Kamer gezegd.'. 

Dit leidt mij tot een zestal vragen en 
opmerkingen. Waarom is informatie, 
die tijdens het debat niet is gegeven, 
ineens wel verstrekt door het departe-
ment, een paar dagen na het sluiten 
van het debat? 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze vraag maakt mij 
nieuwsgierig. Welke informatie is niet 
verstrekt? Voor zover ik heb kunnen 
nagaan in de Handelingen is heel dui-
delijk gezegd dat op dit moment ge-
bruik wordt gemaakt van automati-
sche vuurwapens. Dat is informatie die 
ik heb gehad. Ik heb inderdaad geen 
informatie gekregen over typenum-
mers, maar daar is op dat moment ook 
niet naar gevraagd. 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In het debat is, zoals onge-
twijfeld bekend zal zijn, gesproken 
over automatische vuurwapens. Daar-
over is informatie gevraagd. Wij wis-
ten sinds enkele weken - ik herhaal: 
sinds enkele weken - dat er automati-
sche wapens waren. Wij weten sinds 
zaterdag dat het gaat om enkele tien-
tallen wapens, dat het gaat om twee 
wapens die zijn te omschrijven als le-
gerwapens met een zeer hoge vuur-
snelheid, waarvan aard en type zodanig 
zijn dat men inzicht heeft in de aard 
van het geheel, en wij weten nu ook -
maar ik kom daarop nog terug - sinds 
dit weekend dat wi j tal van informatie 
hebben gekregen die wi j niet hebben 
gekregen toen wi j het daarover had-
den. Ik vervolg even mijn betoog, dan 
zal een deel van het antwoord nog 
worden gegeven. 

Ik neem aan dat de bewindslieden 
de vorige week dinsdag niet beschik-
ten over de uitgewerkte informatie die 
zaterdag aan de pers is gegeven. An-
ders hadden zij deze informatie, naar 
ik aanneem, dinsdag gegeven toen wi j 
hierover spraken. Een van de bewinds-
lieden is immers een ervaren parle-
mentariër, die weet wat de Kamer toe-
komt. 

Heeft de zegsman van Justitie - ik 
zeg de heer Nijpels dat dit het eerste 
van de volgende nieuwe feiten i s - in-
derdaad gezegd dat de informatie niet 
geheim is gehouden, maar dat er 
slechts geen ruchtbaarheid aan is ge-
geven? 

Realiseren de bewindslieden zich 
dat, zo niet de gehele Kamer, dan toch 
in ieder geval de PvdA-fractie buiten-
gewoon is geïnteresseerd in de bewa-
pening van de politie? Al jaren lang 
spreken wij hierover. Het dient dan 
vanzelfsprekend te zijn dat, als er iets 
concreets over de bewapening is te 
melden, de bewindslieden dit doen en 
de Kamer hierover informatie geven. 
Willen de bewindslieden dit in het ver-
volg doen en uit eigen beweging aan 
de Kamer mededelen, wanneer er wi j -
zigingen zijn in de bewapening van de 
politie? 

Wanneer is precies toestemming 
verleend? Dit is het zoveelste nieuwe 
feit dat uit het persbericht bleek. Vol-
gens sindsdien verschenen krante-arti-
kelen hebben de Ministers van Justitie 
en Binnenlandse Zaken van het vorige 
kabinet toestemming gegeven voor de 
aanschaf van deze wapens. De huidige 
Ministers hebben toestemming gege-
ven voor het gebruik van de wapens 
bij arrestatieteams. Wanneer zijn deze 
toestemmingen achtereenvolgens ge-
geven? 

Is er inderdaad sprake van een derde 
type wapen, de HP5K? Dit is een wa-
pen met een zeer korte loop en een 
vuursnelheid van 840 schoten per mi-
nuut. Dit kwam niet in het telexbericht 
voor, maar wèl in de kranten. Niette-
min lijkt het mij zeer relevant, te weten 
wat er aan de hand is. 

Het scherpschuttersgeweer is na 
een kleine ingreep te gebruiken als au-
tomatisch wapen met snelvuur, an-
ders gezegd: een kogelregen. Dit leidt 
mij tot de vraag die vooral na de pers-
berichten steeds klemmender wordt. 
Moet uit de keuze van deze wapens 
worden afgeleid dat de politie dit snel-
vuur nodig heeft? Gericht snelvuur 
leidt vrijwel zeker tot het doden of zeer 
ernstig verwonden van mensen. 

Hoe is dit te rijmen met de gewelds-
instructie? Ik bedoel hiermee niet de 
mogelijkheid of onmogeli jkheid, een 
waarschuwingsschot te lossen bij een 
vuursnelheid van 840 schoten per mi-
nuut, maar de evenredigheid, het in 
zeer beperkte mate gebruik maken van 
geweld. 

Waarom worden, als de politie dit 
snelvuur niet nodig heeft, automati-
sche wapens aangeschaft, die boven-
dien duidelijk legerwapens zijn? Het 
precisiegeweer kan een vuursnelheid 
van 600 schoten per minuut bereiken, 
het ene machinepistool 650 schoten 
per minuut en het andere 840 schoten 
per minuut. 

Zijn dezelfde wapens ook in gebruik 
bij de gemeentelijke arrestatieteams? 
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Stoffelen 
Misschien hebben deze teams bij de 
gemeentelijke politiekorpsen een an-
dere naam, maar het gaat om teams 
van dezelfde aard als de arrestatiete-
ams van de rijkspolitie. Wanneer is 
hiervoor toestemming gegeven? 

Is het waar, zoals de Telegraaf van 
vanochtend vermeldt, dat de bewinds-
lieden voornemens zijn, het aantal ar-
restatieteams uit te breiden van 5 tot 
12? 

Mijn laatste vraag betreft de berich-
ten uit de kranten van gisteren en van-
ochtend over training van gemeente-
lijke politiekorpsen door Amerikaanse 
instructeurs in technieken voor de be-
nadering van veronderstelde terroristi-
sche of criminele personen of groepen 
van personen. Kunnen de bewindslie-
den hierover wat meer vertellen? 

Ik verzoek de bewindslieden, nu in 
de derde termijn zoveel als mogelijk 
is, de vragen volledig te beantwoor-
den en, voor zover dit nu niet mogelijk 
is, op korte termijn de informatie 
schriftelijk aan de Kamer te verstrek-
ken om ieder misverstand te voorko-
men, zodanig dat in samenhang met 
de brief die wi j hebben te verwachten, 
een verdergaande discussie over dit 
onderwerp mogelijk is. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wi l graag ingaan op de in der-
de termijn gestelde vragen door de 
heer Stoffelen. Ik maak van de gele-
genheid gebruik in te gaan op de door 
hem gestelde vragen, waarop in 
schriftelijke vorm zou worden geant-
woord. Ik kan de opzet van het betoog 
van de heer Stoffelen niet erg goed 
volgen. Tijdens de behandeling van 
het onderdeel politie hebben wi j ge-
sproken over onderwerpen, waarover 
ookthans zal worden gesproken. Daar 
over is toen vrij kort gesproken. De 
toezegging is gedaan, om de beschik-
bare informatie in schriftelijke vorm 
mee te delen. Het verwijt, dat de heer 
Stoffelen thans maakt, namelijk dat bij 
die gelegenheid geen typen en num-
mers en dergelijke zijn gegeven, moet 
ik toch van de hand wijzen. Overeen-
komstig de afspraak met de Kamer 
zouden wij alle informatie in het schrif-
telijk stuk hebben vermeld. Er staan in-
derdaad berichten met bepaalde gege-
vens in de krant. Wat mij betreft, had-
den zij geen aanleiding behoeven te 
zijn om een Minister of wie dan ook in 
gebreke te stellen. De toezegging was 
duidelijk gedaan. Daaraan zullen wij 
ons houden. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik heb ge-
zegd, dat ik veronderstelde, dat u vori-
ge week dinsdag niet over die uitge-
werkte informatie beschikte. Was dat 
wel het geval geweest, dan was het 
een kleine moeite geweest datgene te 
vermelden, wat in het weekend aan al-
le kranten is vermeld. 

Minister De Ruiter: Het is niet juist, dat 
vanwege justitie in het weekend infor-
matie is losgelaten. Over kranteberich-
ten wordt nogal eens de woordvoer-
der van Justitie benaderd met de 
vraag, hoe dat zit. Men zal toch begrij-
pen, dat ik geen opdracht heb gegeven 
tussentijds losse informatie te ver-
strekken. Het verwijt, dat wi j eerst din-
gen niet wil len zeggen die vervolgens 
toch worden vermeld en dat informa-
tie uit ons moet worden gewrongen, is 
niet terecht. 

Er lagen nog vier vragen gesteld in 
eerste termijn; thans zijn hieraan 6 
nieuwe toegevoegd. 

De heer Stoffelen heeft gevraagd 
om een overzicht van de plaatsen, 
waar de politiekorpsen en onderdelen 
gebruik maken van automatische 
vuurwapens. Automatische vuurwa-
p e n s - beter gezegd: wapens, dieau-
tomatisch te gebruiken zijn —zijn in de 
eerste plaats wat het Korps Rijkspolitie 
betreft, in gebruik bij de bijzondere bij-
standseenheid, de zogenaamde BBE. 
Dat is een eenheid, dat niet op een be-
paalde plaats is gelokaliseerd, maar 
als het ware op papier bestaat en is sa-
mengesteld uit politiemensen van in 
het land verspreide korpsen. Die een-
heid wordt in verband met ernstige gij-
zelingsacties van langere duur of ern-
stige terroristische acties bijeengeroe-
pen om op te treden. Het gaat om pre-
cisieschutters. Dat is de eerste groep, 
waarover wi j spreken. 

Eveneens automatische wapens zijn 
vervolgens in gebruik bij de zoge-
naamde arrestatieteams, 5 in getal, ten 
dele nog niet helemaal tot volle ont-
wikkeling gebracht. Die teams zijn ver-
spreid over het land. Aan die arresta-
tieteams is in deze Kamer al eens eer-
der uitvoerig aandacht besteed. 

Ten slotte is een automatisch wapen 
in gebruik bij de pantserauto's van het 
korps, in gebruik bij de Dienst Lucht-
vaart. 

Ik kom thans te spreken over de 
vraag over toestemming voor aan-
schaf en gebruik. Diezelfde groepen 
zullen hierbij natuurlijk moeten wor-
den onderscheiden. Nadat de wapen-
instructie was gewijzigd en gepubli-
ceerd 

De heer Stoffelen (PvdA): Geeft de Mi-
nistervan Binnenlandse Zaken nog 
een aanvullend antwoord op die eer-
ste vraag? 

Minister De Ruiter: Laat de heer Stof-
felen het totale scenario even afwach-
ten. Nadat de wapenbeschikking ter 
zake was gewijzigd en in een nieuwe 
vorm was gepubliceerd,werd wat be-
treft de bijstandseenheden de toe-
stemming voor aanschaf en gebruik 
gegeven in het jaar 1974 en wel in de-
cember. Ik neem aan dat de heer Stof-
felen weet dat al in 1972 is besloten tot 
de instelling van die bijstandseenhe-
den en voor zover dat weggezonken 
mocht zijn, mag ik hem verwijzen naar 
de kamerstukken 12 000 nr. 11 en AA 
1-22, beide uit de zitting 1972/1973. In 
die tijd werd die eenheid uitgerust met 
het geweer FAL, een semi-automa-
tisch militair wapen. Daarna werd in 
december 1974 aan de algemeen in-
specteur toestemming gegeven dat 
wapen te vervangen door de Heckler 
und Koch, type HK 33. Dat is een ge-
weer dat ook automatisch kan worden 
gebruikt. 

De pantserauto's zijn in 1975 uitge-
rust met een dienovereenkomstig aan-
tal machinepistolen Heckler und Koch 
MP 5, waarbij uitdrukkelijk is bepaald 
dat die automatisch te bebruiken wa-
pens alleen door daarvoor opgeleide 
boordbemanningen mogen worden 
gebruikt. Daarna is in november 1977 
toestemming verleend om nog een 
aantal van die zelfde machinepistolen 
aan te schaffen ten behoeve van de ar-
restatie-eenheden. Het gaat om drie 
machinepistolen per eenheid en een 
eenheid bestaat uit zeven mannen; 
een team is dan weer samengesteld 
uit twee a drie eenheden. Ik zeg dit om 
de verwarring tussen eenheid en team 
te vermijden. 

De heer Stoffelen heeft gevraagd, of 
wi j de garantie kunnen geven dat, als 
die automatische wapens worden ge-
bruikt, van geval tot geval daarvoor 
toestemming is vereist. In afwachting 
van de totstandkoming van een meer 
gedetailleerde regeling heb ik voorlo-
pig als gedragslijn vastgesteld, dat au-
tomatische wapens voor arrestatie-
eenheden alleen mogen worden ge-
bruikt met toestemming van de be-
trokken officier van justitie en die van 
de Minister van Justitie, wat onder 
omstandigheden in de praktijk ook de 
directeur-generaal van politie kan zijn. 
Het laatste is, zoals ook al eerder is be-
kend gemaakt, het geval bij het optre-
den van de bijzondere bijstandseen-
heid. 
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De Ruiter 
De vierde vraag uit de oude reeks 

van de heer Stoffelen betreft de kwes-
tie hoe een en ander zich verhoudt tot 
de training van de arrestatie-eenhe-
den. Ik moet bekennen dat de portee 
van deze vraag mij niet helemaal dui-
delijk is. Ik zal proberen er een ant-
woord op te geven. Ik hoop dat het 
overeenkomstig de bedoeling is. De le-
den van een arrestatie-eenheid zijn en 
worden extra geoefend in het gebruik 
van het eigen dienstwapen en het ge-
bruik van het machinepistool MP 5. 

Uiteraard wordt in de training even-
eens aandacht besteed aan het her-
kennen van andermans wapens. Van-
daar dat het niet strikt is beperkt tot het 
eigen dienstniveau en het eigen wa-
pen. Er wordt aandacht besteed aan 
andere wapens, maar die zijn daar dan 
niet in gebruik; de opleiding dient er 
echter toe die bij anderen te kunnen 
herkennen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik denk dat u 
de vraag uitstekend hebt begrepen. De 
nadruk lag inderdaad op het leren om-
gaan met andere wapens. 

Minister De Ruiter: Ik hoop dat het de 
heer Stoffelen duidelijk is geworden. 

In mededelingen van de kant van het 
departement of in persberichten heeft 
de heer Stoffelen aanleiding gevonden 
zijn zes nadere vragen en opmerkin-
gen naar voren te brengen. Ik zal bij de 
beantwoording zijn volgorde aanhou-
den, maar enkele vragen zal mijn 
ambtgenoot van Binnenlandse Zaken 
voor zijn rekening nemen. Ik heb al in 
mijn inleiding iets gezegd over de eer-
ste opmerking, waarin een verwijt 
doorklonk - ik zal dat nu maar daar la-
ten, nog even in herinnering brengend 
- dat met name naar aanleiding van de 
affaire in Breukelen over het gebruik 
van automatische wapens is gespro-
ken. 

Ik merk nog op dat bij die actie 
slechts twee MP's 5 beschikbaar waren 
en dat toen voor alle zekerheid ook en-
kele UZI's zijn ingezet. Dat het precisie-
geweer HK 33 niet ter sprake is geko-
men, hoeft geen verwondering te wek-
ken. Dat is het wapen van de bijzon-
dere bijstandseenheid en die is in onze 
gesprekken van de laatste maanden ei-
genlijk nauwelijks ter sprake gekomen. 

Wat de tweede vraag betreft: lnder-
daad heeft de zegsman van Justitie ge-
zegd, dat de informatie waarover hij 
werd aangesproken niet geheim is ge-
houden, maar dat er geen ruchtbaar-
heid aan is gegeven. Over de informa-
tie naar buiten kom ik dadelijk nog te 
spreken. 

Ik realiseer mij heel goed en vind 
het vanzelfsprekend, dat de Kamer in 
het vraagstuk van de bewapening van 
de politie buitengewoon is geïnteres-
seerd. Wij hebben in de afgelopen ti jd 
meermalen over dat onderwerp ge-
sproken, waarbij het in mijn herinne-
ring vooral ging om de vervanging van 
het dienstwapen. Wij hebben er ook in 
een breder verband over gesproken. 
Het belang van het vraagstuk staat ook 
voor mij buiten kijf. 

Ik ben graag bereid de Kamer in te 
lichten wanneer het tot een principiële 
wijziging in de bewapening mocht ko-
men. Wij mogen aannemen dat er een 
wijziging aanstaande is, als er voor-
stellen bij ons binnenkomen over de 
vervanging van het dienstwapen. Dit 
lijkt mij een onderwerp waarbij het 
zeer gepast is de Kamer in te lichten. 
Dat geldt voor meer aangelegenhe-
den, al is een grens misschien moeilijk 
te trekken. De enkele aanschaf van en-
kele nieuwe dienstwapens, bij voor-
beeld omdat een Korps wordt uitge-
breid, is wellicht minder interessant 
voor de Kamer. 

De heer Stoffelen (PvdA): Als het gaat 
om een duidelijke wijziging in de aard 
van de bewapening zouden wi j het, 
ook al gaat het niet om een standaard-
wapen, prettig vinden als de be-
windslieden eigener beweging infor-
matie gaven. 

Minister De Ruiter: Ik zeg dat volmon-
dig toe. Ik vatte dit al samen door te 
spreken over een principiële wijziging 
in de bewapening. Wij zullen de Kamer 
eigener beweging op de meest ge-
schikte wijze inlichten. 

Nu maak ik een enkele opmerking 
omtrent de bewapening van de arres-
tatie-eenheden. Het ligt in het voorne-
men van mijn ambtgenoot en mij , zo-
dra wi j het advies over techniek en tac-
tiek van het optreden hebben ontvan-
gen, definitieve regels te stellen voor 
de bewapening en de omstandighe-
den waaronder van deze bewapening 
gebruik mag worden gemaakt. Als de 
uitvoeringsmaatregelen van de bewape-
ningsbeschikking worden geformali-
seerd worden zij aan de Kamer be-
kendgemaakt. 

De vierde vraag van de heer Stoffe-
len, wanneer nu precies toestemming 
is verleend, meen ik hiervoor al te heb-
ben beantwoord. 

De vijfde vraag betreft de keuze van 
het wapen. Het is waar dat met een 
kleine ingreep het scherpschuttersge-
weer is te gebruiken als automatisch 
wapen. Het geweer is echter juist als 
precisiewapen aangeschaft. Daarom 

ligt het gebruik als automatisch wapen 
allerminst voor de hand. Het is ook uit-
gerust met een kijker. Het wapen 
wordt gebruikt door de bijzondere bij-
standeenheid. 

Ik heb in deze Kamer en daarbuiten 
al meermalen mogen opmerken, dat 
de mogelijkheid in bepaalde gevallen 
van deze wapens gebruik te maken 
niet afdoet aan het bepaalde in de ge-
weldsinstructie ten aanzien van het 
vuurwapengebruik. Het algemene uit-
gangspunt neergelegd in deze instruc-
tie kan ik slechts krachtig onderstre-
pen. De praktijk gebiedt, de ogen open 
te houden voor situaties waarin uit 
noodweer van automatische wapens 
gebruik moet worden gemaakt. Uiter-
aard is dat het uiterste geval. Ook het 
noodweerartikel in het Wetboek van 
Strafrecht houdt de eis in van proporti-
onaliteiten subsidiariteit. 

Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij 
leed dat ik mijn opmerkingen moet af-
sluiten met een uiterst ernstige en ver-
drietige zaak. Deze middag heeft in het 
zuiden van het land grof en bruut wa-
pengeweld van de zijde van aan te 
houden personen geleid tot de dood 
van een douane-ambtenaar, terwijl 
een tweede douane-ambtenaar voor 
zover ik weet zeer ernstig is gewond. Ik 
spreek met hen en de nabestaanden 
mijn diepste leedwezen uit. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik sluit mij aan bij de laatste woor-
den die de Minister van Justitie heeft 
gesproken. 

Vervolgens wil ik ingaan op een aan-
tal vragen die de heer Stoffelen in zijn 
interventie ook aan mijn adres heeft 
gericht, met name op het krantebericht 
dat de ministers van Justitie en van 
Buitenlandse Zaken uit het vorige kabi-
net toestemming zouden hebben ver-
leend voor aanschaffing van de nieu-
we wapens, waarvan de heer Stoffelen 
er enkele heeft genoemd. 

Al sedert 1968 mag de gemeentepo-
litie beschikken over een karabijn van 
het merk Winchester, een wapen, dat 
zowel semi-automatisch als volauto-
matisch kan vuren. Die mogelijkheid is 
vervat in de bewapenings- en uitrus-
tingsbeschikking voor de gemeente-
politie van 1968. leder kan daarvan 
kennis nemen; deze beschikking is ge-
publiceerd. Zij is sinds 1968 niet meer 
gewijzigd. 

Artikel 5 van de bewapenings- en 
uitrustingsbeschikking van 1968 biedt 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
de mogelijkheid om andere dan in de 
beschikking genoemde wapenen of 
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Wiegel 
middelen, bestemd voor het aanwerv 
den van geweld, ter beschikking te 
stellen van bepaalde aangewezen 
gemeentelijke politiekorpsen. 

Van die bevoegdheid hebben noch 
ik noch mijn ambtsvoorganger gebruik 
gemaakt. Het krantebericht klopt dus 
niet. Er is een uitzondering wat betreft 
de hier niet ter zake doende waterwer-
pers. De heer Stoffelen heeft daarover 
niet gesproken. De Minister van Bin-
nenlandse Zaken heeft met andere 
woorden de gemeentepolitie geen toe-
stemming verleend om machinepisto-
len als die, waarop de heer Stoffelen 
doelde en waarover de kranten heb-
ben geschreven, aan hun uitrusting 
toe te voegen. Een halfjaar geleden 
heb ik er bij burgemeesters van ge-
meenten met gemeentepolitie nog 
eens op aangedrongen met de aan-
schaf van bepaalde vuurwapens niet 
op het advies van de bewapenings-
commissie vooruit te lopen. 

De heer Stoffelen heeft gevraagd, of 
de wapens waarover wordt gesproken 
ook bij gemeente-arrestatieteams in 
gebruik zijn en zo ja, wanneer daar-
voor toestemming is gegeven. Ik merk 
op dat noch mijn ambtsvoorganger 
noch ik ter zake toestemming hebben 
gegeven. 

De laatste vraag van de heer Stoffe-
len gaat over berichten uit sommige 
kranten over training van gemeente-
lijke politiekorpsen door Amerikaanse 
instructeurs in technieken voor de be-
nadering van veronderstelde terroristi-
sche of criminele personen. Eén Ame-
rikaanse instructeur, die als ik goed 
ben ingelicht daarbij de Nederlandse 
nationaliteit heeft, is enige tijd geleden 
gehoord door de commissie die was 
belast met het opstellen van richtlijnen 
voor de benaderingstechniek. Ik heb 
mij laten informeren dat de desbetref-
fende instructeur zijn diensten ook aan 
enkele korpsen heeft aangeboden. Of 
een en ander tot gevolg heeft gehad, 
dat er een instructie tot stand is geko-
men die afwijkt van de thans gereed-
gekomen richtlijnen is mij niet bekend. 
Ik zeg erbij dat ik de goede hoop heb 
dat dit soort van activiteiten tot het 
verleden zal behoren, indien de lande-
lijk opgezette instructie van de grond 
zal zijn gekomen. 

Omdat mijn collega van Justitie en 
ik van hetzelfde gevoelen zijn als de 
geachte afgevaardigde en anderen die 
over het vraagstuk van de bewapening 
van de politie in eerste termijn het 
woord hebben gevoerd - dit vraagstuk 
vormt een onderdeel van het vraag-
stuk, hoe wi j de veiligheid van burgers 
èn politiemannen optimaal kunnen 
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dienen - hebben wi j in een mondeling 
overleg toegezegd bereid te zijn gere-
geld met de betrokken vaste commis-
sies over dit soort van vraagstukken 
van gedachten te wisselen. Die bereid-
heid blijft uiteraard bestaan, juist ook, 
omdat wi j van opvatting zijn, dat het 
vraagstuk van de veiligheid in ons land 
zeer terecht door regering en parle-
ment zeer ernstig wordt genomen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik heb nog 
gevraagd naar de verhouding tot de 
geweldsinstructie. De Ministervan 
Justitie heeft die vraag voor wat het 
precisiegeweer betreft beantwoord, 
maar die vraag klemt te meer, waar 
het gaat over snelvuurwapens als een 
machinepistool. Ik kan mij indenken 
dat het precisiegeweer min of meer 
toevallig ook geschikt is voor automa-
tisch vuren. Voor een machinepistool 
zie ik die mogelijkheid niet. 

Minister Wiegel: Ik meen dat die vraag 
in een eerdere discussie in de Kamer al 
beantwoord is. De geweldinstructie 
staat volstrekt overeind. Dat is zo dui-
deli jkals wat. 

De heer Stoffelen (PvdA): Dat begrijp 
ik. Als het gaat om een wapen, dat pri-
mair dient voor het snel vuren in de 
trant van tussen de 600 en 840 schoten 
per minuut, denk ik hierover anders. Ik 
heb vanmiddag de instructie nog eens 
uitvoerig nagelezen. Ik kan in alle rede-
lijkheid niet zien hoe met zo'n wapen 
in de hand die instructie uitgevoerd 
zou kunnen worden. 

Minister Wiegel: Juist waar het gaat 
om eisen die in verband met uitvoe-
ringstactieken en "technieken aan on-
der meer de uitrusting van de arresta-
tieteams worden gesteld, is het na-
tuurlijk nodig een en ander nauwgezet 
te volgen. Het is natuurlijk zo duidelijk 
als wat dat de politie zich zal moeten 
houden aan de geweldsinstructie. Mis-
schien kan dit punt echter in een van 
onze komende gesprekken nog nader 
met elkaar worden doorgenomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De behandeling van de wetsontwer-
pen wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van: 
hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 

van de rijksbegroting voor 1979, met 
uitzondering van de afdelingen Finan-
ciën Binnenlands Bestuur en Politie 
(15 300-VII); 

de begroting van het Algemeen Bur• 
gerlijk Pensioenfonds voor 1979 
(15 300-A): 
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de begroting van het Staatsdrukke-
rij- en Uitgeverijbedrijf voor 1979 
(15 300-F) 
en van 

de motie-Waltmans c.s. over een na-
dere regeling van neveninkomsten 
van leden van colleges van gedepu-
teerde staten (14 874, nr. 9). 
De Voorzitter: Mij is gebleken, dat de-
ze motie voldoende wordt onder-
steund. 

Ik geef het woord aan de heer Van 
Thijn, die het heeft gevraagd. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag het woord over de 
orde om enig inzicht te krijgen in de 
precieze gang van zaken met betrek-
king tot de procedure, die wij bij deze 
begrotingsbehandeling in acht nemen. 
Ik heb mij van de sprekerslijst laten 
schrappen, o m d a t - e n dit verwijt ik de 
Minister niet omdat men dit al enkele 
dagen zag aankomen - wi j geen nade-
re berichten hebben gekregen over de 
uitkomsten van het georganiseerd 
overleg inzake het salarisbeleid over-
heidspersoneel in het kader van Be-
stek'81. Kan de Minister enig inzicht 
verschaffen in de vraag, wanneer wi j 
een schrijven van zijn hand over deze 
materie tegemoet kunnen zien? Mijn 
vraag aan de Voorzitter is, of wi j erop 
kunnen rekenen dat deze materie dan 
afzonderlijk in de Kamer op de agenda 
wordt geplaatst en aan de orde kan 
worden gesteld vóór de eindstemming 
over deze begroting. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde is ten 
aanzien van mij zijn betoog geëindigd 
met de vraag, wanneer er een brief 
van de Minister van Binnenlandse Za-
ken komt. Ik weet niet precies op welk 
soort brief de geachte afgevaardigde 
doelt. Ten aanzien van het overleg dat 
nu met de ambtenarenorganisaties 
aan de gang is weet de Kamer dat een 
werkgroep bezig is met te kijken naar 
het trendbeleid in de ruimste zin des 
woords. Deze werkgroep is nu korte 
tijd aan de gang. Ik klap niet uit de 
werkgroep - ik zit er niet in en weet er 
officieel niets van - maar weet dat 
men bijzonder hard werkt en dat men 
goede voortgang boekt. 

Stel dat op vrij korte termijn door de 
werkgroep wordt gezegd dat zij haar 
werkzaamheden al dan niet met resul-
taat kan beëindigen. Dan neem ik aan 
dat de uitkomst van deze werkzaanv 
heden door de ambtenarenorganisa-
ties zullen worden overgelegd aan de 
desbetreffende bestuursorganen, dat 
zij vervolgens aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken zullen worden voor-
gelegd, dat ik mij dan een oordeel zal 
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Wiegel 
moeten vormen en dat ook het kabinet 
bepaalde conclusies zal moeten trek-
ken. 

Juist omdat ik nog geen enkel uit-
zicht heb over de tijdsfasering, kan ik 
thans niet zeggen dat er dan en dan 
een brief komt. Als de geachte afge-
vaardigde de heer Van Thijn zegt dat 
zijn fractie op dit moment niet wil spre-
ken over datgene waarmede men in de 
werkgroep bezig is en dat zij op dat on-
derdeel geen herhaling wil van het de-
bat over Bestek '81, dan kan ik dat zeer 
goed begrijpen. 

Op een bepaald moment is er na-
tuurli jk een uitkomst waar de een over 
juicht en de ander niet en dan wordt 
die uitkomst uiteraard medegedeeld. 
De Minister van Binnenlandse Zaken is 
dan verantwoordelijk voor zijn conclu-
sies die hij aan die uitkomst verbindt. 
Ik ben graag bereid om daarover met 
de Kamer van gedachten te wisselen 
als de Kamer dat wenst. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik doelde uiteraard op een 
brief die de uitkomst bevat van het ge-
organiseerde overleg over deze mate-
rie en niets anders. Ik begrijp echter 
dat die nog wel even op zich zal laten 
wachten. 

Minister Wiegel: Misschien! 

D 
De heer Van der Sanden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Van Thijn 
heeft zijn korte interventie over de or-
de afgesloten met een opmerking over 
de afdoening van deze begroting. Ik 
heb daarvoor nog geen concreet 
voorstel van hem gehoord en wacht 
dus af. Als ik echter helemaal zou heb-
ben gezwegen, zou dat wellicht de in-
druk kunnen wekken dat wi j het met de 
conclusie van de heer Van Thijn eens 
zijn, hetgeen waarschijnlijk niet het ge-
val zal zijn. 

D 
De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien mag ikdedaar-
voor in aanmerking komende collega's 
eraan herinneren dat ik een aantal we-
ken terug een soort voorlopige af-
spraak als voorzitter van de vaste 
Commissie voor Binnenlandse Zaken 
heb laten vastleggen die erop neer-
komt dat mocht op het moment van de 
behandeling van de begroting van Bin-
nenlandse Zaken het overleg rond de 
ambtenarensalarissen nog niet zijn af-
gerond wi j die materie bij die begro-
tingsbehandeling niet zouden behan-
delen, maar op een later tijdstip. Ik 
dacht dat dit voor u, mijnheer de Voor-
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zitter, de meest prettige mededeling is, 
omdat wij daar dan vanavond en mor-
gen rekening mee kunnen houden. 

De Voorzitter: Het is niet de prettigste 
mededeling die gedaan zou kunnen 
worden. De gedachtenwisseling die 
dan eventueel zal volgen op het be-
richt van de Regering zou in beginsel 
moeten plaatsvinden binnen deti jds-
ruimte die wi j voor de begrotingsbe-
handeling hebben gesteld. Als de Ka-
mer, overeenkomstig de suggestie van 
de heer Van Thijn, zou besluiten om de 
eindstemming over de begroting ui t te 
stellen tot het moment waarop die ge-
dachtenwisseling heeft plaatsgevon-
den, dan is daarmede die gedachten-
wisseling binnen de begrotingsbe-
spreking getrokken. Misschien zal dat 
een derde of zelfs een vierde termijn 
moeten zijn. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er kan volgens mij hele-
maal geen eindstemming over deze 
begroting plaatsvinden, omdat de uit-
komsten van het overleg er niet in zijn 
verwerkt. De heer Minister zou dan 
met een suppletoire begroting moeten 
komen en juist de CDA-fractie heeft 
gevraagd om daar niet toe over te 
gaan. 

De heer Van der Sanden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Juist daarom vin-
den wij dat de eindstemming wel kan 
plaatsvinden indien het debat, waar-
om de heer Van Thijn terecht heeft ge-
vraagd en dat ook onze instemming 
heeft, niet wordt getrokken in het ka-
der van de behandeling van deze be-
groting. 

De heer Van Thijn (PvdA): Misschien 
wil de Voorzitter zich ter zake nog laten 
adviseren door de vaste Commissie 
voor Ambtenarenzaken? 

De Voorzitter: Zoals gebruikelijk zal ik 
dat graag doen en ik denk dat ik dan 
ook de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken in dat overleg zal moeten 
betrekken. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de inleiding tot hun be-
groting hebben de Minister en de 
Staatssecretaris enkele gedachten 
over overheid en burgers ontvouwd, 
die op de klank af en naar de tijdskleur 
aan Thorbecke doen denken. De ge-
meenplaatsen laat ik rusten en dan 
blijven er enkele alinea's over. 

Het heeft de schijn dat bekende ver-
gaderzaalthema's zijn vertaald in de-
partementele taal. De overheid moet 
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kansen scheppen voor de ontplooiing 
van de burgers, zeggen deze liberale 
bewindslieden. Dat is, vinden socialis-
ten dan, niet genoeg, want er moeten 
niet alleen ongelijke uitgangspunten 
worden gladgestreken - een slecht ge-
kozen woord ! - en onbillijke verwor-
venheden worden rechtgezet. Dan ont-
loopt die overheid de vraag naar het 
hoe en waarom van ongelijkheid en 
onbill i jkheden en kan dus niet wezen-
lijk dienstbaar zijn aan de burgers. 

Zo heeft die overheid zoveel te ma-
ken met de kwaliteit van het bestaan, 
sociaal-cultureel, economisch, dat de-
ze bewindslieden niet gehuldigd kun-
nen worden voor de opvatting, dat de 
kwaliteit van het bestaan niet alleen 
valt af te meten aan de zorg, die de 
overheid eraan besteedt. Met wie zijn 
de bewindslieden hier eigenlijk in di-
aloog? 

Tot welke beleidswijzigingen gaan 
deze quasi-politieke filosofieën leiden? 
Want hier worden met nauwelijks be-
dwongen afschuw mogelijkheden ge-
signaleerd, die toch niet alleen in ab-
stracto aanwezig zijn. Althans, als ik 
deze nazaten van Thorbecke ernstig 
moet nemen. Uiteraard heb ik, bij alle 
ernst, even moeten glimlachen toen ik 
de volgende zin las: 'Wanneer op zich, 
en daarom onjuist, het verlenen van 
de nodige geldelijke steun wordt be-
schouwd als een vrijbrief tot meebe-
slissen, door middel van de koorden 
van de beurs'. 

Wie die zin leest en herleest, hoort, 
onbedoeld van de kant van de Minis-
ter, de tonen van de negende van Am-
sterdam. De aanhanger van de afstan-
delijke overheid, doet iets, wat ambte-
naren niet mogen doen, namelijk de 
grens tussen zorg en betutteling over-
schrijden. 

Om deze redenen zulk een brief 
schrijven is bij mijn weten een novum 
in dit land. Deze handelwijze van de 
Minister is met veel opvattingen in 
strijd, maar ook met een nu te citeren 
zin uit de inleiding tot de begroting, 
namelijk: 'En de verantwoordelijkheid 
voor de concrete vormgeving van het 
beleid zal daar moeten worden gelegd, 
waar de omstandigheden het best 
kunnen worden beoordeeld en de voor 
de beslissingen verantwoordelijken 
het gemakkelijkst kunnen worden aan-
gesproken.'. 

Het is duidelijk dat de mogelijke libe-
raal in de heer Hans Wiegel, het even 
heeft verloren van de VVD-Minister 
van Binnenlandse Zaken in het kabi-
net-Van Agt, toen de brief voor Am-
sterdam werd gepost! In dit geheel is 
een voornemen van deze Minister als 
staatkundig pikant aan te duiden. Hij 
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Vellenga 
prepareert een studie over de college-
vorming. Collegevorming is een zaak 
in de gemeenten, een zaak van de poli-
tieke partijen en raadsfracties in de ge-
meenten. Er moet een college van bur-
gemeester en wethouders komen. De 
burgemeester is er al. Die wordt niet 
gekozen, maar benoemd. Over het be-
noemingenbeleid kom ik nog te spre-
ken. 

Maar hoe komen die wethouders er: 
de twee of de negen, en alle aantallen 
ertussen? Hoe ze er komen? Dat maakt 
men in die gemeenten wel uit. Via een 
program; via een visie op hetfunct i-
oneren van zulk een college; via de on-
derhandelingen, de kandidaatstelling 
en de stemmingen in die gemeente-
raad. 

Wat is daar aan te studeren? Nee, 
nog een eerdere vraag: Waarom moet 
er gestudeerd worden? Wij wachten 
het antwoord af, maar van ons hoeft 
die studie niet en zij lijkt ons op het 
eerste gezicht ook principieel onge-
wenst. Wie, zoals deze Minister, zo na-
drukkelijk voor de rechten van de bur-
gers opkomt en waar mogelijk, beslis-
singen voor verantwoordelijkheid van 
de meest betrokkenen wil laten, kan 
makkelijk met zich zelf in tegenspraak 
komen. Mijn partij zou een gekozen 
burgemeester wil len. Iets minder is 
het recht van aanbeveling. Beide zit er 
nog niet in. Jammer, maar helaas. Im-
mers, niet alle wildgroei is wildgroei. 
Niet iedere formele regeling van welke 
procedure ook, kan blijvend de juiste 
zijn. De klok terugdraaien op dit gebied 
betekent winterti jd voor hen die be-
langrijke zaken vlak bij de burgers wi l -
len brengen. 

Ik leg de volgende gedachtengang 
aan de Minister voor. Aan het hoofd 
der gemeente staat een raad. Hoger 
kan het niet in een gemeente. Die raad 
kiest wethouders. Daar moeten zo wei-
nig mogelijk geografische buiten-
staanderszich mee bemoeien! Dat col-
lege en die raad hebben een voorzitter 
nodig. Als het om de procedure bij 
burgemeestersbenoemingen gaat mo-
gen nu de mensen uit de raad zeggen, 
hoe ze vinden dat die persoon eruit 
moet zien. Profiel. Mogen ze ook de 
kans krijgen een beetje, liefst een beet-
je veel, mee te praten, mee te denken, 
adviezen te fluisteren? Ik zeg ja, meni-
ge Commissaris van de Koningin vindt 
dat ook, en er moet dus een vorm ge-
vonden kunnen worden, om dat mo-
gelijk te maken. Hoe die vorm heet, 
hoe die precies werkt, is deels bijzaak. 
Ook nu nog bestaan er dingen als ver-
trouwenscommissies of zogenaamde 
seniorenconventen die er wat aan 
doen, enz. 

Het is zo vanzelfsprekend, dat het 
haast gênant is, er weer over te moe-
ten praten. Voor deze Minister is het 
principe vast duidelijk - ik hoor het 
hem al mompelend zeggen - , de vorm 
vergt misschien een kleine studie. Er 
zijn mensen beschikbaar als die ande-
re studie vervalt. En voor ik nu, bij wi j -
ze van spreken, van de burgemeesters 
afstap, nog twee opmerkingen. 

Ten eerste. Er zijn twee grote politie-
ke partijen en een middelgrote, die 
menen in bepaalde provincies een 
achterstand in aantal burgemeesters 
te hebben. Wat is er voor die partijen 
te verwachten in het benoemingenbe-
leid van deze Minister? Dan gaat het 
niet alleen om getallen en percenta-
ges, maar eenvoudig om meedoen en 
meedragen in bestuurlijke en maat-
schappelijke patronen in bepaalde ge-
bieden door bestuurders van dus on-
der andere de PvdA en D'66 met na-
me! Een weerslag van het landelijke 
politieke beeld in bedoelde gebieden. 

Die burgemeester, nu nog be-
noemd, moet in onze visie wel duide-
lijk politiek herkenbaar zijn, en zich he-
lemaal wijden aan zijn taak in die ge-
meente. In ieder geval mogen noch 
t i jd, noch onbesprokenheid, noch naar 
aard of schijn vermenging van functies 
negatief in het geding komen, door het 
aanvaarden of hebben van nevenfunc-
ties, die daartoe leiden. Dat is mijn 
tweede punt. 

Het is geen nieuw onderwerp van 
onze kant, maar van tijd tot ti jd wordt 
het duidelijk actueel. Kan het zin heb-
ben aan een stel criteria te denken, of 
aan de Commissaris der Koningin een 
stringent goedkeuringsrecht te schen-
ken? Met de vraag: wie houdt de com-
missaris in de gaten? 

Ik vat de eerste draad weer op. De 
overheid moet zijn plaats weten. Ak-
koord, waar die grenzen duidelijk aan 
te geven zijn en waar bij voorbeeld 
parlementaire controle mogelijk is. 
Maar het leggen van die grenzen, erg 
nauw of erg ruim, is een zaak van prin-
cipieel staatkundig denken, en niet res-
pectievelijk een liberale of een socialis-
tische hobby. 

De inleiding tot de begroting ver-
engt teveel alles tot de relatie over-
heid-burgers, maar er is ook een sa-
menleving met bij voorbeeld economi-
sche structuren die zegen en dreiging 
kunnen betekenen. Wij leven in een 
bepaalde versie van de verzorgings-
staat, waarin vele instituties overheid 
en burgers bezighouden. Denk maar 
aan het ingewikkelde veld der sociale 
voorzieningen, naar wetgeving, appa-
raatvorming en uitvoering. 

Dat alles vraagt wel een correcte, 
maar niet een lieve overheid. Een 

overheid, die als vriend en bondge-
noot herkenbaar en aanspreekbaar 
moet zijn, maar tevens duidelijk han-
delend, ingrijpend en sturend kan en 
wi l optreden. Een overheid, die niet 
abstract-sympathiek over rechten en 
vrijheden van de burgers spreekt, 
maar ook ernst maakt met inspraak en 
informatie, want die burger heeft een 
grote achterstand in kennis. 

Vergeet daarbij niet dat het gezicht 
van de overheid voor velen niet be-
paald wordt door persoon en optreden 
van een minister, een gedeputeerde, 
een wethouder, maar door de ambte-
naren, de loketten, de bordjes, de be-
schikkingen, de politie, de verboden 
en de boetes. Die ambtenaren zijn dan 
vaak weer niet de topambtenaren met 
invloed en kennis, met ervaring en ge-
zag. De vierde macht kan - ik zeg niet 
dat dit altijd gebeurt - haar macht bot 
vieren en botvieren! 

Over en in het bos van de beleids-
voorbereiding en het woud van de be-
sluitvorming, zich uitstrekkend van het 
grootste departement tot de kleinste 
gemeente-secretarie, hangen vaak ne-
velen van verschillende oorsprong. 

Wie dit totaalbeeld voor zich ziet, 
zegt wellicht nog eerder 'staat' dan 
'overheid' en onderscheidt de indivi-
duele burgers en de samenleving. En 
mogelijk zou de discussie ondanks de 
magere en tekort schietende inleiding 
nog een rijke inhoud krijgen, als de Mi-
nister deels fi losoferend, deels concre-
tiserend de thema's 'overheid' en 
'staat', 'samenleving' en 'burgers' met 
de Kamer wil behandelen. 

Natuurlijk zal dan onder meer het 
woord 'decentralisatie' vallen, een 
makkelijk uit te spreken, maar moeilijk 
te vertalen woord. Een soort gedeelte-
lijke striptease van de rijksoverheid en 
een warmer kleden van provincies en 
gemeenten, inclusief onderlinge kle-
dingruil. 

Wij zijn 'in verwachting' van nadere 
voorstellen over de reorganisatie bin-
nenlands bestuur. Zij duren eigenlijk 
langer dan ons lief is. De vraag kan 
zelfs rijzen, of deze Minister niet op te-
veel knoppen drukt, misschien met de 
bedoeling de zaak te dienen, ja zelfs te 
bespoedigen, maar het effect is niet 
navenant. 

Niet vóór Kerstmis 1978, maar mis-
schien vóór het zomerreces 1979 pas 
zal de Kamer op papier zien wat de Mi-
nister ten aanzien van beide in het ge-
ding zijnde wetsontwerpen wil . De 
voorspelling van collega Stoffelen: 
'één jaar vertraging! ' komt uit. 

Nu ik toch het ongeduld van collega 
Stoffelen noem, zie ik, dat ik in de kant-
lijn van mijn tekst vier letters en drie 
uitroeptekens heb genoteerd: APPA! ! ! 
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Vellenga 

Het eindverslag zou er vóór Prinsjes-
dag zijn; wi j hebben het nog niet gele-
zen, omdat wi j het nog niet ontvangen 
hebben. 

Minister Wiegel: Ik heb de minuut van-
daag geparafeerd. 

De heer Vellenga (PvdA): Mooi op t i jd ! 
Minister Wiegel: Toch beter laat dan 
nooit. Als de geachte afgevaardigde 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag ziet, zal hij kunnen constate-
ren, dat het toch ook weer niet zo een-
voudig was. Dit weet hij echter wel. 

De heer Vellenga (PvdA): Ja. Het is 
dus toch maar goed, dat ik het in de 
kantlijn heb genoteerd, nietwaar? 

Minister Wiegel: Een vooruitziende 
blikl 

De heer Vellenga (PvdA): Die heb ik 
vaak. 

Minister Wiegel: Dat ontken ik ook 
niet. 

De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nu weer terug op de 
reorganisatie van het binnenlands be-
stuur. Er moeten nog adviezen van en-
kele commissies binnenkomen, nota 
bene onder meer over het onderzoek 
naar de decentralisatie van rijkstaken. 
In vier provincies zijn werkgroepen 
aan de slag gegaan. Niemand weet 
precies wat hij zich ten aanzien van die 
werkgroepen moet voorstellen van de 
status en het representatieve karakter 
van die werkgroepen. 

Ik wil echter even bij die werkgroe-
pen stilstaan. Die werkgroepen heb-
ben een beperkte armslag, want het 
kader is duidelijk aangegeven. Beïn-
vloeding, hoe dan ook, is niet moge-
lijk. De tijdslimiet is erg krap: 15 janu-
ari 1979. Vóór 1 maart 1979 moeten èn 
gedeputeerde staten èn provinciale 
staten 'zich ter zake uitspreken', om 
het antwoord op de feitelijke vragen te 
citeren. Er is kans op meerderheids- en 
minderheidsstandpunten binnen één 
werkgroep. Er is kans op verschillende 
inzichten tussen deze vier werkgroe-
pen. Datzelfde geldt voor de standpun-
ten van de vier colleges van gedepu-
teerde staten en de uitspraken van de 
statenvergaderingen. 

Welke waarde hebben die uitspra-
ken straks? Als zij serieus worden ge-
nomen, kunnen zij in ieder geval twee 
dingen betekenen: veranderingen in 
de Wiegel-Koning-plannen en vertra-
ging in de procedure. Worden zij niet 
serieus genomen en wordt noch veran-
dering noch vertraging geaccepteerd, 

dan staan werkgroepen en provinciale 
besturen straks voor joker. Daar komt 
bij, dat er elf provincies zijn en die vier 
werkgroepen weten dat er dus nog ze-
ven andere zijn. 

Er is een Inter-Provinciaal-Overleg 
(IPO) dat zich ook bezighoudt met de 
functionele aspecten van de bestuurlij-
ke reorganisatie en alle provincies op 
één lijn moet houden. Dan is er ook 
een IPO-VNG-overleg en de Minister 
wil straks wel eens weten wat dat 
overleg oplevert. Echter vóór IPO en 
VNG gaan praten moet het IPO klare 
standpunten hebben over taken die de 
provincies moeten of wil len houden 
en taken die de gemeenten mogen 
houden of kunnen krijgen. Hettouw-
trekken om de zgn. negatieve lijsten, 
dat mogelijk geen positieve indruk 
maakt is bezig. De knopen, die daarbij 
zullen vallen, mag de Minister doorhak-
ken! 

Er is nog iets heel anders, hoewel 
verwant. De Raad voor de Territoriale 
Decentralisatie is hard bezig met de 
opzet voor advisering over concrete 
decentralisatiemogelijkheden. Dat 
zijn woorden om nu en dan te herhalen, 
eraan te ruiken en te slikken, erover te 
mi jmeren; concrete decentralisatie-
mogelijkheden. In de loop van 1979 
horen wi j meer over dat lekkers. Op 
korte termijn komt er advies over de 
voorstellen van de noordelijke provin-
cies in het kader van het ISP. Dat is een 
bijzonder toetje. 

Ik snak naar het moment dat ik sa-
men met de Minister in de proeftuin 
van Friesland de gewassen kan inspec-
teren. En dan is er de positie van de 
pre-gewesten. Zou dat ei van de RTD 
voor Pasen 1979 gelegd zijn? Kijk, Rijn-
mond is nu in kalk en cement. Eindho-
ven meent nog te weinig geld te heb-
ben om alle takenlampen te laten 
gloeien. Nog weer anderssoortige ge-
westen leven èn naar bevoegdheden 
èn naarfinanciële mogelijkheden in 
een schemersituatie. Het was een leuk 
lustrumfeest van het gewest Den Haag 
- de Minister en ik weten dat - maar de 
Rijksmolenaar moet wellicht sneller 
malen, om te voorkomen, dat buiten-
dijks het water te hoog komt te staan! 

Tenzij de Minister speelt op het alou-
de verdeel-en-heers. Terwijl velen zich 
al zo lang bezighouden met studie en 
beraad over wijziging van procinciale 
grenzen en de wel-of-niet-en-hoe-dan 
splitsing van sommige provincies, 
komt er al weer een brief, en nu over 
de gemeentelijke herindeling. Paarden-
tractie geeft veel ti jd om brieven te die-
teren. Uiteraard ga ik nu niet op die 
brief in, maar wel rijzen enige vragen, 
die ook de VNG-mensen voor en in dat 
overleg met het IPO zullen interesseren. 

Over welk takenpakket het moet gaan? 
Eén afgestemd op de omvang van veel 
gemeenten nu? Of één afgestemd op 
gemeenten met minstens 10.000 inwo-
ners straks? Dat lijkt voor de Minister en 
het IPO reëel, maar kan de VNG zich dat 
nu al permitteren? Wat geeft die VNG, 
wat geven veel gemeenten, dan bij 
voorbaat al uit handen? 

Al deze overwegingen brachten mij 
ertoe, mij af te vragen, hardop in deze 
zaal, of de Minister niet achter al te 
veel panelen zit, en op te veel knoppen 
drukt. Dat werkt mist, f i levorming en 
vertraging in de hand! Wij hebben 
toch wel haast. Helderheid is geboden, 
want dat toverwoord decentralisatie 
moet leiden tot een doelmatige en we-
zenlijke herverkaveling van taken en 
bevoegdheden. Dat werpt een dam op 
tegen centralisatie met name door de 
rijksoverheid. Dat wil len provincies en 
gemeenten so-wie-so, maar belangrij-
ker is, dat het er ons om moet gaan dat 
de burgers door de zaken heen kunnen 
kijken, dat die burgers in hun gemeen-
schappen, in hun denk- en doe-situ-
aties, in hun verschillende interesse-
sectoren mee kunnen doen en wil len 
doen. 

Nu moet er echter wel zó evenwich-
tig worden herverkaveld dat het niet 
tot drainage van óf de provincies óf de 
gemeenten leidt. Nog anders bena-
derd: hoe handhaven of versterken wi j 
de intermediaire bestuursfunctie van 
de provincie: planning, coördinatie, 
controle? Die bestuurlijke eenheid, de 
provincie-nieuwe-stijl, moet zo demo-
cratisch en zo doeltreffend mogelijk 
kunnen optreden. Dat gecombineerd 
met een uitgebalanceerd takenpakket, 
zegt niet alles, maar wel iets over aan-
tal en omvang van die nieuwe provin-
cies. 

Wij konden ons wel vinden in het 
laatste aantal van De Gaay Fortman, 
die na drie jaar regeren op 24 provin-
cies uitkwam. Deze Minister na een 
halfjaar op 17, niet alleen vanwege de 
centjes, hoewel.. . Wezenlijk echter is 
natuurlijk de vraag naar de kracht van 
deze dragende, bestuurlijke laag in de 
conceptie van drie bestuurslagen. 
Moet ik met hulpstructuren gaan wer-
ken dan ga ik zweven èn wat die con-
ceptie, èn wat de bestuurskracht be-
treft. 

Vandaar nu in dit stadium deze sig-
nalen over de BRB van onze kant. 

1. houd de tijd in de gaten; 
2. houd die evenwichtige herverka-

velingen van taken hoog in het vizier; 
3. blijf niet aan 17 kleven als het niet 

de hoogste bestuurlijke wijsheid is; 
4. laat niemand in de komende peri-

ode na maanden zwoegen en studeren 
voor joker staan! 
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Vellenga 
Moet ik even wachten, mijnheer ha-

ber? 

De heer Faber (CDA): Neen, ik dacht 
een paar inspirerende conclusies te 
zullen ontmoeten, maar ik ben ze niet 
tegengekomen in het slot. Het interes-
seert mij vooral - ik had gehoopt dat u 
daarover iets zou zeggen - hoe u denkt 
over de hulpstructuren. Ik kreeg een 
beetje de indruk dat u wilde zeggen 
dat die wel weg kunnen in het kader 
van de drie bestuurslagen. Het was mij 
volstrekt onduidelijk. Omdat u met ani-
mo begon aan de conclusies, dacht ik 
dat daar ook wel iets uit zou rollen. Het 
was een licht gevoel van teleurstelling. 

De heer Vellenga (PvdA): Wat had u 
dan gehoord wil len hebben? 

De heer Faber (CDA): Denkt u dat het 
in het kader van de drie bestuurslagen 
nog nodig zal zijn, dat de hulpstructu-
ren er in de toekomst zijn, of denkt u 
dat ze overbodig zullen zijn? Denkt u 
misschien aan 31/2 lagen? 

De heer Vellenga (PvdA): Neen, ik 
denk aan drie en ik hoop geen hulp-
structuren nodig te hebben. Mocht het 
hier en daar tijdelijk nodig zijn, in vre-
desnaam, maar als het een beetje kan, 
liever helemaal zonder. Nog teleurstel-
lend? 

De heer Faber (CDA): Dat vind ik aar-
dig duidelijk. Denkt u dat het ook aan-
sluit op de problematiek, zoals die nu 
door de gemeenten wordt gesigna 
leerd? 

De heer Vellenga (PvdA): Ik dacht het 
wel. Ik meen de gemeentelijke structu-
ren zo goed te kennen, dat ik dat haast 
wel met zekerheid durf te zeggen. U 
gaat dat niet bestrijden? 

De heer Faber (CDA): Het woordje 
'haast' is de escape. 

De heer Vellenga (PvdA): Zelfs ik moet 
soms wel eens bescheiden optreden. 

Deze Minister wil een koene poging 
doen om de vereenvoudiging van het 
decoratiestelsel op zijn naam te bren-
gen. Ik weet niet in welke richting de 
gedachten van de Minister op dit mo-
ment terrein gaan. De vraag kan 
gesteld worden - en is vaak gesteld -
of er in deze tijd nog plaats is voor dit 
soort onderscheidingen. Maar als dan 
de woorden 'dank en waardering na-
mens de gemeenschap' zouden vallen, 
is het mogelijk aan een systeem van 
onderscheidingen te denken. Maar 
dan met minder rangen en standen! 

Waarom niet fors de hele medaille-
troep opgeruimd, en bij voorbeeld een 
vloer te leggen bij een ridderlijke 

graad? Moeten wi j vasthouden aan 
woorden als ridder, officier Oranje 
Nassau en Nederlandse Leeuw, of 
kunnen wi j daarnaast met eigen na-
men komen? Eigentijdse namen bij 
voorbeeld naast de ongetwijfeld bete-
kenisvolle historische namen? Als 
Wiegel nu het bestaande systeem ver-
eenvoudigt, dan kan zijn opvolger naar 
echte modernisering gaan streven. 

Minister Wiegel: Als ik dan een opvol-
ger heb, krijg ik misschien ook een on-
derscheiding. 

De heer Vellenga (PvdA): Daar zou u 
prijs op stellen? 

Minister Wiegel: Sommige mensen 
zeggen dat zij er niet vóór zijn, maar 
willen de onderscheiding toch hebben. 

De heer Vellenga (PvdA): Dat is 
meestal huichelarij; ik ken daarvan en-
kele voorbeelden. Op sommige dingen 
moet worden gestudeerd en daarvoor 
hebben sommige politieke partijen we-
tenschappelijke bureaus. Voor de subsi 
diëring van die wetenschappelijke bu-
reaus gelden bepaalde methodieken. 
Op dit moment is een bepaalde metho-
diek in gang gezet, maar ik heb begre-
pen dat niet alle wetenschappelijke bu-
reaus van alle partijen daarmee ingeno-
men zijn. 

Dat is de reden dat ik een beetje 
prozaïsche opmerkingen maak over die 
zaak, in de zin dat ik de volgende con-
structie voorleg aan de Minister: wi j 
stellen het basisbedrag op f 75.000 per 
jaar en voor de eerste tien zetels f 8000 
per zetel, voor de 11 e tot en met 20e 
zetel f 7000 per zetel, voor de 21 ste tot 
en met de 30e zetel f 6000 per zetel, en 
dan per tien zetels aflopend f 5000, 
f 4000, f 3000, en f 2000. Iets grover 
van opzet zou zijn: f 75.000 als basis-
bedrag en dan verder f 7000 per zetel. 
Graag verneem ik hierop een reactie 
van de Minister. 

Het moet zeer betreurd worden dat 
het uniforme meldnummer 0011 voor-
lopig niet kan worden ingevoerd. 
Daarbij is het een schrale troost dat 
mogelijkerwijs de proefnemingen in 
Friesland, Twente en zuidoostelijk 
Noord-Brabant door kunnen gaan. Ik 
vind, dat na alle gewekte verwachtin-
gen, en gezien de enorme urgentie van 
de zaak, alles op alles moet worden 
gezet om toch dat nummer te maken 
en dus in te voeren, nog binnen deze 
regeringsperiode. 

Afhankelijk van het antwoord van de 
Minister zie ik me mogelijk genood-
zaakt een uitspraak van de Kamer te 
vragen. 

De charmante collega van de Staats-
secretaris, mevrouw Smit-Kroes, heeft 

zich maandag j l . aan een beleidsbepa-
lende voorspelling gewaagd. Zij be-
antwoordde in een openbare commis-
sievergadering vragen over de sprei-
ding rijksdiensten, naar ik aanneem 
met name aan de PTT denkend. Zij 
moet toen gezegd hebben aan een ter-
mi jnvan 10 jaar te denken, waarbin-
nen de eerste tranche van bedoelde 
spreiding zijn beslag moet hebben ge-
kregen. Dus pas in 1988 is de hele zaak 
geklaard; tot nog toe stond het jaar 
1981 centraal. 

Uiteraard geldt voor deze grote ope-
ratie een aantal voorwaarden zoals 
een beginsel van vri jwil l igheid voor 
velen, een goed overleg met de be-
trokken organisaties en gelijkwaardige 
overheidsbanen voor de niet-willers. 
Er moet echter worden doorgegaan, 
juist ook gezien de beloften aan de be-
trokken regio's van dit en het vorige 
kabinet, met name aan de PTT, Gro-
ningen en Leeuwarden. In het vorige 
kabinet hebben de Staatssecretarissen 
Polak en Van Hulten heel wat werk ver-
zet om beloften waar te maken. De be-
windslieden, met wie ik nu spreek, 
kennen de materie en kennen het 
Noorden en daarom wil ik juist van 
hen weten, welk beleid in dezen van 
hen verwacht mag worden. Kan 1981 
vergeten worden, gaat de beoogde 
spreiding door? 

Dat is een zaak van arbeidsplaatsen. 
In onze visie heeft de overheid een dui-
delijke taak bij het, ook in de eigen 
overheidssfeer, scheppen van arbeids-
plaatsen. Zij heeft een eigen perso-
neelsbeleid, waarover mijn collega 
Moor straks zal spreken en zal later in 
de tijd op het ambtenaren-Bestek-be-
leid terugkomen. 

Een overheid, die de burger zo hoog 
op een vrijheidssokkel plaatst, moet 
extra beducht zijn voor de gevolgen 
voor de privacy, als het gaat om be-
kende, althans sterk de aandacht trek-
kende onderwerpen als de automati-
sering van de persoonsregistratie en 
de koppeling van de computers. Ik 
noem vijf illustraties: 

1. Een bij verstek veroordeelde oor-
logsmisdadiger ontvangt een AOW-
uitkering. Moet het opsporingsregister 
en het register van de sociale verzeke-
ring gekoppeld worden? 
Staatssecretaris Koning: Vindt u dat? 

De heer Vellenga (PvdA): Het is een 
vraag. 

Staatssecretaris Koning: U kunt op de-
ze vraag ook een antwoord geven. 

De heer Vellenga (PvdA): Ik wacht uw 
antwoord af voor een evenwichtiger 
benadering van mijn kant. Dit was één 
illustratie van vijf. Als ik alle vijf heb 

Tweede Kamer 
1 november 1978 

Binnenlandse Zaken 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
Staatsdrukkerij" en Uitgeversbedrijf 1007 



Vellenga 
genoemd, kunt u zich iets beter dan op 
dit moment voorstellen, waarom ik nu 
dit antwoord geef. Het is inderdaad 
iets afwijkender en afstandelijker dan 
u van mij gewend bent. Het moet dus 
een diepe reden hebben. 

De heer Nijpels (VVD): Ik meen dat de 
Regering in het mondelinge overleg 
met de Minister van Justitie over de 
privacy al heeft toegezegd dat een 
koppeling in de zin die u zojuist noem-
de, nooit mag plaatsvinden. 

De heer Vellenga (PvdA): Het gaat om 
vijf illustraties. Als u mij deze stuk voor 
stuk laat noemen en dan weet waarom 
ik ze noem, weet u dat wi j het hart van 
de zaak naderen. Ik heb het ook wel 
eens gehad dat ik iets te snel interrum-
peerde. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga verder 
met de illustraties. 

2. Bij de politie-discussies is een 
motie-Stoffelen ingediend en niet zo 
maar! De motie-Beckers bij de Alge-
mene Beschouwingen is ook al niet zo 
maar ingediend! 

3. In de begroting die wi j nu behan-
delen, wordt medegedeeld, dat 'te-
vens aandacht zal worden gegeven 
aan het onderwerp Centrale Perso-
nen-Administratie' (CPA). 

4. Omstreeks 1980 zullen 10 miljoen 
Nederlanders een nummer hebben. 
De rest volgt snel. 

5. In 1981 moet er weer een volks-
telling plaatsvinden, maar deze keer 
zal het geval de naam basisstructuur-
onderzoek dragen. Dat doet mij den-
ken aan de standwerker die in mijn 
jonge jaren op de vrijdagmarkt in 
Leeuwarden optrad met een aap. Hij 
zei dan: 'Deze aap heet Japie, maar ik 
noem hem bij afkorting Bartholo-
meus.'. 

Ik laat nu de geautomatiseerde data-
banken, de computers en de chips en 
alles meer wat boeiend, maar drei-
gend oprukt, even langs komen en 
niet meer. 

Deze vijf illustraties begeleiden in 
dit debat wezenlijke zaken, die tot dis-
cussie dwingen. Over de privacy-wet 
en de CPA-wet. Discussie in een parle-
ment! Vandaar deze vragen aan deze 
liberale bewindslieden. Hoe is precies 
de stand van zaken met de CPA? Moet 
niet gestreefd worden naar een helde-
re, tussentijdse informatie over die 
CPA, de bedoelde koppeling en andere 
automatiseringseffecten op dit ge-
bied? 

Wij wil len weten wat De Ruiter re-
gelt, Wiegel wi l en Koning kan. Met dat 
laatste bedoel ik termijnen, maar ook, 
dat ontwikkelingen via een eigen wet-
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matigheid bewindslieden en parle-
ment kunnen verrassen en overrulen. 
Die eigen wetmatigheid kan veroor-
zaakt door en/of vergezeld zijn van 
technocratische inzichten bij niet-poli-
tieke beoefenaren van of adviseurs bij 
dit soort typische administratief-tech-
nische zaken. 

Lees in deel 7 van De Jong's levens-
werk 'Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog' de passa 
ges over het maken van de Tweede 
Distributie-stamkaart en de rol van de 
hoofdambtenaar Lenz. Zonder iemand 
te wil len kwetsen, maar wel om nega-
tieve kanten van vakfanatisme te noe-
men, zeg ik heel nadrukkelijk: Wi j die-
nen die 'lenzen' in het oog te houden! 
En wat de volkstelling betreft: wat kan 
over de voorbereiding daarvan wor-
den meegedeeld? 

Wat zijn de rechten van hen, die wi l -
len weigeren mee te werken, en hoe 
weten wi j , wat er met de te verzamelen 
gegevens wel gebeurt, niet gebeurt, 
kan gebeuren? Wat weet het CBS (Cen-
traal Bureau voor de Statistiek) van de 
stand van zaken met de CPA en heeft 
dat invloed op de wijze van aanpak en 
uitvoering van de telling? 

Wat zal de inhoud zijn van de vra-
gen: Welke gegevens wi l het CBS heb-
ben? Er is toch lering te trekken uit 
1971? 

Is het juist, dat er aan alternatieven 
is gedacht, maar hebben als aan te 
duiden invloedrijke sociaal-weten-
schappers die verworpen? 

Tegenover een min of meer traditi-
onele aanpak van het oude geval met 
een nieuwe naam, kan men toch ook -
ik hanteer even jargon - een steek-
proef trekken. Mijn fractie meent dat 
het de hoogste tijd wordt dat over deze 
zaken helderheid komt en ik nodig de 
bewindslieden uit, naarstig te zoeken 
naar vormen om zeker de Kamer die 
helderheid te geven. 

Over al deze zaken dient ti jdig een 
goed voorbereide discussie in het par-
lement plaats te vinden, volgens mij al 
begin 1979, want het is kort 'jaar'! Er is 
het eindrapport van de Staatscommis-
sie-Koopmans 'Privacy en Persoonsre-
gistratie', er zijn andere studies, rap-
porten, artikelen. Maar nu de politieke 
vertaling! 

D 
De heer Moor (PvdA): In samenhang 
met de werkgelegenheid bij de over-
heid wil ik beginnen met een aantal 
opmerkingen te maken over de alom 
beweerde zekerheid van de ambtenaar 
ten aanzien van het behoud van zijn 
werkzaamheden. Allereerst zou ik wi l -
len stellen, dat rechtspositieregelingen 
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- van welke aard dan o o k - niet voor 
niets tot stand gekomen zijn. Vrijwel 
altijd was daartoe de noodzaak aanwe-
zig-

Bij de overheid zal ongetwijfeld een 
grote rol hebben gespeeld, dat politie-
ke beslissingen en voorkeuren ertoe 
geleid hebben, dat werkzaamheden en 
taken wijzigingen ondergingen, waar-
door de positie van de ambtenaren ten 
aanzien van het behoud van hun werk 
te wankel was. Een motie, wijzigings-
voorstellen, andere prioriteiten e.d. 
konden al te gemakkelijk aanleiding 
zijn voor afstoting van werkzaam-
heden. Het is daarom naar mijn me-
ning terecht, dat vakorganisaties van 
overheidspersoneel de bescherming 
hebben weten te bewerkstelligen, die 
het personeel thans heeft. 

Ondanks die bescherming, mijnheer 
de Voorzitter, zijn er naar mijn mening 
een aantal factoren op te noemen, 
waarmee de algemene indruk over de 
buitengewoon goede rechtspositie ten 
minste tot redelijke proporties terug te 
brengen is en daarbij doel ik dan voor-
namelijk op de lagere ambtenaren. Bij 
de schriftelijke voorbereiding heb ik 
onder andere de vraag gesteld of een 
overzicht gegeven kon worden van het 
aantal wachtgeldtrekkenden bij de 
rijksoverheid en, indien mogelijk, ook 
bij de lagere overheden. Als antwoord 
werd gegeven, dat dergelijke gegevens 
over de lagere overheden niet bekend 
zijn. 

Voor de centrale overheid luidde het 
antwoord: 3120 wachtgeldtrekkenden 
bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, ca. 7000 bij het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen en ca. 
380 bij het Ministerie van Defensie. 
Hiermee kom ik, zonder de lagere 
overheden meegerekend te hebben, al 
opeen aantal van meer dan 10 000 
mensen, die zonder werk gekomen zijn 
als gevolg van het feit, dat men ze 
overbodig vond en de rechtspositie in 
ieder geval voor hen niet goed genoeg 
was om ontslag te voorkomen. 

Ten aanzien van de gegeven cijfers 
zou ik de Regering de vraag wil len stel-
len of het aantal wachtgeldtrekkenden 
bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken ook betrekking heeft op de ove-
rige ministeries en op de onder deze 
ministeries vallende diensten, zoals bij 
voorbeeld het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat met de PTT en noem 
verder maar op. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook al zou 
het aantal wachtgeldtrekkenden, dat 
de Regering nu op tafel gelegd heeft, 
correct zijn, wat ik - neem mij niet 
kwalijk - op dit moment niet voor juist 
aanneem, durf ik te veronderstellen, 
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dat bij de overheid inclusief de lagere 
overheden, het aantal mensen zonder 
werk op minimaal 1/5 ligt van hetto-
taal aantal werklozen in ons land. Veel 
ambtenaren namelijk die onder de 
wachtgeldregeling vallen, hadden in 
de regel een kort dienstverband, waar-
door de periode waarover men wacht-
geld geniet erg kort wordt. Zij staan 
dan niet meer geregistreerd als wacht-
geldtrekkende, maar zijn wel werkloos 
als gevolg van het ontslag door de 
overheid. Zonder over concrete gege-
vens te beschikken vermoed ik toch, 
dat het aantal bij de overheid werkloos 
geworden personen daardoor nog be-
duidend hoger moet worden gesteld. 

Als ik daarbij nog rekening houd met 
het feit, dat het aantal werkenden in de 
particuliere sector beduidend hoger is 
dan bij de overheid, kom ik tot de con-
clusie, dat het ontslaan van ambte-
naren zonder dat zij daartoe zelf aan-
leiding gegeven hebben, blijkbaar heel 
goed mogelijk is. Ik zou ten aanzien 
van dit onderwerp nog willen opmer-
ken dat ondanks het feit, dat de selec-
tieprocedure, zowel betreffende de ge-
zondheid als de geschiktheid van de 
sollicitant, veel zwaarder is dan in de 
marktsector, toch de tijd voordat men 
in aanmerking komt voor een vaste 
aanstelling vele malen langer is dan in 
die particuliere sector. Deze periode 
kan een, twee en zelfs drie jaar belo-
pen. Gedurende deze periode kan het 
dienstverband zonder veel moeilijkhe-
den verbroken worden, om over de ar-
beidscontractanten en uitzendkrach-
ten, in overvloedige mate bij de over-
heid werkzaam, maar niet te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
is van mening dat, waar aan werkne-
mers offers ten behoeve van de werk-
gelegenheid gevraagd worden, gelijk-
tijdig garanties moeten worden gege-
ven, dat die offers ook daadwerkelijk in 
meer arbeidsplaatsen omgezet wor-
den. In dit opzicht wijken wij niet af ten 
aanzien van de overheidssector; ster-
ker nog: daar wijzelf als overheid de 
grootste werkgever zijn, verkondigen 
wi j dit standpunt met nog meer verve. 

Het feit, dat de discussie over de ex-
tra matiging van het overheidsperso-
neel, zoals neergelegd in Bestek '81, 
niet vandaag plaatsvindt, houdt niet 
in, dat ik over het winst/werkkader, 
waarin naar onze mening deze opera-
tie moet worden gezien, zou kunnen 
zwijgen. Wij zijn van oordeel, dat de 
werknemers net als in de particuliere 
sector, zeggenschap moeten hebben 
over wat er met de offers die gebracht 
worden, gebeurt. Als in Bestek '81 de 
stelling geponeerd wordt, dat de ze-

kerheid van arbeid bij de overheid niet 
afhankelijk is van de factor winstont-
wikkeling, heb ik daar moeite mee. 
Toegegeven, bij de overheid spelen 
andere factoren mee, maar heel duide-
lijk tekent zich een ontwikkeling af 
waarbij de opbrengsten van een be-
paalde dienstverlening een belangrijke 
rol spelen bij bij voorbeeld het al dan 
niet uitbreiden of zelfs inkrimpen van 
deze activiteiten. 

Het kan naar mijn mening dan ook 
niet ontkend worden, dat een tekort 
aan financiële middelen bij centrale en 
lagere overheid een ontwikkeling te 
zien geeft, dat arbeidsplaatsen die 
door natuurlijke afvloeiing openvallen 
niet of in veel mindere mate aange-
vuld worden öf door uitzendkrachten 
overgenomen worden. Ook het uitbe-
steden van werk dat vroeger door 
ambtenaren verricht werd, is daar een 
voorbeeld van. 

Ik geef toe, dat harde klappen zoals 
die voorkomen in de marktsector, 
waar honderden tot duizenden men-
sen tegelijk zonder werk dreigen te ko-
men, meer aanspreken dan wanneer 
dit gebeurt door middel van natuurlij-
ke afvloeiing, maar het maatschappe-
lijk effect is hetzelfde: minder arbeids-
plaatsen. Ervan uitgaande, dat ook bij 
de overheid werkuitstoot en taakver-
schuivingen plaatsvinden en er boven-
dien van uitgaande, dat ambtenaren, 
in navolging van de particuliere sector, 
eveneens bereid zijn om, in samen-
hang met meer werkgelegenheid, te 
matigen, komen wi j tot de conclusie, 
dat de overheid haar werknemers zeg-
genschap moet geven over de beste-
ding van de op die manier vri jkomen-
de middelen. Ook moet zij de instru-
menten ontwikkelen die die zeggen-
schap mogelijk maken. 

Ik heb niet de pretentie hier op dit 
moment precies aan te geven, welke 
die instrumenten zouden moeten zijn; 
een paar gedachten daarover wi l ik in 
het kort echter de revue laten passe-
ren. 

Om te beginnen lijkt het mij uiterst 
noodzakelijk om op korte termijn een 
systeem te ontwikkelen, waarbij conti-
nu bekend is, afgezien van het al of 
niet ter beschikking hebben van finan-
ciële middelen, welke taken bij de 
overheid niet optimaal uitgevoerd 
kunnen worden wegens gebrek aan 
personeel en hoe groot de uitbreiding 
zou moeten zijn. 

Een voorbeeld: is de Arbeidsinspec-
tie op dit moment in staat de haar op-
gedragen taken naar behoren uit te 
voeren? Ik denk het niet. Wat moet er 
gebeuren om dat wel mogelijk te ma-
ken? Hoeveel mensen moeten er bij 
komen en van welk niveau? 

Zo kan, naar onze opvatting, iedere 
dienst of tak van dienst verplicht wor-
den om, met instemming van de per-
soneelsvertegenwoordiging, regelma-
tig te rapporteren over de personeels-
behoefte en uiteraard ook de keerzijde 
daarvan, zodat centraal gegevens be-
kend zijn over het personeelsbestand 
en de nog noodzakelijke formatieplaat-
sen met de daarbij behorende niveaus, 
evenals over de overschotten in het 
personeelsbestand met de niveaus. 
Voorts zouden in een vroeg stadium 
de personele consequenties van poli-
tieke plannen bekend moeten zijn. Het 
kan namelijk niet zo zijn, dat men zich 
uitspreekt vooreen optimaal perso-
neelsbeleid (DUM-rapport) en daar-
naast wi l bezuinigen zonder daarvan 
de personele consequenties bekend te 
maken. 

Vakorganisaties en dienstcommis-
sies dienen in een vroeg stadium bij 
reorganisatie-onderzoeken c.q. -plan-
nen te worden betrokken, zodat zij niet 
slechts invloed kunnen uitoefenen om 
de sociale aspecten van de uitkomsten 
van dergelijke onderzoeken te helpen 
oplossen. Voorop staat openheid ten 
aanzien van dienstcommissies en vak-
organisaties over alles wat met werk-
gelegenheid te maken heeft. Het wei-
geren van informatie over de inge-
diende formatieplaatsen door de 
diensthoofden aan de vakorganisaties, 
wijzen wi j af. Zij deden dat in opdracht 
van de Minister van Binnenlandse Za-
ken, die onlangs een circulaire daar-
over heeft rondgestuurd. Dat is niet de 
manier waarop je met personeelsver-
tegenwoordigers omspringt, zeker niet 
als je van datzelfde personeel ver-
wacht, dat het ten gunste van de werk-
gelegenheid zal matigen of verworven 
rechten zal inleveren. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Moor en 
Van Thijn wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
groting van Binnenlandse Zaken voor 
1979; 

overwegende, dat ook voor werkne-
mers bij de overheid moet gelden dat 
inkomensoffers primair bestemd wor-
den voor nieuwe arbeidsplaatsen; 

van oordeel dat de personeelsverte-
genwoordiging bij de vaststelling van 
het personeelsbestand zoveel moge-
lijk betrokken dient te worden; 

spreekt als haar mening uit dat zulks 
het beste kan geschieden door middel 
van arbeidsplaatsenovereenkomsten 
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Voorzitter 
met de bij het arbeidsvoorwaarden-
overleg betrokken vakorganisatie van 
overheidspersoneel; 
nodigt de Regering uit op korte ter-
mi jn, in overleg met deze organisaties, 
instrumenten te ontwikkelen om het 
afsluiten van arbeidsplaatsenovereen-
komsten, zowel bij de Rijksoverheid, 
de lagere overheden en in de quartaire 
sector, mogelijk te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De motie krijgt nr. 17. 
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Regering een aan-
tal concrete vragen wil len stellen over 
de verdeling van arbeid bij de over-
heid. Ik zou wil len beginnen met een 
punt, dat mijns inziens een wat andere 
benadering vereist dan uitsluitend ver-
deling van arbeid, namelijk de over-
gang van 4- naar 5-ploegendiensten. 
Mag ik uit de schriftelijke beantwoor-
ding van de Regering de conclusie 
trekken, dat het onderzoek dat gehou-
den wordt naar de omvang van het 
werken in 4-ploegendiensten bij de 
overheid ingegeven is door de ge-
dachte, dat invoering van een 5-ploe-
gendienst wenselijk is? 

Het zal duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat mijn fractie kiest voor 
het afsluiten van arbeidsplaatsenover-
eenkomsten bij de overheid, omdat 
daarmee de garantie kan worden ver-
kregen, dat werknemers zeggenschap 
krijgen ten aanzien van het werkgele-
genheidsbeleid van de overheid. 

In dit verband wil ik ook wijzen op de 
lagere overheden. Het ligt voor de 
hand, dat, zeker in de grote gemeenten 
- Rotterdam is daar een voorbeeld van 
- de vakorganisaties ook met voorstel-
len voor het afsluiten van APO's zullen 
komen, waarbij zich een probleem 
voordoet, waarvoor ik hier bijzondere 
aandacht vraag. De matigingen die op 
centraal niveau worden afgesproken 
en welke voor alle overheden gelden, 
hebben geen gevolgen voor de finan-
ciële ruimte van de lagere overheden, 
doordat de financiële voordelen niet 
aan hen ten goede komen. 

Ik pleit er voor, dat de rijksoverheid 
financiële steun verleent aan die lage-
re overheden die met vakorganisaties 
tot overeenstemming zijn gekomen 
over een arbeidsplaatsenovereen-
komst, door de gelden die als gevolg 
van de matiging van het personeel zijn 
vri jgekomen te gebruiken voor uitbrei-
ding van de werkgelegenheid aldaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer 
u over het afsluiten van APO's bij cen-
trale en lagere overheden een motie 
aan te bieden. 

Als ik gezegd heb, dat deze kwestie 
een andere benadering vereist dan uit-
sluitend het verdelen van arbeid, dan 
bedoel ik daarmee, dat de thans in 
4-ploegendiensten werkende mensen 
vrijwel uitgesloten zijn van het norma-
le maatschappelijke verkeer, hetgeen 
veroorzaakt wordt door de werkroos-
ters die bij deze dienst behoren. On-
derzoeken die ten aanzien van dit on-
derwerp zijn verricht, wijzen uit, dat al-
lerlei nadelige effecten optreden bij 
deze categorie werknemers. De over-
gang van 4- naar 5-ploegendiensten 
zal het ziekteverzuim bij voorbeeld on-
getwijfeld naar beneden drukken, 
waardoor ook minder overwerk zal 
plaatsvinden. Ik hoop, dat de Regering 
mijn vraag dan ook in positieve zin zal 
beantwoorden! 

Ten aanzien van overwerk bij de 
overheid wi l ik de Regering vragen of 
zij plannen heeft in de richting van het 
beperken daarvan. Ik ben me ervan be-
wust, dat overwerk niet altijd voorko-
men kan worden, maar beperking van 
structureel overwerk zou zonder veel 
meerkosten kunnen leiden tot ver-
meerdering van het aantal arbeids-
plaatsen. De moeite waard, dunkt mij , 
om dit probleem grootscheeps aan te 
pakken! 

Wat de positie van de oudere werk-
nemer betreft, wi l ik de Regering vra-
gen haast te maken met een standpunt 
over vervroegd uittreden op vrijwill ige 
basis en bovendien zou ik willen weten 
hoe de Regering staat tegenover rege-
lingen voor langere vakanties voor de-
ze categorie, zoals deze in de particu-
liere sector veelvuldig zijn gesloten t i j -
dens de daar gevoerde CAO-onder-
handelingen. 

Graag zou ik wil len weten op welke 
termijn voorstellen van de Regering te 
verwachten zijn naar aanleiding van 
de EDO-rapporten. Misschien kan zij 
daarbij ook al aangeven welke voor-
stellen in eerste instantie te verwach-
ten zijn. Aangenomen mag worden, 
dat deze ook aan de Kamer worden 
voorgelegd. Met name voorstellen be-
treffende de emancipatie van de 
vrouw binnen het overheidsperso-
neelsbeleid zien wij met belangstelling 
tegemoet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek de 
Minister gegevens te verschaffen over 
het beleid, dat wordt gevoerd ten aan-
zien van sollicitaties van ex-gedeti-
neerden en daarover ook cijfers te ver-
schaffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens 
zal ik nog iets zeggen over de mede-
zeggenschap van het overheidsperso-
neel. In het rapport 'Doeleinden, uit-
gangspunten en middelen van het per-
soneelsbeleid voor burgerlijke rijks-
dienst' (DUM-rapport) staat als een 
van de doeleinden genoemd: 'een zo 
groot mogelijke bijdrage van het per-
soneel aan de voorbereiding, uitvoe-
ring en vernieuwing van het regerings-
beleid en het bestuur'. Deze doelstel-
ling biedt mij uitstekend de gelegen-
heid om uitgebreid in te gaan op het 
democratiseringsproces bij de over-
heid. 

Om te beginnen zou ik willen opmer-
ken, dat het in de regel eenvoudiger is 
om overeenstemming te bereiken over 
doelstellingen dan over de uitvoering 
daarvan. Maar ervan uitgaande, dat 
vrijwel iedereen de mening is toege-
daan, dat er op dit gebied een achter-
stand ten aanzien van de werknemers 
in de particuliere sector bestaat en de 
bereidheid tot verbetering en verder-
gaande medezeggenschap aanwezig 
is, heb ik hoop, dat er op korte termijn 
stappen genomen kunnen worden die 
de in het DUM-rapport genoemde 
doelstelling inhoud kunnen geven! 

Ik zal eerst spreken over de 
verbetering van de huidige situatie en 
daarna ingaan op uitbouw van de me-
dezeggenschapsverhoudingen ten 
gunste van het personeel. 

Ter voorbereiding van dit debat is de 
vraag gesteld of er onderzoeken zijn 
verricht naar het functioneren van de 
dienstcommissies. Het antwoord was 
ontkennend; wel wordt er in het Geor-
ganiseerd Overleg regelmatig overleg 
gepleegd over de voorkomende pro-
blemen van het functioneren van de 
dienstcommissies. 

Ik zou kunnen volstaan met te zeg-
gen: jammer, dat er geen onderzoek is 
verricht, maar ik wil daar toch wel wat 
dieper op ingaan. Zoals u misschien 
bekend is, kent mijn partij een werk-
groepbedrijfsdemocratisering, die 
nog zeer onlangs over het gehele land 
een groot aantal discussie-avonden 
heeft gehouden over het onderwerp 
dat ik nu aan de orde stel. Zo'n 500 
ambtenaren, hoofdzakelijk voortko-
mend uit die groep van ambtenaren 
die zitting heeft in de dienstcommis-
sies, hebben uitgebreid gesproken 
over het functioneren van de dienst-
commissies en uiteraard ook over de 
verdere uitbouw van de medezeggen-
schap bij de overheid. 

Zonder hier te stellen, dat op alle on-
derdelen daarvan een negatieve con-
clusie naar voren kwam, is het toch 
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duidelijk, dat er grote verschillen ten 
aanzien van het functioneren aanwe-
zig zijn en dat er vele zaken zijn die 
voor verbetering in aanmerking ko-
men. 

Ik zou hierover en over een aantal 
andere zaken het een en ander ter ver-
betering naar voren willen brengen, 
wat zonder al te ingrijpende wijzigin-
gen op een redelijke termijn gereali-
seerd kan worden. Ik zou dan om te be-
ginnen wil len pleiten voor de instelling 
van een commissie, ongeveer gelijk 
aan de bedrijfscommissies, geregeld 
in de Wet op de Ondernemingsraden, 
waar dienstcommissies hun klachten 
ten aanzien van het functioneren in 
zijn geheel of op onderdelen daarvan 
kunnen deponeren. Op dit moment 
botsen zij met hun problemen op het 
diensthoofd, die maar al te vaak de 
oorzaak is van het niet of slecht f unctio-
neren. Hierdoor komt het maar al te 
vaak voor, dat het overleg blijft steken 
en niet van de grond komt. 

Een andere veel voorkomende 
klacht is, dat de voorzitter van de 
dienstcommissie over onderwerpen 
de dienst aangaande geen uitspraken 
kan doen, omdat hij heel eenvoudig de 
bevoegdheid daartoe niet bezit. Om-
dat ik uit de beantwoording van de 
schriftelijke vragen begrepen heb, dat 
de huidige regeling zulks niet in de 
weg staat, zou ik in dit verband wil len 
vragen om met inachtneming van de 
bevoegdheden van de bijzondere 
commissie proeven te nemen met 
centrale dienstcommissies, evenals 
dit in de Wet op de Ondernemingsra-
den geregeld is voor de centrale on-
dernemingsraad. Hoe noodzakelijk het 
is om in dit verband stappen te onder-
nemen, geeft naar mijn mening het 
volgende voorbeeld aan: bij de Belas-
tingdienst functioneren ca. 120 dienst-
commissies. Vele onderwerpen die in 
deze commissies aan de orde komen, 
zullen niet onder de bevoegdheid van 
het diensthoofd vallen, zodat het ant-
woord lang op zich kan laten wachten. 
Ook dit, zo heb ik begrepen, frustreert 
het overleg over vele zaken. 

Ten aanzien van het actief en passief 
kiesrecht merk ik op, dat de Regering 
bij monde van de Minister van Binnen-
landse Zaken verleden jaar tijdens de 
begrotingsbehandeling daarover me-
dedeelde, dat een spoedige regeling 
binnen afzienbare tijd kon worden af-
gerond. Uit de beantwoording van de 
schriftelijke vragen begrijp ik echter, 
dat deze kwestie nog steeds binnen af-
zienbare tijd zal worden afgerond. 
Mag ik de Minister vragen wanneer dit 
werkelijk het geval zal zijn? 

Wellicht kan de Minister dan ook 
mededelen, of de regeling voor vak-
bondsfaciliteiten spoedig komt. Deze 
is eveneens dringend noodzakelijk om 
het functioneren van de dienstcom-
missies te verbeteren. Immers, hier-
mee geeft men de achterban gelegen-
heid om meer dan tot nu toe mogelijk 
is onderwerpen in de dienstcommis-
sies te volgen en hun vertegenwoordi-
gers in de dienstcommissies van ad-
vies te dienen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan, 
dat, wanneer het actief en passief kies-
recht wordt ingevoerd, de voorschrif-
ten en regels die betrekking hebben op 
het functioneren van de dienstcorrv 
missies en die zijn vastgelegd in het 
Algemeen Rijksambtenaren Regie-
ment gewijzigd moeten worden. Kan 
dan tegelijkertijd niet overwogen wor-
den om de regeling van het voorzitter-
schap en de benoeming van de secre-
taris over te laten aan de dienstcom-
missies? 

Ten slotte wi l ik bepleiten, dat de 
dienstcommissies betrokken zullen 
worden bij de benoeming van topfunc-
tionarissen. Deze benoeming kan 
mijns inziens niet los gezien worden 
van de belangen die de werknemers 
hebben bij de inrichting van hun werk-
zaamheden. Het opstellen van een 
profielschets door de dienstcommis-
sies en het afvaardigen van de dienst-
commissies in de selectiecommissie 
lijkt mi j , gezien het belang dat het per-
soneel bij deze benoemingen heeft, re-
delijk. 

Wat het uitbouwen van de medezeg-
genschapsverhoudingen betreft: de 
behoefte om iets te zeggen te hebben 
over de eigen werksituatie en de daar-
bij behorende zaken, hebben niets te 
maken met het al of niet ambtenaar 
zijn. Die behoefte komt heel eenvoudig 
voort uit het feit, dat de meeste men-
sen - of het nu in een particulier bedrijf 
of bij een overheidsdienst is - niets in 
de melk te brokkelen hebben, terwijl zij 
wel degelijk ideeën hebben hoe hun 
werkplaats ingericht moet worden. Zij 
constateren regelmatig, dat diegenen 
die die zeggenschap wel bezitten ook 
vaak in de fout gaan, onrechtvaardig 
handelen enz., in ieder geval ook niet 
alwetend zijn! 

Daar komt nog bij, dat de ontwikke-
ling van velen de behoefte vergroot 
heef tom mee te kunnen denken, pra-
ten en beslissen, terwijl de inrichting 
van het dagelijks werk door allerlei 
omstandigheden als automatisering, 
specialisme en noem maar op, de mo-
gelijkheden tot ontplooiing verkleind 
hebben. Het kan dus nooit zo zijn, dat 
als men spreekt over medezeggen-

schap voor ambtenaren, men zich er-
van afmaakt door te stellen, dat de be-
hoefte aan medezeggenschap mis-
schien wel aanwezig is, maar dat dit 
onmogelijk gemaakt wordt door de in-
richting van ons stelsel, waar de eind-
verantwoordelijkheid bij de politieke 
ambtsdragers berust. Wij erkennen, 
dat de specifieke positie die het over-
heidsapparaat inneemt, beperkingen 
oplegt voor de mate waarin de ambte-
naar zeggenschap kan verwerven. 

Met andere woorden: de eisen en 
verlangens die de gemeenschap heeft 
kunnen botsen met die van de werkne-
mers bij de overheid. De grenzen van 
medezeggenschap voor de ambte-
naar, zoals ze nu zichtbaar zijn, liggen 
dus zodanig dat voorkomen wordt, dat 
de bevoegdheden van de gekozen po-
litieke vertegenwoordigers aangetast 
worden. Het is naar mijn mening ech-
ter nog lang niet zo, dat die grens met 
het huidige niveau van zeggenschap 
zelfs maar bij benadering bereikt is. 
Ook niet bij een aantal lagere overhe-
den, waar men in dezen veel verder is 
gegaan dan de centrale overheid. 

De discussies over de vierde macht, 
een veel gehoord argument tegen ver-
dergaande democratisering bij de 
overheid, waarvan ook ik het gevaar 
erken, hebben natuurlijk niets te ma-
ken met de man op de werkvloer. Ik 
zou hierover nog willen opmerken, dat 
het wellicht mogelijk is, dat bij toeken-
ning van meer medezeggenschap aan 
de man of vrouw aan de basis, deze 
macht ingedamd kan worden; in ieder 
geval wordt deze niet groter. 

In verband met de t i jd, moet ik af-
ronden. Tot slot wi l ik zeggen, dat het 
naar onze mening dringend noodzake-
lijk is, dat verbetering en uitbreiding 
van zeggenschapsverhoudingen bin-
nen de overheid zo snel mogelijk ver-
wezenlijkt worden. Ik ben mij ervan 
bewust, dat zoiets niet zonder een 
grondige studie kan, een studie, die er 
op gericht is te onderzoeken in hoever-
re het overheidspersoneel zeggen-
schap kan krijgen, rekening houdend 
met de regelingen welke ontworpen 
zijn voor de werknemers in de particu-
liere sector, rekening houdend ook 
met de taken en bevoegdheden van 
het Georganiseerd Overleg en ten slot-
te rekening houdend met de specifieke 
situatie die het overheidsapparaat in-
neemt in het kader van de vertegen-
woordigende democratie. 

Ik heb de eer u ook hierover een mo-
tie aan te bieden, mijnheer de Voorzit-
ter. 
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Voorzitter 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Moor 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
groting van Binnenlandse Zaken voor 
1979; 

overwegende, dat de medezeggen-
schapsverhoudingen bij de overheid 
beduidend achterblijven bij die in de 
particuliere sector; 

van mening, dat het gewenst is dat de 
medezeggenschap van het personeel 
bij de overheid, rekening houdend met 
de politieke verantwoordeli jkheid, op 
vergelijkbare wijze wordt georgani-
seerd als in het bedrijfsleven; 

spreekt als haar mening uit, dat op kor-
te termijn een studie naar de mogelijk-
heden hiertoe dient te worden ver-
richt; 

nodigt de Regering uit zo spoedig 
mogelijk met voorstellen te komen om 
aan de medezeggenschapsorganen 
vergelijkbare bevoegdheden toe te 
vertrouwen als waarover onderne-
mingsraden beschikken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De motie krijgt nr. 18. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De memorie van toelich-
ting begint met twee korte zinnen: 'De 
overheid is er voor de burgers. De bur-
gers zijn er niet voor de overheid. 

Degenen, die menen, dat hier een 
exclusieve liberale wijsgerigheid op 
tafel wordt gelegd, vergissen zich. 
Maar de bewindslieden geven wel 
aanleiding tot deze misvatting doordat 
zij er in één adem, enigszins tr iomfan-
telijk, aan toevoegen: 'Wij zijn ons 
er van bewust deze stelling niet voor 
het eerst te verdedigen'. 

En het is niet verwonderli jk, dat 
sommigen toen veronderstelden, dat 
de bewindslieden hiermee doelden op 
het liberale verkiezingsprogram, waar 
dezelfde zinnen in voorkomen. Ik denk 
echter, dat die veronderstelling niet 
juist is. 

Om te beginnen is het uiterst on-
waarschijnli jk, dat beide bewindslie-
den niet dagelijks zouden wil len rege-
ren vanuit het beproefde beginsel: hoe 
dichter bij de Kroon, hoe minder partij-
man. Daarvan uitgaande, is het niet 

goed denkbaar, dat de bewindslieden 
de zojuist genoemde eerste zinnen van 
de eerste door henzelf geschreven me-
morie van toelichting zouden hebben 
wil len gebruiken voor het debiteren 
van een partijpolitiek statement. Dat is 
verre van hen, neem ik aan. 

Er moet derhalve een andere reden 
zijn waarom zij met enige fierheid zeg-
gen, dat zij in het verleden al vaker de 
stelling hebben verdedigd, dat de bur-
gers er niet voor de overheid zijn, 
maar de overheid voor de burgers. Ui-
teraard neem ik aan, dat de bewinds-
lieden er weet van hebben, dat hier 
niet een liberale leuze in het geding is, 
maar een eeuwenoude opvatting. 

De historicus H. Algra heeft indertijd 
in AR-Staatkunde uiteengezet, dat het 
hierbij gaat om het sluitstuk van het 
beroemde Plakkaet van Verlatinghe, 
waarmee de Staten-Generaal indertijd 
Philips II het bos instuurde, waardoor 
er een eind kwam aan de dynastieke 
banden met Spanje. 

In de inleiding van het Plakkaet 
staat, dat de vorst door God is gesteld 
tot een hoofd van zijn onderzaten, om 
ze te beschermen, zoals een herder 
zijn schapen hoedt, en dat de onderza-
ten er niet zijn voor de vorst. Dat be-
toog kwam toen niet uit de lucht val-
len, maar sloot geheel aan bij wat Cal-
vi jn's opvolger Beza geleerd had in zijn 
studie over de verhouding tussen 
overheid en onderdanen. 

De veronderstelling ligt voor de 
hand, dat beide bewindslieden met de 
eerste zinnen van de memorie van toe-
lichting hebben wil len herinneren aan-
deze historische achtergrond. Als dat 
zo is, dan siert het hen, dat zij op deze 
manier een waardevol onderdeel van 
het christen-democratisch erfgoed pu-
bliekelijk voor hun rekening hebben 
wil len nemen. Uit hun mededeling, dat 
zij bedoelde stelling in het verleden al 
eerder hebben verdedigd, mag mijns 
inziens dan ook alleen afgeleid wor-
den, dat zij toen in gezelschap verkeer-
den van in historisch opzicht minder 
goed onderlegde lieden. Maar dat is, 
om de ambtsvoorganger van de Mi-
nister te citeren, allerminst onzedelijk. 

Graag wi l ik de opmerking in de me-
morie van toelichting onderstrepen, 
dat een ondermijning van de grondsla-
gen van onze democratische samenle-
ving dreigt als de burger het zicht ver-
Mest op zijn overheid. Bovendien wi l ik 
graag een uitroepteken zetten achter 
de zin, waarin de Minister en de 
Staatssecretaris herstel van de door-
zichtigheid van het openbaar bestuur 
als een eerste vereiste beschouwen. 
Dat houdt onder meer in, dat het nood-
zakelijk is om de eis van doorzichtig-

heid van meet af aan te stellen bij nieu-
we terreinen in het openbaar bestuur. 
Ik denk daarbij aan de snel oprukkende 
automatisering. 

Momenteel zijn de bevolkingsgege-
vens van de meeste Nederlanders al 
opgeslagen in geautomatiseerde regio-
nale centra. De Staatssecretaris had 
het in zijn brief van 29 mei j l . aan de 
Voorzitter van deze Kamer over 'een 
laatste ontbrekende schakel in het stel-
sel van een geautomatiseerde bevol-
kingsboekhouding' toen hij melding 
maakte van een in te stellen onderzoek 
naar een mogelijke automatisering 
van het register van buitenlandse mi-
gratie bij de Rijksinspectie van de be-
volkingsregisters. 

Steeds duidelijker wordt het dat de 
wetgever de voortschrijdende ontwik-
kelingen op het gebied van de automa-
tisering op geen stukken na kan bijbe-
nen. Daarin ligt een uiterst vruchtbare 
voedingsbodem voor het opbloeien 
van scepsis en argwaan ten opzichte 
van de hedendaagse informatiesyste-
men. Als de automatisering van per-
soonsgegevens in gemeenteraden be-
zorgde vragen oproept, wordt vaak 
verwezen naar het in te dienen wets-
ontwerp inzake de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, dat voor-
bereid wordt op het ministerie van 
Justitie. Die voorbereiding verloopt 
wel erg traag. Sommige gemeenten 
hebben zelf een regeling opgesteld tot 
bescherming van de persoonlijke le-
venssfeervan hun inwoners bij ge-
bruik door de gemeenten van geauto-
matiseerde administraties. Maar daar-
mee zijn we er natuuurlijk niet. 

Prof. Brussaard, chef van de afdeling 
Automatische informatiesystemen 
van de Directie Overheidsorganisatie 
en automatisering van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, stelt in een 
recente publikatie van hetWODC de 
vraag, waarom 'de automatisering van 
persoonsgegevens met zoveel wan-
trouwen wordt bezien, zelfs in de 
openbare sector, als een en ander in 
reglementen en voorschriften wordt 
geregeld'. Hij geeft zelf een tweeledig 
antwoord. 

De mensen hebben onvoldoende in-
zicht in de technische beveiligingen, 
die in de informatiesystemen zijn inge-
bouwd en de mensen hebben onvol-
doende inzicht in het feitelijk functio-
neren van de overheid, waarbij aller-
lei deeleenheden elkaar heftig bestrij-
den op het gebied van de informatie-
voorziening en dat leidt volgens Bruss-
aard tot ondoorzichtigheid en oncon-
troleerbaarheid. Welnu, als het de be-
windslieden ernst is om de doorzich-
tigheid van het openbaar bestuur te 
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herstellen, dan wordt hun hierbij door 
één van hun beleidsmedewerkers een 
zeer belangrijk arbeidsveld aangewe-
zen. 

In dit verband wi l ik ook de slotcon-
clusievan Brussaard citeren: 'Waar 
dan ook behoefte aan is is niet zozeer 
om in detail bijvoorbeeld in een regie-
ment vast te leggen welke gegevens-
elementen in een bepaald informatie-
systeem voor een bepaald doel mogen 
worden verwerkt. Dit blijkt al voldoen-
de uit de systeemdocumentatie. Waar 
behoefte aan is, zijn stringente voor-
schriften voor het bouwen en het func-
tioneren van informatiesystemen als 
zodanig'. 

Graag zou ik het oordeel van de 
Staatssecretaris vernemen over de 
vraag, of er naast privacy-beschermen-
de voorschriften tevens een duidelij-
ke behoefte is aan stringente voor-
schriften die betrekking hebben op de 
technische en organisatorische kant 
van de zaak als het bouwen en functione-
ren van informatiesystemen. Zo ja, wil 
hij dan bevorderen, dat dergelijke 
voorschriften zo spoedig mogelijk tot 
stand komen? 

Is de bewindsman bereid, het inte-
rimrapport over een nationaal instituut 
ten behoeve van onderzoek op het ge-
bied van de toegepaste informatica, 
aan de Kamer over te leggen? 

In de memorie van toelichting wordt 
herhaald, dat een ontwerp van wet op 
de centrale personenadministratie 
(CPA) voorbereid en ingediend zal 
worden in samenhang met de alge-
mene wetgeving inzake de privacy, die 
onder Justitie ressorteert. 

Betekent dit, dat beide wetsontwer-
pen ongeveer gelijktijdig ingediend 
zullen worden en is dat per se noodza-
kelijk? Ik wijs erop, dat volgens de 
staatscommissie-Koopmans de indie-
ning van het wetsontwerp-CPA niet 
hoeft te wachten op de algemene wet-
geving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer bij persoons-
registratie. Dat is een niet onbelangrijk 
gegeven indien de geruchten juist zijn, 
dat het wetsontwerp CPA al ongeveer 
gereed is, maar dat het nog wel tot 
eind volgend jaar zal duren voordat 
Justitie zo ver is met haar wets-
ontwerp. 

Ik zou het op prijs stellen als de 
Staatssecretaris hierover zijn mening 
wilde geven. En wellicht zou hij dan 
ook een reactie kunnen geven op het 
pleidooi, dat mevrouw Singer-Dekker 
in dezelfde WODC-publikatie gevoerd 
heeft om te komen tot een soort om-
budsman voor de privacy-bescher-
ming in verband met persoonsregi-
straties. 

Bij de behandeling van Bestek '81 is 
door onze woordvoerders meer dan 
genoeg gesproken over de rechtsposi-
tie van het overheidspersoneel en de 
daarvan afgeleiden. Nu het overleg 
nog gaande is of nagenoeg afgerond 
is, lijkt ons dat zwijgen nu goud waard 
kan zijn. 

Vandaar, dat wi j over deze aangele-
geheid thans niet zullen spreken. Wij 
verwachten van de Minister een brief -
die is al toegezegd - aan de Kamer 
over de onderhandelingsresultaten en 
wi j zullen die dan graag in het open-
baar bespreken, eventueel in een 
openbare commissievergadering 
Ambtenarenzaken. 

Kan iets meegedeeld worden over 
de stand van zaken met betrekking tot 
de regeling van het stakingsrecht van 
ambtenaren? 

De heer Vellenga legde een reken-
voorbeeld voor met betrekking tot de 
wetenschappelijke instituten en de f i-
nanciering daarvan. Ook wi j zijn erg 
benieuwd naar het antwoord van de 
Minister op de vraag die de heer Vel-
lenga in dit verband heeft gesteld. 

Regelmatig leest men in toelichtin-
gen op hoofdstukken van de rijksbe-
groting, dat een werkgroep 'goede 
vorderingen' maakt. Zo ook in de toe-
lichting op de begroting voor Binnen-
landse Zaken voor 1978 ten aanzien 
van de werkgroep algehele herziening 
gemeentewet. Met die 'goede vorde-
ringen' valt het blijkens het tussenrap-
port van de werkgroep echter niet 
mee. In dit tussenrapport - of eigenlijk 
moet ik zeggen: in dit in een mooi en 
duur voorlichtingsjasje gestoken brief-
je - spreekt de werkgroep de verwach-
ting ui te ind 1979 haar werkzaam-
heden te kunnen afronden. Dat zou, 
gesteld dat dit lukt, anderhalf jaar later 
zijn dan in de opdracht werd vermeld. 

De werkgroep voert voor de trage 
voortgang onder meer aan, dat nieu-
we wetgeving en nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals op het terrein van de open-
baarheid van bestuur en de planning 
alsmede de nieuwe opvattingen met 
betrekking tot het complementair be-
stuur, de werkgroep noodzaakten haar 
opdracht in een breder kader te plaat-
sen. 

Het is natuurlijk prima, dat een werk-
groep haar taak serieus opvat, maar 
wanneer dit al te serieus gebeurt, dan 
kan dat tot gevolg hebben, dat de ene 
activiteit op andere activiteit wacht en 
dat allerlei commissies op andere 
commissies gaan wachten. Verdient 
het geen aanbeveling nu reeds duide-
lijk af te spreken, dat de werkgroep de 
bestuurlijke reorganisatie niet hoeft af 
te wachten? Mochten er na de reorga-
nisatie nieuwe wijzigingen in de ge-

meentewet moeten worden aange-
bracht, dan kunnen die bij de desbe-
treffende wetsontwerpen worden 
meegenomen. Kan de Minister met 
deze suggestie instemmen? 

Anders ligt het - ik geef het graag 
toe - met de wetsontwerpen tot wijzi-
ging van de Grondwet, voor zover deze 
op de lagere overheden betrekking 
hebben. Nu het rapport van de werk-
groep toch pas verschijnt nadat de 
Tweede Kamer deze wetsontwerpen 
behandeld zal hebben, ligt het voor de 
hand uit te gaan van de nieuwe Grond-
wettekst. 

Op een tweetal 'fundamentele vra-
gen' die de werkgroep zich gesteld 
heeft, wi l ik kort ingaan. Het eerste 
punt betreft de bevoegdheidstoede-
ling. Van harte onderschrijven wi j de 
uitspraak van de werkgroep, dat zij uit-
gaat van een open bevoegdheid en 
een omvangrijk takenpakket voor de 
gemeenten. 

Het tweede onderwerp is de vraag of 
het bestaande overwegend monisti-
sche stelsel gehandhaafd dient te blij-
ven en in samenhang daarmee de col-
legiale besluitvorming van burge-
meester en wethouders. Wij vinden 
van wel, maar zouden tegelijkertijd 
wil len zien, dat de werkgroep ook se-
rieus aandacht zou schenken aan de 
inmiddels inburgerende gewoonte om 
aan het begin van een nieuwe raads-
periode zogenaamde beleidspro-
gramma's op te stellen voor het nieuw 
te vormen college van burgemeester 
en wethouders. 

Een gewoonte, die wij van harte toe-
juichen: de kwaliteit en de doorzichtig-
heid van het openbaar bestuur is er-
mee gediend. Er kan door de opstel-
ling van dergelijke programma's ech-
ter wel een ietwat ander licht komen te 
vallen op de monistische structuur van 
de gemeente. Is de Minister het met 
ons eens, dat beleidsprogramma's 
- zoals ik daar net bedoelde - op gespan-
nen voet kunnen komen te staan met 
het uitgangspunt van de afspiegeling 
bij de samenstelling van het dagelijks 
bestuur van de gemeente? 

In zijn brief van 6 oktober jongstle-
den aan de voorzitter van de Rotter-
damse gemeenteraadsfractie van het 
CDA stelt de Minister deze problema-
tiek onomwonden aan de orde. Hij be-
toont zich weliswaar voorstander van 
een afspiegelingscollege, maar wil de 
vraag beantwoord zien of hier wel of 
niet strijd is met de autonomie van de 
raad. 

Vandaar, dat de bewindsman in de-
zelfde brief de toezegging doet, dat hij 
onder de aandacht van de werkgroep 
herziening gemeentewet zal brengen 
of er in de gemeentewet regels opge-
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nomen moeten worden ten aanzien 
van rechten en plichten van raadsle-
den bij de benoeming van wethou-
ders. Is deze toezegging inmiddels 
geëffectueerd en kan de Minister na-
der aangeven in welke richting zijn ge-
dachten gaan? Het gaat hier immers 
om een kernpunt van ons gemeente-
recht? Ten slotte wat dit betreft, mag 
er nu inderdaad van uitgegaan wor-
den, dat de Minister begin 1980 een 
wetsontwerp tot herziening van de ge-
meentewet bij de Staten-Generaal zal 
indienen? 

Wat de bestuurlijke reorganisatie 
aangaat, is het standpunt van de CDA-
fractie, dat er een duidelijke decentrali-
satie van rijkstaken tot stand moet ko-
men. Wat het toekomstige organisatie-
model betreft, houden wi j er onverkort 
aan vast dat er drie bestuurslagen 
moeten blijven, dat het aantal ge-
meenten verkleind moet worden en 
dat er een zekere vergroting van het 
aantal provincies moet plaatsvinden. 
Noch de gewijzigde Wet gemeen-
schappelijke regelingen, noch dezoge-
naamde pre-gewesten zullen bij de re-
organisatie van ons binnenlands be-
stuureen doorslaggevende rol mogen 
spelen. Ik neem aan, dat de Minister 
dit standpunt deelt. Als dit inderdaad 
zo is, zal ik ervan afzien, dit standpunt 
in een motie neer te leggen. Dit zou 
dan namelijk overbodig zijn. 

De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag iets terugdoen. 
Wanneer mijnheer Faber zo de woor-
den 'een zekere vergroting van het 
aantal provincies' uitspreekt, heeft hij 
dan ook een bepaald getal in het 
hoofd? 

De heer Faber (CDA): Neen, dan zou ik 
het genoemd hebben, hoor. 

De heer Vellenga (PvdA): Wat is dan 
de kwintessens van die formulering? 

De heer Faber (CDA): Daar zit een ge-
weldig wijze gedachte achter, namelijk 
dat wi j er nog niet uit zijn. 

De heer Vellenga (PvdA): U bent er 
nog niet uit? 

De heer Faber (CDA): U zit vastgeprikt 
op 24. 

De heer Vellenga (PvdA): Vastgeprikt 
is overdreven. Het komt ons echter 
voor, dat het iets dichter bij onze op-
vattingen komt dan 17. Misschien zou 
u eens kunnen zeggen welk getal 
eventueel het dichtst bij uw opvattin-
gen komt. Ik kijk dan niet op twee of 
drie. 
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De heer Faber (CDA): Dat kan ik mij 
voorstellen. Kijk eens even, wi j bevin-
den ons midden in het proces van de 
bestuurlijke reorganisatie. De Minister 
heeft het getal van 17 genoemd. Wij 
staan op het standpunt, dat de me-
ningsvorming niet uitgekristalliseerd 
is. Vandaar. De heer Vellenga nam 
zoeven het woord 'haast' in de mond 
en ik heb in dit verband het woord 'ze-
ker' genoemd. Er is dus sprake van een 
zekere elasticiteit. Dank u wel. 

De heer Vellenga (PvdA): U behoeft 
mij niette bedanken. 

De heer Faber (CDA): Neen, maar u 
knikte zo. 

De heer Vellenga (PvdA): Ik bedank u 
dus niet voor het antwoord. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat de bestuurlijke reorga-
nisatie betreft, was ik nog niet aan het 
eind van mijn Latijn. Wij zijn er name-
lijk nog niet - in tegenstelling tot wat 
de heer Vellenga in zijn referaat heeft 
gesuggereerd - met de stelling, dat wi j 
moeten vasthouden aan drie bestuurs-
lagen. In de toekomst, zowel in de 
overgangsfase naar de nieuwe be-
stuurlijke organisatie als daarna, zal er 
behoefte zijn aan aanvullende be-
stuursvormen. Daarbij gaan mijn ge-
dachten in de eerste plaats uit naar sa-
menwerkingsorganen van gemeenten. 
Ook in de toekomst zal hiervoor een 
nuttige en noodzakelijke taak zijn weg-
gelegd. Zij zullen dan ook niet als 
'wegwerpstructuren' behandeld mo-
gen worden. Ook zal ervan uitgegaan 
moeten worden, dat de taken van be-
doelde samenwerkingsorganen van 
gebied tot gebied zullen kunnen ver-
schillen. 

Men zal zich ervan bewust moeten 
zijn, dat wij hier niet met een volwaar-
dige bestuurslaag te maken hebben, 
maar met een aanvullende bestuurs-
vorm. Het gaat om intergemeentelijke 
samenwerking. Ik onderschrijf het-
geen hierover is neergelegd in het 
CDA-rapport 'Op het goede spoor'; de 
bedoelde organen hebben geen inte-
grale opdracht, geen vrije huishouding 
maar een afgeleid taken- en bevoegd-
hedenpakket, een beperkt takenpakket 
ook. 

Ik wil er graag aan toevoegen dat het 
mijns inziens dan moet gaan om taken 
die niet zozeer liggen in de sfeer van 
ordening en planning, maar om 
gemeentelijke verzorgingstaken op re-
gionale schaal; samengesteld lokaal 
bestuur dus. Rechtstreekse verkiezing 
wijzen wij dan ook af. Wij kunnen ons 
vinden in de gedachte van de Minister 
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om het wetsontwerp tot herziening 
van de Wet Gemeenschappelijke Re-
gelingen te betrekken bij de behande-
ling in het parlement van de wetsont-
werpen tot reorganisatie van het bin-
nenlands bestuur. Deze opzet strookt 
met de door ons voorgestane meer-
sporige benadering, waardoor Rijk, 
provincies, gemeenten en ook de or-
ganen van het samengesteld lokaal 
bestuur weten waar ze aan toe zijn. Fa-
seringen zijn daarbij niet uitgesloten. 

Voorkomen moet echter worden, dat 
er op een gegeven moment eenzijdig 
gespeeld gaat worden over de band 
van óf de provincies óf de gemeenten. 
De vele mislukte pogingen in het verle-
den om ons binnenlands bestuur te re-
organiseren hebben ons tot de over-
tuiging gebracht, dat alleen een inte-
grale aanpak kans van slagen heeft. 
Daar willen wi j ons dan ook, samen 
met de Minister, sterk'voor maken. 

Enkele weken geleden heeft de Mi-
nister een nota het licht doen zien over 
uitgangspunten en criteria ten aanzien 
van gemeentelijke herindeling. Onge-
twijfeld zal er nog wel een gelegenheid 
komen om hier diepgaand op in te 
gaan, maar ik wil nu alvast kwijt, dat 
wi j naar onze mening niet veel wijzer 
worden van deze nota. Bij de begro-
tingsbehandeling voor 1978 heb ik 
twijfels door laten klinken of het soci-
aal-wetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van Binnenlandse Zaken wel 
voldoende praktisch en operationeel 
is. Deze twijfels zijn versterkt na lezing 
van de nota over de gemeentelijke her-
indeling. 

Wij onderschrijven de bedoeling van 
de Minister om in de toekomst te ko-
men tot een bepaalde systematiek bij 
het herindelen van gemeenten en wij 
zijn het er mee eens, dat de soms zeer 
lange herindelingsweg zoveel moge-
lijk bekort moet worden. 

Wat het laatste betreft, de bewinds-
man gaat er kennelijk op voorhand van 
uit, dat met name de parlementaire be-
handeling te veel tijd vergt. Kan hij dit 
met gegevens staven? 

Kan hij dit doen bij voorbeeld door 
het verschaffen van een overzicht van 
de totale duur van de herindelingen 
sinds 1970, waarbij deze tijdsduur on-
derverdeeld is in verschillende fasen? 

Op zich zelf spreekt het wel aan, dat 
de Staten-Generaal en de Minister zich 
zouden moeten beperken tot een mar-
ginale toetsing, zoals de Minister voor-
stelt in de nota. Er kan hier echter een 
fikse adder onder het gras schuilen. 
Verstandige provinciebesturen plegen 
tijdig en systematisch overleg met het 
ministerie over belangrijke herinde-
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l ingsplannen. Daaraan wordt ook ge-
refereerd in de brief, die de Minister op 
22 mei j l . aan de vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken heeft gestuurd en 
die naderhand onderwerp van een 
mondeling overleg is geweest tussen 
de Minister en bedoelde vaste com-
missie. 

Het ministerie krijgt bij het voorover-
leg met de provincies volop kansen 
om eigen opvattingen te ventileren en 
tot gelding te brengen. Het parlement 
staat in dit opzicht in een veel zwakke-
re positie. Ik ben, als we de Minister 
volgen, erg beducht voor een toene-
mende bureaucratisering op het gebied 
van de herindeling van gemeenten. 
Weliswaar worden de gemeenteraden 
ook in de toekomst nog gehoord maar 
provinciale staten komen officieel niet 
in het stuk voor en de invloed van het 
parlement wordt in de opzet van de 
Minister gereduceerd. 

Wij zouden er misschien nog wel 
iets in kunnen zien als er goede en 
operationele criteria tot stand zouden 
kunnen komen voor het te voeren her-
indelingsbeleid. Wat dat betreft, 
brengt de nota van de Minister ons 
echter niet veel verder. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik tracht de 
heer Faber te volgen op het punt van 
'het parlement staat buiten spel'. Wan-
neer ik het goed heb begrepen, zouden 
de criteria en de plaats van het parle-
ment worden ondergebracht in een 
verzamelwet, zodat het parlement al-
ti jd kan ingrijpen. 

De heer Faber (CDA): Ik ga nu in op 
datgene wat er op dit moment op tafel 
ligt. Ik was net toe aan de passage 
waarin ik de criteria, zoals die nu zijn 
geformuleerd, wil wraken wat de 
vaagheid betreft. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik wil geen 
wraak; ik wi l duidelijkheid op het punt 
van de betekenis van zo'n wet. Als 
daarin een functie voor het parlement 
wordt neergelegd, is dat naar mijn me-
ning zinvol. 

De heer Faber (CDA): Dat is uitstekend. 
De opzet is echter dat wi j in het parle-
ment bij de verschillende onderschei-
den herindelingen komen tot een mar-
ginale toetsing. Dat betekent in feite 
een toetsing of de criteria zijn toege-
past. Het is mijn standpunt - en ik zal 
dat nog even toelichten - dat die crite-
ria veel te vaag zijn. Ik heb op dit punt 
ook nog een ideologisch argumentje 
in de tas. 

Ik noem even een paar criteria waar-
over de Minister zelf spreekt in de no-
ta. Hoe wi l de Minister de identiteit 

van een nieuw te vormen gemeente 
meten? Het lijkt mij moeilijk, de identi-
teit van een bestaande gemeente te 
meten, maar de identiteit van een 
nieuw te vormen gemeente meten, 
lijkt mij een heksentoer. Welke meet-
bare grootheden wil de Minister ge-
bruiken om de sociale, economische 
en - niet te vergeten -cu l ture le sa-
menhang veilig te stellen? Het zijn elke 
keer woorden die ik heb geplukt uit de 
nota. Waarom moet een gemeente 
minstens 10.000 inwoners tellen? 

Ik wil het niet laten bij deze kritische 
kanttekening, maar zelf ook een bena-
dering naar voren brengen. Zou het bij 
voorbeeld niet beter zijn, eerst een 
aantal condities op te stellen waaraan 
gemeenten in de toekomst ten minste 
zullen moeten voldoen? Zij moeten bij 
voorbeeld de gelegenheid, en derhal-
ve de omvang en het inwonertal, heb-
ben om een eigen welzijnsafdeling te 
kunnen vormen op de secretarie. Zou 
er eerst geen inventarisatie moeten 
komen van de gemeenschappelijke re-
gelingen, die men overbodig wi l ma-
ken door de gemeentelijke herinde-
ling, en welke minimuminwonertal len 
men daarvoor nodig heeft? Het is 
denkbaar dat men op zo'n manier op 
een wellicht gefundeerde wijze tot een 
gewenst minimuminwonertal voorde 
gemeenten kan komen. 

Nu kom ik op het ideologische punt-
je, namelijk, dat er naar mijn mening 
geen objectieve superieure herinde-
lingsmethode bestaat. 

Als men daarvan uitgaat kan men tot 
de volgende werkwijze komen. Stel 
eerst op een gefundeerde wijze vast 
aan welk minimuminwonertal de ge-
meenten in de toekomst ten minste 
moeten voldoen. Binnen het raam van 
dat minimuminwonertal zullen er per 
provincie en per streek vaak meer goe-
de herindelingsalternatieven denkbaar 
zijn; er is niet slechts één goede weg. 
Welnu, laat de bevolking en de ge-
meentebesturen - de meest direct be-
trokkenen -z i ch daarover uitspreken. 
Als op deze wijze een goed doort im-
merde procedure zou worden ontwor-
pen, dan acht ik het denkbaar dat het 
parlement in principe bereid zou kun-
nen zijn, herindelingsvoorstellen van 
de Minister marginaal te toetsen, na-
melijk of de gevolgde procedure inder-
daad volgens 'het boekje' is verlopen. 
Op zo'n manier zal het wellicht moge-
lijk zijn, het gevaar te omzeilen van een 
bureaucratisering van de gemeente-
lijke herindeling; een gevaar dat naar 
mijn mening duidelijk in de nota van 
de Minister ligt opgesloten. 

De heer Stoffelen (PvdA): De heer Fa-
ber heeft het over een soort volksuit-

spraak, dus het peilen van de opvattin-
gen van de mensen in het gebied zelf. 
Laat ik even een voorbeeld nemen: 
wat telt zwaarder, de stemmen van de 
mensen uit Diepenheim of de stern-
men van de mensen uit Deventer? Hoe 
wil hij dat wegen? 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat dit betreft - en ik geef 
toe dat het een beetje een partiële af-
wijking is - heb ik een optimistisch 
mensbeeld. Ik ben ervan overtuigd 
dat, wanneer men voor een streek bij 
het opstellen van alternatieven iedere 
keer voldoet aan de randvoorwaarde 
van het minimuminwonertal , de men-
sen in zo'n regio in staat zijn, een keu-
ze te maken tussen de verschillende al-
ternatieven. 

Men moet wel van goeden huize ko-
men, of men nu bij de provincie, bij het 
parlement of op het ministerie is, om 
hiervan te wil len afwijken. Ik zeg niet 
dat men elke keer een eenduidige uit-
spraak krijgt. Ik meen echter dat men 
informatie op tafel kan krijgen die in 
veel gevallen beslissend kan zijn. 

De heer Stoffelen (PvdA): Het betekent 
in alle gevallen - zover wil len wij niet 
gaan - dat de stemmen van de inwo-
ners uit de grootste gemeenten zo do-
minant zijn, dat hiermee de opvatting 
van de streek vastligt. 

De heer Faber (CDA): Neen, het gaat 
om de inwoners van de verschillende 
gemeenten. Men maakt een plan met 
verschillende varianten. Als men een-
maal heeft besloten tot een streeksge-
wijze herindeling, kunnen de gemeen-
ten hierover spreken. Inspraak is na-
tuurlijk niets waard, als er geen kap-
stok is. 

Misschien komen er vanuit de ge-
meentebesturen, vanuit de bevolking, 
geheel nieuwe alternatieven. Vast 
staat echter de randvoorwaarde van 
het minimuminwonertal . Het gaat mij 
erom dat men vanuit planologisch 
oogpunt noch vanuit cultureel oog-
punt mag zeggen: Dit is dè oplossing. 
Men moet de gemeenten verschillen-
de alternatieven geven en hun een 
oordeel hierover laten geven. Ik heb er 
vertrouwen in dat dit vaak tot goede 
oplossingen kan leiden, omdat de 
mensen in de streek zelf vaak het beste 
weten waarbij zij in de toekomst willen 
behoren. 

Heeft de Minister de provinciale 
besturen en/of de VNG geraadpleegd 
over de voorgelegde criteria inzake de 
gemeentelijke herindeling? Zo nee, 
waarom is dit niet gebeurd? Zo ja, wat 
waren de opvattingen in deze kringen? 

Ik kom terug bij de memorie van toe-
lichting. Is het zeker, dat wij spoedig 
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een wetsontwerp tegemoet kunnen 
zien met betrekking tot de gemeente-
lijke indeling van Lelystad? Dat wordt 
hoogt i jd . 

In tegenstelling tot het vorige jaar 
wordt in de toelichting nu alleen over 
een provinciale en niet over een 
gemeentelijke indeling van de Wad-
denzee gesproken. Wat is daarvan de 
oorzaak? Ik stel vast, dat ook een 
gemeentelijke indeling van dit gebied 
noodzakelijk is. 

Wij hehben er met waardering ken-
nis van genomen, dat de Minister met 
het oog op de provinciale herindeling 
voor een aantal provincies een werk-
groep heeft ingesteld. Verlopen de 
werkzaamheden van die werkgroepen 
naar wens en is de hoop gerechtvaar-
digd, dat er in redelijke eensgezind-
heid geadviseerd zal worden? 

Het is de bedoeling, dat er een de-
centralisatie van rijkstaken tot stand 
gebracht zal worden. Dat is naar veler 
oordeel hard nodig. Bij de vorige be-
grotingsbehandeling zei de Minister 
toe, het IPO-rapport 'Decentralisatie 
van rijkstaken' te zullen bestuderen. 
Wat zijn de vruchten van deze studie? 

Is de Minister bereid, de lange lijst 
met gedeconcentreerde rijksdiensten 
eens door te lichten en na te gaan wel-
ke gedeconcentreerde rijksdiensten op 
korte termijn gedecentraliseerd kun-
nen worden? 

Men hoort echter niet alleen over 
Haags centralisme klagen. Met name 
in gemeentelijke kring kan men nogal 
eens enige ontstemming vernemen 
over betutteling van de kant van de 
provincie. Het is al veertien jaar gele-
den, dat prof. Brasz daarover een 
boekje open deed op grond van door 
hem verricht onderzoek naar het pro-
vinciale toezicht op gemeentebestu-
ren. Een en ander leidt mij tot de vraag 
of de Minister het mogelijk, nodig en 
wenselijk acht, om de bestuurlijke re-
organisatie aan te grijpen om in de 
toekomst voor gemeentebesturen de 
mogelijkheid te openen om bij voor-
beeld bij provinciale staten in beroep 
te gaan tegen een al dan niet veron-
derstelde overdreven bemoeizucht 
van gedeputeerde staten met het ge-
meentelijk beleid. 

Ik ben er mij van bewust, dat in mijn 
bijdrage de kritische noot niet heeft 
ontbroken. Dat vloeit echter geenszins 
voort uit onvoldoende vertrouwen in 
de beide liberale bewindslieden, maar 
uit een levendige belangstelling voor 
hun beleidsterreinen. De burgers zijn 
er niet voor de overheid, maar de over-
heid is er voor de burgers. En voor hun 
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volksvertegenwoordigers, denk ik er 
maar zachtjes achteraan. Daarom die 
kritische noten. 
De vergadering wordt 5 minuten ge-
schorst. 

D 
De heer Wisselink (CDA): Mijn fractie 
waardeert het dat de Regering heeft 
gekozen voor een verdere uitbouw van 
de civiele verdediging ter verminde-
ring van onze kwetsbaarheid. Het komt 
ons daarbij gewenst voor dat aan de 
voorlichting van de bevolking meer 
aandacht wordt besteed. 

Wat de investeringen in schuilgele-
genheden betreft zouden wi j er voor 
willen pleiten bij de bouw van bij voor-
beeld ondergrondse parkeergarages 
subsidie te verstrekken om de nodige 
extra voorzieningen aan te brengen. 
Vaak zijn slechts geringe aanpassin 
gen nodig om aan de gestelde eisen 
van schuilgelegenheid te voldoen. 

Hierdoor kunnen dan de beperkte 
middelen optimaal benut worden. Een 
versterking van de samenwerking met 
onze buurlanden bij het bestrijden van 
ongevallen en rampen achten wi j drin-
gend gewenst. Bij het recente bezoek 
van de vaste kamercommissie aan de 
oefeningen van de A-Kring BB-Lim-
burg is ons dat duidelijk geworden. 
Wij dringen daarom aan op een spoe-
dige afsluiting van het onderzoek, in 
dezen, waarover de memorie van toe-
lichting spreekt. 

Volgens de memorie van toelichting 
is er sprake van een regelmatige voort-
gang van de wetgeving op basis van 
de Nota hulpverlening bij ongevallen 
en rampen. Wij nemen aan dat behal-
ve een regelmatige voortgang er ook 
de nodige spoed betracht wordt, om-
dat de huidige wetgeving onvoldoende 
mogelijkheden biedt voor de meer in-
grijpende reorganisaties. In de jaren 
'80 en '81 moet reeds veel zijn beslag 
gekregen hebben en wi j dringen er bij 
de Regering op aan dat de voorne-
mens werkelijkheid worden. 

Mijnheer de Voorzitter! De regionali-
satie van de brandweer verloopt blijk-
baar naar wens. Daarbij zal er wel op 
gelet moeten worden, dat de vri jwil l i-
ge korpsen zich niet achteruit gezet 
gaan voelen. Dit kan worden voorko-
men door de zorg voor de brandweer 
in eerste instantie als een lokale aan-
gelegenheid te blijven aanmerken, 
waardoor de betrokkenheid behouden 
blijft. Mogen wij aannemen dat ook de 
Minister deze zienswijze deelt? 

Hoewel persoonlijke contacten met 
ambtgenoten van de Minister vlug tot 
stand kunnen komen kan dit blijkbaar 
niet gezegd worden van sommige in-
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terdepartementale regelingen. Ik doel 
hier met name op het overleg over de 
bredere samenstelling van de interde-
partementale 'Commissie preventie 
van rampen door gevaarlijke stoffen'. 
Reeds in de memorie van toelichting 
begroting 1978 werd het aangekon-
digd, en nog is het overleg hierover 
niet afgesloten. Wat steekt hier achter? 
Juist het feit dat van de adviezen van 
de afdeling ongevallenbestrijding ge-
vaarlijke stoffen veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt, duidt erop hoe nodig 
het is dat aan deze materie gewerkt 
wordt, alsmede dat het model ram-
penbestrijdingsplan giftige stoffen 
spoedig gereed komt. 

Herhaaldelijk doen zich calamiteiten 
voor, met gas of scherpe zuren, op de 
weg, op het water en zelfs in de be-
bouwde kom. Vaak zijn de parate dien-
sten hiertoe niet uitgerust of ontbreekt 
de wetenschap hoe de stoffen onscha-
delijk gemaakt moeten worden en het 
beste hulp moet worden geboden. Wij 
dringen aan op spoed zodat ook de 
rampenbestrijdingsplannen van de ge-
meenten kunnen worden aangepast of 
aangevuld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het wordt 
steeds duidelijker dat samenwerking 
van de hulpverleningsdiensten drin-
gend nodig is. Hiermee bedoelen wi j 
de sectoren politie, brandweer, ambu-
lancevervoer en de bescherming be-
volking. In deze 4 sectoren is grote be-
hoefte aan regionalisatie en coördina-
tie. Om hierin te kunnen slagen zijn 
vooral twee dingen nodig: 

1. dat genoemde diensten zoveel 
mogelijk dezelfde regio bestrijken; 

2. dat de ontwikkelingen van deze 
diensten van meet af aan zo goed mo-
gelijk op elkaar worden afgestemd. 

Ten einde dit te kunnen bewerkstelli-
gen moeten de wetgevende arbeid en 
het beleid hierop worden aangepast. 
Bovendien is het van groot belang dat 
ook vanuit de regio's de standpunten 
duidelijk kenbaar gemaakt worden. 
Daarom zijn wi j erg ingenomen met 
nota nr. 40 van de VNG. Heel veel in 
deze nota spreekt ons aan. 

Met name spreekt ons de zorg aan, 
die uit deze nota naar voren springt, 
dat in het regionalisatiestreven van de 
vier hulpverleningsdiensten zich ont-
wikkelingen voordoen die slecht op el-
kaar zijn ingespeeld, waardoor de 
broodnodige coördinatie moeilijk van 
de grond kan komen. 

In het CDA-modelprogram voor ge-
meenteraads- en statenverkiezingen 
1978 zijn de uitgangspunten als volgt 
geformuleerd: 'Er dient meer aan-
dacht te worden geschonken aan de 
regionale samenwerking van hulpver-
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lenende diensten zoals brandweer, po-
litie, ambulancevervoer en BB. Er 
wordt naar gestreefd deze diensten 
binnen een zelfde verzorgingsgebied 
werkzaam te laten zijn. Coördinatie 
tussen de alarmeringsposten van de 
samenwerkende hulpverleningsdien-
sten dient snel tot stand te worden 
gebracht. In de praktijk komt er, op 
enkele uitzonderingen na, nog maar 
weinig van terecht, vooral wat betreft 
de coördinatie van de alarmering. Na-
genoeg elke dienst streeft naar een ei-
gen centrale en moet deze uiteraard 
ook gaan bemannen of bevrouwen. 

Mijnheer de Voorzitter! De vier hulp-
verleningsdiensten zijn autonoom en 
kunnen het dus doen, maar de vraag is 
wel levensgroot of het niet te veel van 
het goede gaat worden. Onze voorkeur 
gaat uit naar meer multifunctionele 
centrales met een uniform meldnum-
mer in het gehele land omdat: 

- het betere perspectieven biedt 
voor een goede samenwerking tussen 
de verschillende hulpverleningsdisci-
plines; 

- er veel meer aandacht geschon-
ken kan worden aan de beveiliging te-
gen bezetting of overvallen; 

- het kosten spaart in de materiële 
en personele sector; 

- het personeel beter kan worden 
opgeleid en toegerust; 

- de automatisering gemakkelijker 
en goedkoper is uit te voeren. 

De Minister zal het waarschijnlijk 
wel met ons eens zijn, maar hij heeft 
voor die samenwerking de medewer-
king nodig van meerdere instanties. 
En dat gaat niet zo gemakkelijk. Wij 
overwegen daarom, indien hiertoe 
aanleiding bestaat, in tweede termijn 
hierover met een ondersteunende mo-
tie te komen. 

Helaas is het besluit over het unifor-
me meldnummer0011 nog niet geno-
men, maar gelukkig is er een reële 
kans dat het toch nog lukt. 

Dat de coördinatie van de hulpverle-
ningsdiensten in de praktijk niet in de 
alarmposten, maar op de plaats van 
het ongeval geschiedt achten wi j niet 
de beste werkwijze. 

Veelal ontbreekt de tijd om op dat 
moment nog de nodige regelingen te 
treffen en wordt er te veel langs elkaar 
heen gewerkt. Bij voorkomende ram-
pen mag men niet ter plekke met de 
losse pols gaan regelen. Dan worden 
er te veel risico's genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog enkele opmerkingen over de BB; 
de Minister heeft de gedachte van zijn 
voorganger om in afwachting van de 
bestuurlijke reorganisatie de nood-

wacht nu al onder direct beheer te 
brengen van de provinciale besturen, 
niet willen overnemen, dit vanwege de 
noodzakelijke ingrijpende wetswijzi-
gingen die hiervoor nodig zijn. 

Wij hebben begrepen dat de Com-
missarissen der Koningin en de Kring-
raadvoorzitters in meerderheid het 
daarmee eens zijn. Zijn dat de enige re-
denen die de Minister ertoe gebracht 
hebben de interimregeling van zijn 
ambtsvoorganger niet langer als de 
meest doelmatige te beschouwen? Er 
zijn namelijk nogal wat kringen die niet 
optimaal functioneren, omdat de be-
trokken gemeentebesturen het niet 
zien zitten. 

Het komt er nu wel op neer dat de 
Minister de BB in twee fasen gaat reor-
ganiseren, wat niet bepaald motive-
rend zal werken op het personeel. Een 
kringhoofd zei dezer dagen: 'De BB 
verkeert in de mist, het zal moeilijk stu-
ren worden.' Het is daarom noodzake-
lijk dat de Minister snel duidelijk maakt 
wat de plaats en de taak van de BB zul ■ 
len worden. Het personeel zit toch al 
moeilijk, omdat de publiciteit dikwijls 
negatief uitvalt. 

Vandaar dat wi j aandringen op een 
goede overlegsituatie met alle betrok-
kenen en dat bovendien pogingen 
worden ondernomen het imago van 
de BB te verbeteren; dit laatste echter 
niet alleen voor de rijksoverheid maar 
ook voor bestuurders van provincies 
en gemeenten. 

Een goede aanzet is gegeven door 
de projectgroep organisatie uit te brei-
den met vertegenwoordigers van het 
georganiseerd overleg, waardoor het 
personeel beter betrokken is bij de 
nieuwe organisatie-opzet. Zullen 
straks de te vormen noodwachtcolon-
nes beter en sneller kunnen bijsprin-
gen wanneer er een beroep op gedaan 
wordt voor aanvullende hulp? Hoe-
lang zal de huidige organisatie nog 
moeten voortbestaan? Een goed geor-
ganiseerde aanvullende hulpverlening 
is een eerste vereiste bij rampen die de 
capaciteit van de parate diensten te bo-
ven gaan, afhankelijk van de omvang, 
de tijdsduur of de aard van de ramp. 
Dat behalve in oorlogstijd ook in vre-
destijd grote rampen dreigen is helaas 
meer en meer duidelijk geworden. 

De verdichting van de bevolking, de 
industrieel-chemische ontwikkelingen, 
de toename van het verkeer en de 
transporten met gevaarlijke stoffen 
hebben de kwetsbaarheid van onze sa-
menleving voor natuur- en technische 
rampen aanzienlijk verhoogd. De aan-
vullende hulp van de BB kan hierbij 
niet worden gemist. Het aanwezige 
potentieel aan kennis, management en 
mankracht kan goed worden benut. 

Bij de voorgenomen reorganisatie 
zal het accent sterker gelegd dienen te 
worden op de kwaliteit. Wij hebben 
kennis mogen nemen van de vorderin-
gen van projectgroep I over de Organi-
satie van de noodwacht. Hoe staat het 
met de overige werkgroepen en is er 
wel voldoende samenhang om een 
harmonisch beleid te kunnen uitstip-
pelen? 

Wij achten het, mede vanwege de 
onrust die thans bij het personeel 
heerst, van groot belang dat de voor-
genomen reorganisatie soepel en 
doelmatig verloopt. Daarom zijn wi j 
van mening, dat eerst na een grondige 
studie en voorbereiding en na nader 
overleg met alle betrokkenen de Minis-
ter uiterlijk in 1980 met een volledig af-
gerond reorganisatievoorstel dient te 
komen, waarover wi j dan ook in de Ka-
mer van gedachten kunnen wisselen. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor ons ligt Traject 1979, 
een smaakvolle samenvatting van de 
memorie van toelichting bij de begro-
ting Binnenlandse Zaken. Wij danken 
de bewindslieden daarvoor hartelijk. 
Wij vinden dit een goed initiatief. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij be-
perken tot enkele etappes van dit tra-
ject. Ik wil allereerst iets zeggen over 
de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur. Vervolgens zal ik enige aan-
dacht schenken aan de benoeming 
van onze 'burgervaders'. Ik meen dat 
het bij de stijl van dit kabinet past om 
deze moderne term te gebruiken. Ten 
slotte zal ik iets nader ingaan op de au-
tomatisering en informatiebehoefte bij 
de overheid, waarbij ik met name zal 
stilstaan bij de in 1981 te houden volks-
telling. 

Ik begin met de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur. Begin 1977 
heeft de toenmalige minister van Bin-
nenlandse Zaken twee wetsontwer-
pen, de Wet reorganisatie binnenlands 
bestuur en de Wet tot wijziging van de 
provinciale indeling, bij deze Kamer in-
gediend. We zijn nu bijna twee jaar 
verder en inmiddels zijn deze wetsont-
werpen gedeeltelijk ontkracht door 
brieven die deze Minister ons heeft 
doen toekomen. 

In de eerste brief zijn een aantal uit-
gangspunten van het kabinet ge-
noemd. Mijn fractie kan zich bij de vijf 
doelstellingen aansluiten, maar wi j 
missen een aantal verdergaande doel-
stellingen ernstig. Die doelstellingen 
zijn dat: 

6. het openbaar bestuur zich langs 
de kortste lijn ten opzichte van de bur-
ger moet voltrekken; 
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7. de grootte van provincies en ge-

meenten in beginsel kleinschalig dient 
te zijn, zodat de burger zich daarmee 
verbonden kan weten en identificeren; 

8. de te treffen voorzieningen in het 
belang van de burger zo veel mogelijk 
op gemeentelijk niveau dienen te ge-
schieden, ten gevolge waarvan dit be-
stuursverband niet te omvangrijk kan 
worden; 

9. de keuze van het aantal provin-
cies volstrekt afhankelijk moet worden 
gesteld van de thans in de bestaande 
provincie en in het toekomstige pro-
vinciale gebied spelende problemen 
en dat die ten opzichte van elkaar in 
een nieuwe provincie een duidelijke 
samenhang moeten vertonen. Waar-
om zijn deze vier doelstellingen niet 
opgenomen? 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
is met deze brief naar onze mening 
duidelijk tekortgeschoten, maar laten 
wi j eens zien hoe het staat met de in-
vulling van enige van haar eigen doel-
stellingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het belang-
rijkste van de bestuurlijke organisatie 
is niet de vraag of er 44, 24,17 of 11 
provincies komen, maar de vraag naar 
de doelstellingen, taken en functies en 
de evenwichtige verdeling daarvan 
over de drie bestuurslagen. Centraal 
staat daarbij volgens onze fractie de 
decentralisatie van rijkstaken. Hoe 
staat het daar nu mee? 

De brief van 22 mei vermeldt daar-
over heel weinig, behalve dat de func-
tionele decentralisatie onafhankelijk 
wordt gezien van de bestuurlijke reor-
ganisatie. Wij zetten daar een vraagte-
ken bij. Als we de geschiedenis bekij-
ken van ons eigen land, maar ook van 
de landen om ons heen, dan valt één 
ding duidelijk op. Steeds is er meer en 
meer macht naar de centrale overheid 
gegaan; centralisatie van beleid vindt 
bijna dagelijks plaats. Decentralisatie 
is momenteel dan ook een fictie te 
noemen. Het vereist welhaast een re-
volutie om decentralisatie te bewerk-
stelligen. Macht - deze Minister weet 
dat ook - wordt nooit zo maar wegge-
geven, maar moet worden bevochten, 
elke keer weer. 

Wij weten ons hierin gesterkt door 
het laatste rapport van de WRR inzake 
de functionele decentralisatie van sep-
tember 1978. Het is in dit licht dat wi j 
de activiteiten van de Raad voor de ter-
ritoriale decentralisatie met belang-
stelling gadeslaan. Deze raad heeft in-
middels een rapport uitgebracht over 
een plan tot aanpak voor de advisering 
over concrete decentralisatiemogelijk-
heden. Een hele mond vol, en het 

schijnt dat Onderwijs en Wetenschap-
pen en Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening de rotsen zullen zijn 
waarop het eerst zal worden geploegd. 
Wij vrezen dat deze rotsen vrij on-
vruchtbaar zullen zijn. Het zal ons be-
nieuwen of de Minister, zoals hij zelf 
stelt, dan al in het voorjaar kan oog-
sten. De Minister zal het begrijpen, wi j 
zijn iets cynischer op dit punt, maar 
hopen niet dat het weer hem tegenzit. 

Ik kom tot de wijze van realisering 
van de reorganisatie. Tot nu toe is men 
er steeds van uitgegaan dat de be-
stuurlijke reorganisatie een proces zou 
zijn dat van boven naar beneden zou 
moeten verlopen. De fractie van D'66 
denkt toch dat dit niet de juiste manier 
is en wi j wil len de Minister dan ook 
vragen, of het niet mogelijk is de be-
stuurlijke reorganisatie bij de basis, de 
gemeenten, te laten beginnen. Wij be-
vinden ons met dit voorstel niet in 
slecht gezelschap, want ook deze Mi-
nister heeft onlangs nog in een radio-
interview gezegd: 'Ik vind namelijk dat 
je die bestuurlijke reorganisatie, waar 
al heel lang in dit land over wordt ge-
sproken, alleen maar van de grond 
kunt tillen als je niet vanuit de hoge to-
ren van Binnenlandse Zaken decre-
teert hoe het moet, maar ook, als je de 
mensen in het land zelf daarin laat 
meespreken.'. 

Mijnheer de Voorzitter! In het alge-
meen kunnen wi j ons wel achter de ge-
dachte scharen, dat het gehele proces 
circa 10 jaren zal beslaan. Met klem 
willen wi j erop aandringen dat de rea-
lisering van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur zowel in functio-
neel als in territoriaal opzicht in fasen 
zal dienen te geschieden, aangezien 
anders de gehele operatie een te grote 
wissel zal trekken op de inzetbaarheid 
van bestuurders en ambtenaren, om 
maar niet te spreken over de financiële 
opzet. Deze ontbreekt op dit ogenblik 
nog geheel. Mijn fractie wil ook daar-
over graag iets naders van de be-
windslieden vernemen. Waar komen 
de lasten van de uitvoering van de re-
organisatie te rusten en hoe zit het met 
de toekomstige financiële verhouding 
Rijk-provincie-gemeente? Het lijkt ons 
zeer noodzakelijk dat ook op dit punt 
meer inzicht aan de besluitvormende 
organen wordt gegeven. 

Wat het aantal provincies betreft 
heeft mijn fractie geen speciale voor-
keur. Geen enkel getal heeft in abstrac-
to een absolute betekenis. Het aantal 
provincies en de schaal daarvan en 
ook de te vervullen taken en bevoegd-
heden moeten geheel afhankelijk zijn 
van de geformuleerde probleemstel-
ling en de eisen waaraan het bestuurs-
model zal moeten voldoen. 

Naast de toezegging dat provinciale 
en gemeentelijke besturen nog ter za-
ke gehoord zullen worden, dient naar 
mogelijkheden te worden gezocht om 
de burgers eveneens in de discussies 
rond de provinciale en gemeentelijke 
herindelingen te betrekken. Een goede 
inspraakprocedure van die zijde komt 
ons als een eerste vereiste voor. Voor-
waarde is dan wel, dat er streeksge-
wijs een goede voorlichtingscampag-
ne wordt gevoerd. De pseudo-inspraak 
die nu is gestart in de vorm van de 
door de Minister ingestelde werkgroe-
pen, voornamelijk bestaande uit gede-
puteerden, burgemeesters en voorzit-
ters van gewesten, krijgt weliswaar de 
bestuurlijke zwarte piet toegespeeld, 
maar wordt door ons niet als Sinter-
klaas onthaald. Als deze Minister de 
besloten vergaderingen van deze 'pro-
vinciale afdelingen van het genoot-
schap van burgemeesters' model laat 
staan voor zijn eerste doelstell ing: het 
streven naar eer democratisch, doel-
treffe.nd en door Jchtig openbaar be-
stuur, dan weten wi j in ieder geval 
waar we aan toe zijn. 

Wat betreft de van de gemeente 
naar de provincie overgaande taken 
beperk ik mij tot enige vragen. Waar-
om is het verzet van de gemeenten te-
recht en kan de bewindsman aange-
ven waarom de argumentatie in de 
WRBB onjuist is? Wij zetten grote 
vraagtekens bij de overgang van het 
grondbeleid van de gemeenten naar 
de provincie. Nadere studie is hier vol-
gens ons zeker op zijn plaats. 

Ik kom terug bij de gemeentelijke 
herindeling. Dat Regering en parle-
ment om de haverklap hooglopende 
discussies voeren over de gemeente-
lijke herindelingen komt door het feit 
dat deze grondwettelijk aan de wetge-
ver zijn opgedragen. Artikel 3 van de 
Grondwet bepaalt dat de wet provin-
ciën en gemeenten kan verenigen en 
splitsen en nieuwe vormen. Voorts 
kunnen grenzen van provincies en ge-
meenten door de wet worden veran-
derd. Wij hebben bij herhaling blijk ge-
geven van onze grote weerzin tegen 
het feit dat de wetgever hierbij het laatste 
woord heeft. Als gevolg hiervan kun-
nen de betrokken colleges van bestuur 
- gemeenteraden en gedeputeerde 
staten - zich min of meer vrijbli jvend 
opstellen bij wenselijk geachte grens-
wijzigingen en gemeentelijke herinde-
lingen. We zien dan ook vaak dat in 
Tweede Kamer en Eerste Kamer as-
pecten naar voren komen, die op de 
genoemde bestuursniveaus niet of 
nauwelijks hebben meegespeeld. Dit 
kan alleen maar leiden tot besluiten 
die frustraties oproepen. 
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Uitgangspunt van een moderne be-

sluitvorming bij de gemeentelijke her-
indeling ca . zou moeten zijn dat de 
naastbetrokkenen, i.c. de colleges van 
burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraden, alsmede de colleges 
van gedeputeerde staten en provinci-
ale staten, besluiten, na een inspraak-
procedure die elementen kan ontlenen 
aan de artikelen 157-166 van de Gemeen 
tewet. 

Minister Wiegel: En wie heeft dan het 
laatste woord? 

De heer Brinkhorst (D'66): In laatste in-
stantie de provincie. Wij gaan een stap 
verder dan u in uw voorstel doet, 
waarbij het Rijk uiteindelijk zij het via 
een marginale toetsing de herindeling 
laat plaatsvinden. Naar onze mening 
moet binnen een bepaalde raamwet 
uiteindelijk de concrete herindeling 
door de provincie plaatsvinden na de 
procedure die ik zojuist heb geschetst 
en de procedure van de artikelen 
157-166 Gemeentewet. 

Uiteraard moet worden vermeden 
dat iedere provincie een eigen inde-
lingspolitiek gaat voeren. Onzes in-
ziens kan dat worden vermeden door 
de in de Gemeentewet of in een aparte 
wet een artikel op te nemen van dezelf-
de strekking als het nieuw voorgestel-
de artikel 2a van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening. Dit zal betekenen de in-
voering van een bestuursorganisatori-
sche kernbeslissing 'structuurschets 
indeling gemeenten'. 

We vangen dan tevens drie vliegen 
in één klap: 

a. er wordt werkelijk gedecentrali-
seerd; 

b. er ontstaat uniformiteit in alle 
provincies; 

c. de eigen verantwoordelijkheid 
krijgt inhoud op lager bestuursniveau. 

Voorwaarde is dan wel dat er een 
wijziging dient plaats te vinden van ar-
tikel 3 van de Grondwet, de Provincie-
wet en de Gemeentewet. Dit lijkt ons 
geen bezwaar, want die kunnen met 
de lopende wijzigingen automatisch 
worden meegenomen. Voorts laat het 
voorstel inzake herziening van artikel 
7 , 1 , 2 van de nieuwe Grondwet al een 
delegatie van de wetgever op dit punt 
toe. Kan de Minister dit als een redelijk 
alternatief in zijn overwegingen be-
trekken? 

Mijnheer de Voorzitter! Uit mijn be-
toog zal duidelijk zijn geworden, dat 
wi j de tweeslachtige methodiek uit de 
brief van deze Minister niet kunnen 
volgen. Zijn geformuleerde criteria 
voor de gemeentelijke herindeling zijn 
prematuur. Wij vinden dat de gemeen-

telijke bestuursvorm de belangrijkste 
hoeksteen is van onze bestuurlijke or-
ganisatie en die heeft allereerst be-
hoefte aan geformuleerde doeleinden. 
Hierbij is ons adagium: eerst doelen, 
dan delen. Het is daarom dat er eerst 
antwoord moet komen op vragen als: 

- welke plaats moet thans en in de 
toekomst aan de gemeente in onze be-
stuursstructuur worden toegekend; 

- welke schaal is in het algemeen 
de gewenste voor de gemeente; 

- met welktaken-en bevoegdhe-
denpakket moet de gemeente in be-
ginsel zijn uitgerust; 

- welke functie behoort de gemeen-
te te vervullen als overheid ten opzich-
te van de burgers en ten opzichte van 
de twee andere bestuurslagen; 

- welke inrichting van het gemeen-
tebestuur verdient de voorkeur en hoe 
moet deze tot stand komen? 

Dit zijn vragen waarop noch de 
WRBB, noch de brieven een adequaat 
antwoord geven. Pas als deze Minister 
op deze vragen een voldoende ant-
woord weet te produceren, is onze 
fractie in staat haar medewerking te 
verlenen aan de aangekondigde groot-
scheepse streeksgewijze gemeente-
lijke herindeling en zal zij in staat zijn 
de opgestelde criteria te toetsen. Aan 
koekhappen zonder spelregels doen 
wij niet mee. 

Nog een enkel woord over de burge-
meestersbenoemingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou wil len 
beginnen met het uitspreken van dank 
voor het ontvangen overzicht van de 
politieke overtuiging van onze burge-
meesters, mede in het licht van het 
door deze bewindsman gevoerde be-
noemingenbeleid. Voor ons is die lijst 
natuurlijk overbodig. Onze burge-
meesters zijn op minder dan een halve 
hand te tellen. Er is wat dat betreft 
niets veranderd sedert De Gaay Fort-
man en Polak. Er is wel iets anders ge-
beurd in die t i jd. D'66 is de vierde partij 
van het land geworden en zal dat een 
lange tijd blijven. Wellicht zullen wij 
nog eens op een gedeelde derde plaats 
uitkomen. 

Wij hebben een duidelijk maat-
schappelijk draagvlak en bezetten ze-
tels in alle staten en gemeenteraden, 
ook bestuurszetels. De cijfers uit het 
aangeboden overzicht spreken voor 
zich en ik heb er dan ook weinig aan 
toe te voegen. Eén ding valt daarbij 
wel op; de Minister maakt niet de in-
druk, zijn eigen partij volledig te zijn 
vergeten. Wel is hij vergeten te letten 
op de landelijke politieke verhoudin-
gen, ook van andere partijen, en is 
slechts eenzijdig bezig, meer even-
wicht te brengen in de politieke ver-

houdingen in het land van de burger-
vaders. Wij hopen zeer, dat de Minister 
snel zijn evenwicht zal hervinden. 

De heer Evenhuis (VVD): Welk? 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik dacht 
dat mijn uitspraken niets aan duidelijk-
heid te wensen overlaten. 

De heer Evenhuis (VVD): Welk even-
wicht bedoelt u; van de vorige situ-
atie? 

De heer Brinkhorst (D'66): Het even-
wicht waar ik zojuist op doelde, mijn-
heer Evenhuis. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de vorige 
begroting was ik nauwelijks in de gele-
genheid om met de Staatssecretaris in 
discussie te treden. Hij is onder meer 
belast met de organisatie en de auto-
matisering in de rijksdienst en tevens 
treedt hij op als coördinator voor de in-
formatievoorziening bij het Rijk. In dat 
kader zal er in 1981 weereen groot-
scheepse activiteit van de overheid 
plaatsvinden, de volkstelling. 

'Nederland moet weer met alle bil-
len bloot' luidt de kop boven een arti-
kel in Elseviers weekblad van 2 sep-
tember j l . Tot nu toe is er van die voor-
nemens om de billen bloot te laten ko-
men nog maar weinig naar buiten ge-
komen. Vergeeft u mij deze wat curieu-
ze beeldspraak, mijnheer de Voorzit-
ter. 

Vast staat wel dat de vorige sociaal-
statische röntgenfoto totaal mislukt is. 
Zelfs het CBS geeft toe dat de telling 
technisch en organisatorisch is stukge-
lopen, ik citeer de Volkskrant van 16 
september j l . De definitieve gegevens 
van de - staat u mij toe, mijnheer de 
Voorzitter - zo 'vervloekte' volkstelling 
uit 1971 zijn pas verleden jaar, anno 
1977 dus, gereed gekomen. Die gege-
vens waren wel betrouwbaar, maar 
volstrekt onbruikbaar, omdat zij ach-
terhaald zijn door de feiten. 

In het verleden heeft mijn fractie al 
vaker vragen over deze uiterst gevoeli-
ge materie gesteld. Daarop werden 
toen vage antwoorden gegeven. Dat is 
geen verwijt aan deze Staatssecretaris. 
Onze vraag aan hem is, of wij op dit 
ogenblik, hier en nu in deze Kamer, 
met het instituut van de volkstelling 
door moeten gaan en, zo ja, of hij met 
ons andere mogelijkheden ziet voor 
een andere opzet. Daarbij kan met na-
me worden gedacht aan een steek-
proefsgewijze enquête, waarover de 
heer Vellenga al heeft gesproken. Is de 
bewindsman bereid, de automatise-
rings- en informatieprojecten te de-
centraliseren? 

Mijnheer de Voorzitter! Een pro-
bleem dat hier ten nauwste bij aan-
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sluit, is onze vrees dat de Wet op de 
persoonsregistratie en de Wet op de 
centrale personenadministratie nog 
niet gereed zullen zijn op het moment 
waarop definitief over de volkstelling 
zal worden besloten. Of is er al een ka-
binetsbeslissing genomen? Wat is er 
waar van de berichten dat het CBS vol-
gend jaar al vast proeftellingen houdt 
die ten doel hebben uit te testen welke 
vragen als privacy-gevoelig worden 
ervaren? Hoe zou hier dan de privacy 
worden gewaarborgd en waarom 
weet het parlement nog van niets? Ik 
zou graag zien dat de bewindsman 
toezegt, dat er overleg met de Kamer 
zal plaatsvinden voordat met enige uit-
voering op dat punt wordt begonnen. 
Mocht ik hierop geen bevredigend ant-
woord krijgen, dan overweeg ik in 
tweede termijn een uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal spreken over enkele 
algemene aspecten van het ambtena-
renbeleid waarbij de onderwerpen die 
thans nog onderwerp van overleg vor-
men tussen Regering en ambtenaren-
centrales vrijwel geheel buiten be-
schouwing zullen blijven. 

Het was geen vreugdevolle bezig-
heid om het D'66-rapport 'de ambte-
naar en zijn trend' samen te stellen. De 
materie was hoogst ingewikkeld, maar 
dat was nog niet het ergste. Het is nim-
mer een plezierige bezigheid, een rela-
tieve voorsprong van een groep 
burgers ten opzichte van vele andere 
burgers te moeten vaststellen. Het risi-
co van boze reacties is dan natuurlijk 
levensgroot aanwezig. Plezieriger en 
meer inspirerender is het op te komen 
en te knokken voor mensen in achter-
standsituaties, zoals bij voorbeeld in 
stadsvernieuwingsgebieden. 

Wij hebben het wel geweten van dat 
rapport! Vele tientallen boze brieven 
en telefoontjes van zich verongelijkt 
voelende ambtenaren kwamen binnen 
in de trant van 'het is bij ons thuis hele-
maal geen vetpot' en bezorgde vragen 
van 'heeft u wel gedacht aan de ziek-
tenkostenpremie die wij zelf moeten 
betalen?'. 

Daarbij bleef het echter niet. Gelei-
delijk aan kwam er een stroom van po-
sitieve reacties los in vele persorganen 
en brieven. Belangrijker was echter dat 
van vele kanten ook aanvullend feiten-
materiaal werd toegezonden. Men 
wees op allerlei soorten onderzoeken 
die ingesteld waren of waarmee men 
nog bezig was. 

Het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en de ambtenarencentrales hiel-
den zich bezig met de vergelijking van 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 
en niet-ambtenaren, maar niet alleen 
zij. Halberstadt, De Kam en Van Her-
waarden kregen steun van het VNO bij 
hun berekeningen volgens welke de 
ambtenaren door de trend onbedoeld 
bruto en netto een voorsprong hadden 
verkregen op particuliere werknemers. 

De Federatie van Hoger Philips-Per-
soneel liet een vergelijkende studie 
maken over de ontwikkeling van de 
beloning van het hogere Philips-perso-
neel en bij de overheid. De Centrale 
Bond van Meubelfabrikanten wierp 
zich door middel van een adres aan de 
Tweede Kamer vrij plotseling in de 
strijd. 

De Nationale Ziekenhuisraad wees 
erop, dat in de gezondheidszorg al ja-
renlang pogingen worden onderno-
men om gelijke beloning voor gelijke 
arbeid voor ambtenaren en niet-amb-
tenaren te verkrijgen. Een werkgroep 
bruto-netto heeft de problematiek in 
die sector reeds in 1975 onderzocht. 
Particuliere buschauffeurs blijken f 100 
a f 300 minder te verdienen dan hun 
gemeentelijke collega's. Meldingen 
kwamen binnen van eveneens belang-
rijke verschillen bij personeel van be-
jaardentehuizen, particulier en bij de 
overheid. Enz. enz. 

De verschillende onderzoekingen 
maken het aannemelijk dat de particu-
liere werknemers door de verschillen 
in uitvoeringssystematiek der sociale 
verzekeringen, waardoor zij met name 
hogere sociale premies moeten beta-
len, een netto salarisachterstand heb-
ben van 5 tot 15% in vergelijking met 
de ambtenaren. Voor vele honderddui-
zenden werknemers wordt deze ach-
terstand niet of onvoldoende gecom-
penseerd door hogere nettosalarissen 
of betere secundaire arbeidsvoorwaar-
den. Integendeel, met name de pensi-
oenvoorzieningen zijn in vele gevallen 
slechter. De verschillen doen zich voor 
in alle loon- en salarisgroepen. Zo ver-
dient de minimumloontrekker in het 
particuliere bedrijfsleven netto f 160 
per maand, dus f 2000 per jaar minder 
dan zijn ambtelijke collega. Het gaat 
dus om het verkrijgen van billijke inko-
mensverhoudingen, een streven naar 
gelijk loon voor gelijke arbeid bij over-
heid en bedrijfsleven. 

Ik heb overigens wel enig begrip ge-
kregen voor de moeilijke positie van 
de ambtenaren en de ambtenarenvak-
bonden. Mede door bekwaam overleg 
en tegenspel ten opzichte van de over-
heid werd op volkomen geoorloofde 

wijze een in verhouding met die van 
andere werknemers sterke rechtsposi-
tie opgebouwd. Nu moet de groep als 
geheel hiervan een stuk prijsgeven. 
Dat vraagt een aanpassing van de 
ambtenaren die alleen te motiveren is 
met het streven naar billijke inkomens-
verhoudingen ten opzichte van hun 
collega's in het particulier bedrijfsle-
ven en naar behoud van werkgelegen-
heid en vitale collectieve voorzienin-
gen. 

Mede door de jongste regerings-
voorstellen ten aanzien van de ambte-
naren is bij velen binnen en buiten de-
ze kring de ambtenarenstatus en hun 
rechtspositie in discussie gekomen. In 
het verleden hebben wi j reeds gepleit 
voor het afschaffen van een afzonder-
lijke ambtenarenstatus en na te gaan, 
of in het algemeen niet kan worden ge-
komen tot een rechtspositieregeling 
die voor ambtenaren en werknemers 
in het particuliere bedrijfsleven zoveel 
mogelijk gelijk wordt getrokken. 

Dit zou het volgende kunnen beteke-
nen. Ambtenaren worden formeel en 
normaal onder de werkingssfeer van 
alle sociale wetten die voor werkne-
mers gelden, gebracht. Dus onder de 
werkingssfeer van de sociale verzeke-
ringswetten en dit geldt met name ook 
voor de uitvoering van de AOW, de 
wetten op het gebied van de arbeids-
bescherming en de wet op het mini-
mumloon. Er komt een nieuw ontslag-
recht dat geldt voor werknemers bij 
overheid en particulier bedrijfsleven té 
zamen. Voor de arbeidsvoorwaarden 
van de ambtenaren worden een of 
meer collectieve arbeidsovereenkom-
sten gesloten, die alleen tot stand ko-
men bij wilsovereenstemming tussen 
de contractpartijen. 

De ambtenaren krijgen het stakings-
recht; 

Wanneer bepaalde categorieën nier-
van worden uitgezonderd, geschiedt 
dit op grond van algemene criteria die 
gelden voor ambtenaren en niet-amb-
tenaren. De nieuwe Wet op de onder-
nemingsraden zal in principe ook moe-
ten gelden voor alle overheidsdien-
sten en bedrijven, zij het dat wellicht 
enkele aanpassingsmaatregelen nood-
zakelijk zijn. 

Ik leg de gedachte om de rechtsposi-
tieregelingen van werknemers bij 
overheid en particulier bedrijfsleven 
zoveel mogelijk gelijk te trekken, op-
nieuw op tafel, omdat hierdoor met 
name de vergelijkbaarheid van ar-
beidsvoorwaarden sterk wordt bevor-
derd. 

De rechtspositie van ambtenaren 
bevat materiële - op geld waardeerba-
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Nypels 
re - en immateriële delen. Het is onzes 
inziens wenselijk te streven naar een 
evenwicht bij de rechtspositie voor 
ambtenaren en particuliere werkne-
mers ten aanzien van de materiële en 
immateriële delen, ieder afzonderlijk. 
Het is uiterst gevaarlijk om een be-
staande of vermeende voorsprong van 
ambtenaren in de immateriële rechts-
positieregeling, bij voorbeeld door 
meer zekerheid ten aanzien van werk, 
te hanteren als motief voor bezuinigin-
gen in de salarissfeer. Dan is het hek 
van de dam! De waardering van im-
materiële aspecten, zoals de zekerheid 
van werk, is zeer subjectief. Er bestaan 
geen objectieve criteria daarvoor. Bo-
vendien kan zo'n argument bij wijze 
van spreken ieder jaar opnieuw weer 
worden gebruikt. Uitgavenbeperkende 
maatregelen voor ambtenaren, beho-
ren onzes inziens daarom alleen geba-
seerd te zijn op een aantoonbare voor-
sprong in de materiële arbeidsvoor-
waarden van de groep ambte-
naren, of een deel daarvan, ten opzich-
te van de werknemers in het particulie-
re bedrijfsleven. 

Hiermee wijs ik dus de regeringsfilo-
sofie af, volgens welke de rechtsposi-
tie in het algemeen en een grotere ze-
kerheid met betrekking tot werk in het 
bijzonder, een motief tot een salarisbe-
perking kan zijn. In dezen staat mijn 
standpunt dicht bij dat van de ambte-
narencentrales, met name ook omdat 
een deel der ambtenaren, in het bij-
zonder in de onderwijswereld, die gro-
te zekerheid met betrekking tot werk, 
niet hebben. 

Wat het materiële gedeelte van de 
rechtspositie betreft, behoort het be-
leid gericht te zijn op het bereiken van 
een evenwicht in arbeidsbeloning van 
ambtenaren en vergelijkbare functi-
onarissen in het particuliere bedrijfsle-
ven. Vergelijking van arbeidsvoor-
waarden is alleen zinvol wanneer men 
daarbij de totale arbeidsbeloning in 
aanmerking neemt, dat wil zeggen de 
salarissen, de pensioenkosten en de 
overige financiële voorzieningen. 

In het huidige trendbeleid voor het 
overheidspersoneel komen de secun-
daire arbeidsvoorwaarden onvoldoen-
de tot uitdrukking. Er bestaat, ondanks 
de in het begin van mijn betoog ge-
noemde studies, nog steeds een ge-
brekkig inzicht in de huidige inko-
mensverhoudingen tussen ambte-
naren en niet-ambtenaren, door de on-
overzichtelijke warboel van regelingen 
van de secundaire arbeidsvoorwaar-
den, de verschillen in opzet en in werk-
gevers- en overheidsbijdragen daarbij 
en door de verschillen in fiscale ver-
werking daarvan. 

Het is dringend noodzakelijk - ik her-
haal h e t - met medewerking van de 
ambtenarencentrales, de overheid, de 
werknemers- en werkgeversorganisa-
ties uit het bedrijfsleven en onafhanke-
lijke deskundigen, zoals bij voorbeeld 
Halberstadt c.s., een objectief vergelij-
kend onderzoek te laten instellen naar 
de totale arbeidsbeloning van enkele 
functie- of salarisgroepen bij de over-
heid en het particuliere bedrijfsleven. 
Daarbij behoort uiteraard de som van 
de primaire en secundaire arbeidsbe-
loning te zamen in aanmerking geno-
men te worden. 

De resultaten van dit onderzoek zou-
den een nieuw startpunt voor de trend 
moeten opleveren. Het onderzoek 
moet aangeven of het bestaande uit-
gangspunt dat de totale pakketten van 
de arbeidsvoorwaarden bij de over-
heid en het particuliere bedrijfsleven 
aan elkaar gelijkwaardig zijn, wel 
klopt. Tevens dient te worden onder-
zocht hoe een goede vergelijkingsba-
sis van de arbeidsbeloningen in het al-
gemeen verkregen kan worden. 

De Minister heeft zich verschillende 
keren positief opgesteld ten opzichte 
van een dergelijk onderzoek. Hij acht 
dit echter pas realiseerbaar als het 
hulpmiddel functiewaardering in het 
bedrijfsleven meer wordt gebruikt. On-
zes inziens is het niet mogelijk en no-
dig langer te wachten met de start van 
zo'n onderzoek. De overheid zou zelf 
op korte termijn het initiatief tot zo'n 
onderzoek kunnen nemen en mis-
schien zelfs de opdracht daartoe kun-
nen geven en daartoe bij voorbeeld 
een organisatiebureau kunnen inscha-
kelen. 

Minister Wiegel: Zolang wi j die func-
tiewaardering in het bedrijfsleven nau-
welijks kennen 

De heer Nypels (D'66): Dat betwist ik. 
Dat staat ook in het vervolg van mijn 
betoog. 

Verzameld behoort te worden het 
onderzoeksmateriaal dat thans reeds 
bij vele organisaties, instellingen en 
personen aanwezig is. Door ons is ge-
constateerd, dat bij vele bedrijven, zo-
als de grootste particuliere werkgever 
Philips, reeds vele bruikbare functie-
waarderingssystemen bestaan. Voor 
zover er, ook bij de verschillende orga-
nisatiebureaus die wij in ons land ken-
nen, onvoldoende gegevens bestaan 
over de methodes van functiewaarde-
ring en functievergelijking, zou het ook 
tot de opdracht van de overheid kun-
nen behoren, daarvoor betere metho-
des te ontwikkelen. Bij bedrijfsleven en 
bij onderzoeksinstellingen bestaat 
echter al enorm veel materiaal. 

Daarbij komt, dat het met een 60-tal 
functies als uitgangspunt mogelijk 
moet zijn, steekproefsgewijs op korte 
termijn tot een eerste globaalbeeld te 
komen. Is de Minister bereid hiertoe 
contacten te leggen met enerzijds de 
Minister van Sociale Zaken en ander-
zijds de ambtenarencentrales om me-
dewerking aan zo'n overheidsinitiatief 
te vragen? Immers, gebeurt dit niet, 
dan zal het hele ambtenarensalarisbe-
leid in de toekomst steeds meer zijn 
gebaseerd op drijfzand, op veronder-
stellingen van gelijkwaardige arbeids-
voorwaardenpakketten die niet kunnen 
worden bewezen. Er is haast bij zo'n 
onderzoek! 

Ter afsluiting van mijn betoog wil ik 
nog enkele opmerkingen maken over 
de operaties in het kader van Bestek 
'81. Van onze kant is voorgesteld, een 
deel van de benodigde besparingen te 
verkrijgen door de pensioenpremiebij-
drage te verhogen met percentages 
van 0 tot 14%, afhankelijk van het sala-
risniveau, omdat de pensioenkosten 
voor de hogere ambtenaren, voorna-
meiijk als gevolg van de gevolgde car-
rières, veel hoger zijn dan de thans be-
staande persoonlijke bijdragen. 

Een andere mogelijkheid is, het 
ambtelijk pensioensysteem zo te wijzi-
gen, dat carrière-salarisverhogingen 
niet over de verstreken dienstjaren 
met terugwerkende kracht met pen-
sioen worden gehonoreerd. Vaklieden 
spreken in zo'n geval van een 'stan-
dard final pay-system'. Zo'n systeem 
wordt ook voor de particuliere regelin-
gen bij de pensioenplicht overwogen. 
De groep van middelbaar en hogere 
ambtenaren kan dan kiezen tussen een 
hogere pensioenbijdrage wegens de 
hoge kosten bij het bestaande systeem 
en een lagere bijdrage bij een pen-
sioensysteem, waarin bij een promotie 
geen pensioenverhoging wordt ver-
kregen over de verstreken dienstjaren. 
Dit is een redelijk alternatief. Ik ver-
wacht dan ook dat dit zal worden be-
trokken bij de aan de gang zijnde stu-
die van de commissie-Bosman ten 
aanzien van de ambtelijke pensioenre-
gelingen. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
eerste begroting van deze bewindslie-
den hebben wi j van onze kant gezegd, 
dat hun werkzaamheden uitdagend 
zullen zijn. Er lag nogal wat werk op 
hen te wachten. Thans, bijna 9 maan-
den later, zou een eerste balans opge-
maakt kunnen worden. 

Opvallend is daarbij, dat aanzetten 
en forse impulsen tot vernieuwing zijn 
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Evenhuis 
gegeven. Daarbij denken wi j aan de 
activiteiten rond de bestuurlijke reor-
ganisatie, het burgemeestersbenoe-
mingenbeleid, het decoratiestelsel, 
het ambtenarenbeleid en de voortzet-
t ing van de wijziging van de Grond-
wet. Daarnaast is de inleiding van de 
memorie van toelichting getoonzet op 
een manier, zoals wi j vinden, dat de 
verhouding burger-overheid dient te 
zijn. Dienend: 'De overheid is er voor 
de burgers. De burgers zijn er niet voor 
de overheid.'. 

Uit deze woorden spreekt een duide-
lijke en zelfverzekerde opvatting over 
de rol en de functie van de overheid in 
de samenleving. Daarin past ook de di-
aloog met de samenleving. Het klinkt 
in elk geval heel anders dan het enigs-
zins mistroostige 'De overheid is niet 
meer wat ze geweest is' van twee jaar 
geleden. 

De heer Faber annexeert mijns in-
ziens te zeer een constitutionele nou-
ding tot het christen-democratische erf-
goed. Immers, de Akte van Verlae-
tinghe sloeg juist èn politiek èn consti-
tutioneel een enorme bres in de chris-
ten-democratische gelederen. Ook an-
deren kunnen zelfstandig hun eigen 
constitutionele houding ontwikkelen, 
los van datgene wat het christen-de-
mocratische slag mensen beweegt. 

Tegen de achtergrond van de inlei-
ding, zoals die door de bewindslieden 
is geschreven, heb ik een viertal pun-
ten. 
1. De VVD-fractie waardeert het, dat 
het kabinet reeds zo snel tot een voor-
lopig standpunt is gekomen over het 
rapport van de commissie-Van der 
Burg. Wij hopen dat de uitwerking ver-
der ook voortvarend ter hand zal wor-
den genomen. Volgens de brief van 17 
oktober j l . blijkt uit de ondertekening 
de eerste verantwoordelijkheid voor 
de gang van zaken met betrekking tot 
dit rapport te berusten bij de Minister-
President en de Minister van CRM. 

Waarom ontbreekt de handtekening 
van de Ministervan Binnenlandse Za-
ken onder deze brief? Immers, het ter-
rein van de democratisering is zo di-
vers en raakt ook zoveel kanten van be-
stuur en besturen, dat ons inziens hier 
toch zeker ook een taak voor de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken is wegge-
legd. Naar de inhoud gesproken is de 
bijzondere verantwoordelijkheid van 
een departement als dat van CRM, 
maar zeker niet alleen, begrijpelijk. 
Wat de bestuurlijke kant betreft, dient 
het departement van Binnenlandse Za-
ken ook op dit punt zijn entree te ma-
ken. Zou dus Binnenlandse Zaken niet 
een coördinerende functie dienen te 

hebben ten aanzien van het beleid op 
het terrein van de democratisering? 

2. De fictieve weigering vinden wi j 
heel vaak terug in wetgeving en veror-
deningen. Ik heb daar in februari ook al 
wat over gezegd. Wij menen dat het 
gebruik, veelal ook als automatisme, 
veel en veel kritischer moet worden 
bekeken. Als uiterste alternatief zou 
zelfs een fictieve toestemming in ge-
bruik kunnen worden genomen. Het 
voert misschien te ver om die nu te be-
pleiten. Wij hopen echter, dat de Mi-
nister deze aangelegenheid nauwlet-
tend onder ogen wi l zien en dat hij be-
reid is een uitspraak in de goede rich-
t ing tedoen. 

3. Dit punt betreft het complemen-
tair bestuur en de verhouding van de 
burgers tot de organen die comple-
mentair bestuur bedrijven. Comple-
mentair bestuur is een goede eigen-
tijdse vorm van besturen. Overheden 
op verschillende niveaus vullen elkaar 
aan. Dit is vooral ook een mentaliteits-
kwestie. Onze fractie wil hierbij echter 
ook een kritische kanttekening maken. 
Het gezamenlijk doen, als bestuursor-
gaan elkaar aanvullen, mag niet uitko-
men bij een onderling regelen, waarbij 
de verantwoordelijkheid zou dreigen 
te worden versluierd. Aldus zou men 
zeker over het hoofd van de belang-
stellende burger heenschieten. 

Weet de burger in de toekomst bij 
complementair bestuur bij welk or-
gaan hij zijn recht moet halen? Hoe 
staat het met de democratische con-
trole door de democratisch gekozen 
organen op het complementair be-
stuur? De studie van de commissie-
Van de Poel over complementair be-
stuur was een eerste geslaagde ver-
kenning, maar ook een eerste worste-
ling. Vanwege het belang, daarom de 
vraag: 

Hoe verloopt het met de uit brede 
kring verwachte reacties op de studie? 

Wij hopen dat het eindrapport, dat 
op niet ai te lange termijn zal verschij-
nen, een nuttige rol zal vervullen bij de 
vernieuwing van ons openbaar be-
stuur. 

4. Het lidmaatschap van de dienst-
commissies is nog een voorrecht van 
te weinig lieden. Wij menen - de heer 
Nypels zal het daar ongetwijfeld mee 
eens zijn - dat het lidmaatschap van 
de dienstcommissies in principe open 
moet staan voor allen die in dienst van 
de overheid hun brood verdienen. 
Thans is die zaak - zo zou kunnen blij-
ken uit het antwoord van de Minister -
in bespreking bij het georganiseerd 
overleg. Helemaal duidelijk is het ech-
ter niet. Wij hopen dat de Minister zijn 
opvattingen hierover aan de Kamer wil 

mededelen. Een voorrecht dient hier 
vervangen te worden door een recht 
van allen. 

De bestuurlijke reorganisatie is door 
de beide nieuwe bewindslieden met 
voortvarendheid ter hand genomen. 
Wij hadden, hen kennende, niet an-
ders verwacht. Meer dan tevoren kan 
thans gezegd worden dat de reorgani-
satie van het bestuur op het definitieve 
spoor zit. Het moet echter wel een re-
organisatie worden, naar de inhoud 
gesproken. Dat betekent dat de reorga-
nisatie niet louter is het verleggen van 
wat provinciale en gemeentelijke gren-
zen, maar dat vooral ook naar de in-
houd van de reorganisatie zelf moet 
worden gekeken. Daarbij denk ik dan 
met name aan, naast democratisering, 
de decentralisatie van het besturen. 
Voor onze fractie betekent de mate 
waarin inhoud gegeven wordt aan die 
decentralisatie het to be or not to be 
van de bestuurlijke reorganisatie: voor 
liberalen een uitdaging. 

De heer Brinkhorst (D'66): U zegt dat 
het voortvarend op het spoor is gezet. 
Is voor uw fractie de decentralisatie in-
houdelijk gekoppeld aan de territoriale 
reorganisatie? Met andere woorden: 
wilt u geen territoriale reorganisatie 
voordat er een nieuwe decentralisatie 
tot stand is gekomen? 

De heer Evenhuis (VVD): Ik kom daar-
op in het verloop van mijn betoog uit-
voerig te spreken, maar ik zal er nu 
toch reeds iets over zeggen. Los van 
een territoriale indeling kan men zich 
zelfs voorstellen, dat bij elf provincies 
een bestuurlijke reorganisatie door-
gang vindt op decentralisatiebasis. Het 
behoeft geen wet van Meden en Per-
zen te zijn, maar het mag ook niet te 
lang duren. Het betekent, dat gelijktij-
dig een aantal ontwikkelingen op min 
of meer pragmatische gronden in 
gang moeten worden gezet. 

De heer Brinkhorst (D'66): U koppelt 
ze dus niet? 

De heer Evenhuis (VVD): Dan moet 
men naar het eindresultaat kijken. 
Koppeling in die zin is er wel bij. Wan-
neer er geen zicht zou bestaan op de-
centralisatie en dergelijke, zou het hele 
patroon van de provinciale indeling 
een betrekkelijk vaag gegeven kunnen 
blijken te zijn. Dat hangt echter een 
beetje af van datgene wat ik straks ga 
zeggen. Dan kan de heer Brinkhorst 
weer interrumperen en komt hij er pre-
cies achter. 

Tegen de achtergrond van de decen-
tralisatie moeten dan ook de volgende 
opmerkingen van onze kant met be-
trekking tot de bestuurlijke reorganisa-
tie worden gezien. 
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Evenhuis 
Vanwege de voortvarendheid die 

wordt betracht, dient ervoor te worden 
gewaakt, dat de burgers/betrokkenen 
door de bomen het bos blijven zien! 
Immers, op tal van onderdelen worden 
activiteiten verricht. Zonder volledig te 
zijn, wil ik wat punten opnoemen: de 
decentralisatie en de omvangrijke wet-
geving die daaruit voortvloeit, de pro-
vinciale indelingen, de gemeentelijke 
herindelingen, de vernieuwing van de 
Wet op de Gemeenschappelijke Rege-
lingen, en die van de Gemeentewet én 
het ontwikkelen - regionaal - van al-
lerlei gewesten in soorten, zoals wi j 
die op het ogenblik in de praktijk zien. 
Daarom dient steeds het waarom -
heel wezenlijk - van de bestuurlijke re-
organisatie over het voetlicht te wor-
den gebracht. Het lijkt onze fractie ge-
wenst, dat langzamerhand een ti jd- en 
procedureschema wordt ontwikkeld, 
waarlangs de ontwikkeling van de be-
stuurlijke reorganisatie zich zal moe-
ten voltrekken. Immers, informele ge-
dachtenontwikkeling, beleidsvoorbe-
reiding, beleidsbeslissing, ^uitvoering 
en -afronding kennen zo hun eigen fa-
sen. Hiertoe is nog slechts een eerste 
aanzet gegeven. 

Soms lijkt het er nu in de publiciteit 
en voor het grote publiek wel een beet-
je op, dat het alleen gaat om het opde-
len van provincies of het verleggen 
van grenzen van provincies en ge-
meenten. De discussies in de diverse 
provincies, de instelling van de advies-
commissies en de publiciteit daar 
omheen onderlijnen dat. De jongste 
overwegingen van de Minister met be-
trekking tot de criteria voor de 
gemeentelijke herindelingen verster-
ken nog eens die tendens. In de dis-
cussies komt men dan als reactie ook 
nogal eens een opmerking tegen als: 
geen reorganisatie zonder decentrali-
satie. Terecht! ? Wij verzoeken de be-
windslieden efh het kabinet deze op-
merkingen goed in de oren te knopen. 

Nu kan de Minister er ook niets aan 
doen, dat de decentralisatie - hij zit er 
per slot van rekening pas 10 maanden 
- niet verder is ingevuld. Maar toch 
lijkt het ons wenselijk dat èn de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken èn het ka-
binet zich eens diepgaand positief met 
de decentralisatieproblematiek gaan 
bezighouden. Mogelijk hoort de Ka-
mer daar op niet al te lange termijn de 
resultaten van. 

In dat opzicht hulde voor de Minister 
van Binnenlandse Zaken dat het wets-
ontwerp omtrent de instelling van een 
Raad voor Binnenlands Bestuur in-
middels de Kamer heeft bereikt. Aan 
de VVD-fractie zal het niet liggen, met 

inachtneming van alle zorg die het par-
lement op wetgevingsgebied hoort te 
betrachten, wanneer dit wetsontwerp 
niet snel door de Kamer zal worden af-
gewerkt. De Raad voor Binnenlands 
Bestuur vervult immers een sleutelrol 
in het decentralisatieproces. 

Uit het antwoord op de vragen blijkt 
dat op 2 terreinen - onderwijs en 
volkshuisvesting - d e decentralisatie-
mogelijkheden concreet zullen worden 
onderzocht. Afgezien van het feit dat 
het al wat laat is, lijkt 2 terreinen ook 
wat beperkt. Vloeit hieruit voort - mo-
gelijk mede omdat het onderzoek bij 
de Raad voor Territoriale Decentralisa-
tie is geconcentreerd - dat de decen-
tralisatie van rijkstaken op andere ter-
reinen op dit moment is geblokkeerd? 

Bij dit decentralisatiestreven wil len 
wij op voorhand waarschuwen tegen 
de niet onmogelijke ontwikkeling dat 
de decentralisatie wel toetssteen zal 
worden bij toekomstige taken en be-
voegdheden van overheidsorganen, 
doch dat de bestaande niet of onvol-
doende zullen worden onderzocht. 

Wij zouden het op prijs stellen in-
dien de bewindslieden nu zouden wi l-
len verklaren dat het op voorhand ook 
zal gaan om de bestaande taken en be-
voegdheden. Het zou best eens aardig 
zijn een lijst met wel en niet te decen-
traliseren rijkstaken en -bevoegdhe-
den overgelegd te krijgen. 

De heer Vellenga (PvdA): Heeft u de 
veronderstelling dat deze bedoeling 
tot nog toe helemaal niet aanwezig is 
geweest? 

De heer Evenhuis (VVD): Ik zeg het er 
voor de duidelijkheid bij. 

De heer Vellenga (PvdA): Hebben de 
bewindslieden dat volgens u nodig? 

De heer Evenhuis (VVD): Neen, maar 
het leek mi j goed, de zaken op dit on-
derdeel eens op een rijtje te zetten. 

De heer Vellenga (PvdA): Ik acht deze 
zaak zeer vanzelfsprekend. 

U sprak over het doorlichten van be-
staande taken. Waarom moet dit ge-
beuren? 

De heer Evenhuis (VVD): Dit moet ge-
beuren om te bezien welke taken en 
bevoegdheden kunnen worden gede-
centraliseerd. Dit lijkt mij logisch. 

Wij menen dit bij deze begroting zo 
aan de orde te moeten stellen, omdat 
1979 wel eens een beslissend jaar kan 
zijn. De discussie over eventuele nieu-
we provinciegrenzen zal volgend jaar 
een definitief stadium bereiken. Indien 
de discussie en de invull ing van de de-
centralisatie bij de grenzen- en inde-
lingsdiscussie achterblijft, kan dat best 

eens remmend, zo niet fnuikend zijn 
voor een nieuwe, meer functionele 
provinciale indeling zelf. Immers, 
naarmate de indelingsproblematiek in-
dringender wordt, zal de vraag naar 
het waarom, de motivering van het ge-
heel, ook naar het publiek toe, des te 
sterker worden. Een vraag is verder of 
de Raad voor Binnenlands Bestuur 
voldoende in staat zal zijn, conclusies 
over decentralisatie voldoende opera-
tioneel te maken. 

Een vraag van bijzondere betekenis 
kan daarom gesteld worden naar de 
activiteiten van de IPO-werkgroep die 
gerapporteerd heeft over decentralisa-
tiemogelijkheden op zeven gebieden 
van overheidszorg. Het is te wensen 
dat deze werkgroep meer terreinen 
van overheidszorg op decentralisatie-
mogelijkheid gaat toetsen. Daarmee is 
men dan ook bij de provincies conti-
nue van een inbreng in de Raad voor 
Binnenlands Bestuur verzekerd. 

Wij leggen in ons verhaal nogal wat 
nadruk op de decentralisatie. Daar ligt 
immers de crux. Wij menen, dat bij het 
onderzoek naar de decentralisatiemo-
gelijkheden, de zogenaamde gedecon-
centreerde rijksdiensten niet moeten 
worden vergeten. Immers, tal van rijks-
instanties bevinden zich in de provin-
cies. Wij denken daarbij aan diensten 
van Landbouw en Landinrichting, Ver-
keer" en Waterstaat, Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, CRM en Onder-
wijs. 

Rijksinstanties vormen in de provin-
cies een koning in eigen of andermans 
rijk. Vaak hebben zij op het beleid van 
de lagere overheden een grote in-
vloed, terwijl de democratische con-
trole door de provincies op deze in-
stanties praktisch nihil is. Wij menen 
dat de plaats van deze instanties reeds 
in de eerste fase van het decentralisa-
tieproces zal moeten worden bekeken. 
Tevens zullen vooral meer ordenende 
en planmatige taken naarde provin-
cies moeten worden overgebracht. 
Daarbij mag de beleidsvormende kant 
niet worden vergeten. Immers, de la-
gere publiekrechtelijke organen, sta-
ten en raden, zullen veel meer betrok-
kenheid ervaren op terrein van de be-
leidsontwikkeling dan louter op het 
terrein van de uitvoering. Datzelfde 
geldt voor de burger en daar gaat het 
per slot van rekening om. 

Het zou interessant zijn, te verne-
men of hierbij naar de mening van de 
Minister ook de plaats van de Commis-
saris van de Koningin aan de orde 
moet komen. Hij is thans rijksorgaan in 
de provincie. In de praktijk is hij even-
wel vooral bezig ten dienste van de ei-
gen provincie. Een vergelijking met de 
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plaats van de burgemeester dringt zich 
op. In de Gelderse Staten heeft hier-
over een interessante discussie plaats-
gehad. Een reactie van de Minister 
hierop kan ons duidelijkheid verschaf-
fen. 

Slaagt die decentralisatie niet of on-
voldoende, dan kan men zich afvragen 
waarom de operatie doorgevoerd 
moet worden. Immers, veel mankracht 
moet worden ingezet. Daarnaast zijn 
er de kosten. Een eenvoudige bereke-
ning op grond van het 17-provinciën-
plan leert dat een eenmalige investe-
ring van ongeveer f 1 miljard noodza-
kelijk is en dat vervolgens ongeveer 
f 200 miljoen extra op jaarbasis nodig 
is. Dat doet men niet voor niets. De ba-
ten moeten zichtbaar gemaakt wor-
den. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik vind dit 
een zeer boeiend betoog. Ik vraag mij 
echter af of uw politieke conclusie is 
dat u geen reorganisatie van het bin-
nenlandse bestuur wenst, zonder dat 
concrete decentralisatie hieraan is ge-
koppeld. Dit volgt uit uw betoog. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik vind, dat 
daarover op dit moment niet die uit-
spraak moet worden gedaan, die de 
heer Brinkhorst thans vraagt. 

De heer Brinkhorst (D'66): U zegt: Het 
isTo beor no t to be. 

De heer Evenhuis (VVD): Het gaat er-
om - wi j hebben dat in februari ook 
gezegd - dat de decentralisatiemoge-
lijkheden zo grondig mogelijk worden 
ingevuld. Er moet duidelijk zicht op be-
staan, dat de decentralisatie zich zal 
doorzetten. Wat op een gegeven mo-
ment het maximum is, zal in de dan 
gegeven situatie moeten worden afge-
wogen. De lijn van onze fractie is op dit 
punt volstrekt duidelijk. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik meen, dat 
uw standpunt een grote mate van vri j-
blijvendheid inhoudt. U houdt een roe-
rend betoog over de decentralisatie 
- terecht - ik kan het met vele zaken 
eens zijn - maar de enige operationele 
conclusie is, dat voor u die reorganisa-
tie niet door mag gaan, als er geen 
concrete koppeling met de decentrali-
satie is. Die uitspraak gaat u uit de 
weg. 

De heer Evenhuis (VVD): Men kan 
thans niet met de decentralisatie door-
gaan, en de functionele provinciale in-
deling achterwege laten. Op een gege-
ven moment moeten de eenheden op 
provinciaal niveau toegesneden zijn 
op datgene, wat op grond van de de-
centralisatie naar die lagere overhe-

den toe zal gaan.Uit pragmatische 
overwegingen moet men op dit mo-
ment werken aan een gelijktijdige ont-
wikkeling. Op een gegeven moment 
zal echter een beslissing moeten wor-
den genomen. Dan zal men een toets-
steen moeten hebben en die is voor 
ons de decentralisatie. 

Over de gemeenten en hun toekom-
stige omvang heeft de Minister een 
brief geschreven. Dat raakt de verhou-
ding provinciegemeente. De opzet 
moet zijn om de ontmanteling van 
gemeentelijke bevoegdheden tegen te 
gaan, zeker ook om een herindeling 
voor de bevolking meer aanvaardbaar 
te doen zijn. Grotere gemeenten lijken 
een wat ruimer takenpakket aan te 
kunnen. Daarom dient de hele lijst met 
niet-gemeentelijke taken, die thans bij 
de Kamer aanhangig is, ingrijpend te 
worden herzien. Opmerkingen over 
het grondbeleid en de bestemmings-
planbevoegdheid doen ons vrezen, 
dat het wel eens tot deze - overigens 
belangr i jke-onderwerpen beperkt 
zou kunnen blijven. Dat zou niet moe-
ten. 

Bij de afpaling van de verhouding 
provinciegemeenten is de plaats van 
de zgn. streekgewesten, stadsgewes-
ten, streek- of agglomeratieraden van 
speciaal belang. Immers, we kennen 
nogal wat van deze organen. Kritiek op 
het niet al te democratische karakter 
van deze organen (niet rechtstreeks 
gekozen; moeilijk door de raden zinvol 
te controleren) is niet van de lucht. 
Daarbij dragen ze toch iets van een 4e 
of super 3e bestuurslaag in zich. 

Het doel van een bestuurlijke reor-
ganisatie moet zijn: het wegnemen, 
zo nodig overbodig maken van deze or-
ganen. Op dat punt was de heer Faber 
iets al te positief in de richting van sa-
mengesteld lokaal bestuur als hulp-
structuur. Immers, ook vergroting van 
het democratisch besef en functione-
ren zijn een niet onbelangrijke grond-
stelling van de bestuurlijke reorganisa-
tie. 

Hoe zal het beleid van de bewinds-
lieden ten opzichte van deze organen 
eruit gaan zien in het verband van de 
bestuurlijke reorganisatie? Zal er een 
actief beleid gevoerd worden om de 
taken van deze organen zoveel moge-
lijk terug te ploegen naar de dan nieu-
we gemeenten? Dus flink uitdunnen 
van deze organen! Of zal de bestuurlij-
ke reorganisatie op dit probleem geen 
antwoord geven? 

Ten aanzien van de provinciale inde-
ling zijn er een aantal provinciale werk-
groepen ingesteld. Deze werkgroepen 
zullen snel moeten werken. De vraag is 
of deze werkgroepen niet te zeer inge-

kneld worden in de t i jd, wi l men een 
enigszins redelijke discussie in de pro-
vincie kunnen kanaliseren. Zeker wan-
neer - en we interpreteren het toch 
goed - de procedure verder reikt dan 
het in artikel 2 van de Provinciewet ge-
stelde. Zien de provinciale besturen 
deze ronde ook als zodanig? Ove-
rigens zouden we graag van de Minis-
ter vernemen op welke basis de werk-
groepen zijn samengesteld en hoe 
men in deze a titre personnel de ge-
wenste verantwoordelijkheid kan dra-
gen? 

Over de brief van de Minister met 
betrekking tot de toekomstige 
gemeentelijke herindelingen heeft on-
ze fractie nog geen definitief oordeel. 
Wij menen, dat meer overleg hierover 
met de bewindslieden gewenst is. Wel 
menen wi j , dat het verstandig is een 
aantal algemene criteria te ontwikke-
len en deze te doen uitmonden in een 
procedurevoorstel. Overigens wordt in 
onze kringen zeer kritisch gedacht over 
een min of meer absolute ondergrens 
van ± 10000 inwoners. Bovendien 
hebben kleine gemeenten hun eigen 
identiteit en samenhang. Gaat de Mi-
nister nu al op pad om de provinciale 
besturen te inspireren initiatieven te 
ontwikkelen of dient eerst de 'verza-
melwet' in werking te treden? 

De Waddenzee heeft behoefte aan 
een goede bestuurlijke begeleiding. 
Waarom dan toch gewacht met het 
treffen van een voorbereiding voor 
een gemeentelijke herindeling in dat 
gebied? Hoe staat het op het terrein 
van de gemeentelijke herindelingen 
met die in Zuid-Limburg? 

Tal van onderdelen van de bestuur-
lijke reorganisatie zijn in beweging: de 
decentralisatie, de bestuurlijke vorrrv 
geving, de provinciale indeling, en de 
gemeentelijke indeling. Wij onder-
schrijven de mening dat gescheiden 
ontwikkelingen in de tijd en eigenlijk 
ook naar de inhoud, alhoewel niet cau-
saal niet wenselijk zijn. Dat betekent 
dat een ontwikkelingsmodel, ook in de 
ti jd gezet, zou moeten worden voorbe-
reid. 

Wordt er verder nog gedacht om be-
paalde gebieden een proeftuinfunctie 
te geven op het terrein van de decen-
tralisatie, bij voorbeeld de provincies 
die weinig met een grenzenproblema-
tiek als zodanig te maken hebben? Ik 
zou daarbij kunnen denken aan Fries-
land. 

Wordt er ook gedacht om Twente als 
zodanig een experimentstatus geven? 
Kan de Minister in dit verband nog me-
dedelen, wanneer aldaar de benoe-
ming van een echte gewestvoorzitter 
kan worden verwacht? Gelet op de ve-
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Ie problemen zou die benoeming nog 
in 1978 plaats moeten vinden. 

Wat betreft de burgemeestersbe-
noemingen, ditmaal enige korte op-
merkingen, omdat in juni al uitgebreid 
over deze zaak is gesproken. 

Mijn fractie heeft waardering voor 
de ombuigingen die nu langzaam 
maar zeker doorgevoerd worden bij de 
verdeling van de burgemeesterspos-
ten. Eindelijk is een weg ingeslagen 
die de voorganger van de Minister 
maar moeilijk durfde te bewandelen al 
is het evenwicht nog zeer wankel. Ook 
de Minister is zich daarvan bewust. 
Voor één knelpunt wil ik nog de aan-
dacht van de Minister vragen. 

Zou hij de Commissarissen der Ko-
ningin nog eens met klem op artikel 8, 
lid 1, van de ambtsinstructie wil len wi j-
zen, waarin staat dat uiterlijk binnen 
vier maanden den aanbevelingen bij 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
moeten zijn? Het komt nog te veel voor 
dat de procedures erg lang duren. Het 
aanstellen van een waarnemer wordt 
anders snel tot een exuus om de aan-
beveling nog wat later in te dienen. 

Is de Minister bereid bij de herbe-
noeming aan de burgemeesters te vra-
gen of zij nog lid zijn van de politieke 
partij, waarvan zij bij de benoeming 
opgegeven hadden lid te zijn? Speciale 
aandacht willen wi j ook vragen voor 
sollicitanten die humanist zijn dan wel 
niet aangesloten bij een kerkgenoot-
schap. 

Bij de vorige begrotingsbehandeling 
heeft de Minister de onzes inziens te 
waarderen toezegging gedaan, dat 
ook ongehuwde vrouwen en mannen 
bij het vervullen van een vacature be-
trokken kunnen worden. Wij horen 
thans gaarne van de bewindsman wel-
ke resultaten deze kentering in het be-
leid heeft opgeleverd. 

Het in de memorie van toelichting 
aangegeven beleid ten aanzien van de 
rampenbestrijding en hulpverlening, 
de brandweer en de Bescherming Be-
volking doet ietwat warrig aan. In een 
tijd waarin de industriële ontwikkeling 
tal van gevaren met zich brengt, mag 
van de overheid een goed doordachte 
en gestructureerde aanpak van de met 
die ontwikkeling samenhangende pro-
blemen verwacht worden. 

Mijn fractie zou er daarom een voor-
stander van zijn de op dit terrein in 
aantocht zijnde wetsontwerpen tegelij-
kertijd in procedure te brengen, zodat 
de onderlinge samenhang voldoende 
tot zijn recht kan komen. 

Daarnaast zou ik toch van de Minis-
ter graag eens uitvoerig vernemen, 
hoe hij denkt een voldoende coördina-
tie tussen allerlei taken te verkrijgen. 

Daarbij zou ik ook nog een oordeel van 
de Minister wil len horen over de hier 
en daar levende gedachte de zojuist 
door mij aangeduide onderwerpen, 
juist vanwege hun onderlinge samen-
hang, in één wet te vangen. 

Dan is er de rampenbestrijding op 
de grote rivieren. Hierover is reeds een 
rapport aan de vorige Minister aange-
boden. De kern ervan is dat hierin ook 
sprake is van een rijkstaak. De vraag is 
wat er met het rapport zal gebeuren en 
hoe het Rijk een hieruit voortvloeiende 
financiële medeverantwoordelijkheid 
ervaart. 

Tot slot een enkele opmerking over 
de alarmnummers. De zaak lijkt er niet 
duidelijker op te worden: Proefnemin-
gen of geen proefnemingen; invoeren 
of niet invoeren. Een vraag, die bij ons 
speciaal aan de orde kwam was: waar-
om moet nu uitgerekend een alarm-
nummer uit 4 cijfers bestaan, wanneer 
het juist om alarmering gaat? Dan 
moet dus snelheid worden betracht. 

Over het beleid ten aanzien van het 
overheidspersoneel wil len wi j op dit 
moment niet teveel zeggen. Een dezer 
dagen zal de Bestek-werkgroep met 
zijn studies over de trendmethodiek 
gereed zijn. Wij krijgen de indruk dat 
de voorbereidingen voor het verder 
overleg in een goede en constructieve 
sfeer worden getroffen. Wel menen 
wi j dat het georganiseerde overleg 
daarna op niet al te lange termijn weer 
bijeen moet komen, zodat ook de Ka-
mer zich op redelijke termijn over de 
resultaten van het overleg kan buigen. 
Maar ik maak nog wel de volgende 
opmerking. Wanneer wi j de opgaven 
van de totale sterkte van het rijksover-
heidspersoneel beschouwen op be-
grote en werkelijke sterkte dan zien wi j 
dat er nogal wat gemajoreerd wordt. 
De vraag is dan waarop de begro-
ting voor het komende jaar gebaseerd is. 

Enkele voorbeelden: de werkelijke 
sterkte voor 1974 was 157.789; de be-
grote sterkte voor 1975 was 166.247? 
de werkelijke sterkte in 1975 werd 
162.739? een verschil van 4000. Een 
ander voorbeeld: de begrote sterkte 
voor 1979 is 185.473; de begrote sterkte 
voor 1978 was 182.564. 

Dat is een vermeerdering van 2909 
in de begroting voor het volgend jaar. 
Dat lijkt op, is iets minder dan de wer-
kelijke groei die jaarlijks gemiddeld 
plaatsvond. Maar wat zien w i j : de wer-
kelijke sterkte over dit jaar, 1978, ligt 
op ongeveer 177.000 en dat is aanzien-
lijk minder dan die ruim 185.000 be-
grote sterke voor 1979. Het verschil, 
8000, is ook aanzienlijk meer dan de 
gemiddelde jaarlijkse werkelijke stij-
ging en aanzienlijk meer dan bij voor-
beeld een jaarlijkse stijging van 0,7% 

(± 1300) per jaar - gelijk aan de groei 
van de bevolking, zoals wel door enke-
le fracties bepleit. Het is zelfs meer dan 
de topper op dit punt, ± 6600, onder 
het kabinet-Den Uyl in 1976. Overigens 
is de werkelijke sterkte over 1978 - het 
jaar is nog niet helemaal afgelopen -
177.000 en dat is minder dan de begro-
te sterkte over 1977: 178.450. 

Ik vraag dus nogmaals: wordt er 
aanzienlijk gemajoreerd; hoe zit dat in 
de begrotingen; worden urgenties bij 
opgaven van de diverse departemen-
ten omtrent de gewenste of noodzake-
lijke sterkte wel goed afgewogen? 

Op het terrein van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en de 
centrale persoonsadministratie be-
staat nog steeds geen wetgeving. Het 
rapport van de commissie Koopmans 
is al weer enige jaren geleden versche-
nen. Het parlement heeft jarenlang 
steeds braaf naar de stand van zaken 
van het vervolg daarop gevraagd. Ver-
der stond het parlement buitenspel en 
speelden de ontwikkelingen zich af in 
de parlementaire windsti lte, een vol-
strekt onwenselijke zaak. 

De heer Vellenga (PvdA): Juist! 

De heer Evenhuis (VVD): Bedankt voor 
de instemming! De wettelijke regelin-
gen op het terrein van de 
bescherming van de persoonlij-
ke levenssfeer en de centrale persoons-
administratie - , ik noem alleen nog 
maar de mogelijkheid van de 'chips', 
de minicomputer en een brede ver-
spreiding daarvan - dreigen snel bij de 
technische ontwikkelingen achter te 
gaan lopen, zeker wanneer de komen-
de wetgeving, in 1979, uitsluitend 
gebaseerd zou zijn op studies uit de 
eerste helft van de jaren 70. 

Evenwel, los van die komende wet-
geving zouden wij het op prijs stellen, 

s. wanneer de Staatssecretaris een hoge 
prioriteit zou geven aan dit onderdeel 
van het beleid. Wij achten een beleids-
nota over de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer en de C.P.A. 
noodzakelijk. Daarbij zouden ook aller-
lei alternatieven, alternatieve syste-

:e men, en de daaruit voortvloeiende ge-
wenste wettelijke regeling tegen el-
kaar kunnen worden afgewogen. 

Ook moet worden afgewogen of een 
persoonsadministratie centraal dient 
plaats te vinden. Ter wille van de ti jd 
wi l ik in dit verband ook verwijzen naar 
een artikel van mr. Frank Kuitenbrou-
wer in het Nederlands Juristenblad 
van al weer 30 april 1977. Zo'n beleids-
nota zou een inventarisatie moeten ge-
ven van de ontwikkelingen in de afge-
lopen jaren, de mogelijke en gewenste 
ontwikkelingen, de beleidsbeslissin-
gen en procedures die hieruit voorko-
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men. Wi j wachten met belangstelling 
het antwoord van de Staatssecretaris 
af. 

Speciaal in dit verband van de infor-
matie-verzameling zal ik iets zeggen 
over de volkstelling. Berichten over de 
laatste volkstelling van 1971 zijn ge-
woonweg onthutsend: deze zou zijn 
mislukt. Is dat juist? Me dunkt, enige 
voorl ichting of uitleg daarover lijkt 
geen overbodige luxe, zeker van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
dat zo begaan is met het lot/privacy van 
de individuele burger. Zeker niet nu 
berichten erop wijzen, dat in 1981 een 
nieuwe volkstelling zal plaatsvinden, 
terwij l inmiddels een groots opgezette 
steekproef wordt voorbereid. 

Daarom lijken volgens onze fractie 
enkele vragen wel op zijn plaats: 

- Indien de gegevens van 1971 niet 
meer bruikbaar zijn, welke garantie is 
er dan, dat die uit 1981 wel bruikbaar 
zijn? 

- Waarom of hoe komt het dat ge-
gevens uit 1971 niet meer bruikbaar 
zijn? Zijn deze verouderd of waren er 
ook andere redenen? 

- Wat heeft de volkstelling uit 1971 
de schatkist gekost? 

- Zijn de gegevens, die bij de volks-
tell ing gevraagd worden, per ge-
vraagd onderwerp in feite al niet bij de 
belanghebbende instanties aanwezig? 

Ik zal nog een vraag over het beleid 
met betrekking tot de zigeuners stel-
len. Kan de Minister iets zeggen over 
bij 'voorbeeld de in Amsterdam verbli j-
vende buitenlandse groep van zigeu-
ners? Zal een verbli jfsvergunning wor-
den verstrekt per 15 november aan-
staande, ook indien er geen zicht op 
een binnenkort te verkrijgen definitie-
ve vestigingsplaats bestaat? 

Wij menen dat snel behoefte is aan 
een echte ombudsman. Wij denken 
daarbij niet aan de ombudsman als 
neergelegd in het ontwerp van wet in-
zake de commissaris van onderzoek, 
maar meer in de richting van de door 
de Kamer destijds aangenomen motie-
Rietkerk. 

Samenvattend merk ik op dat wi j de 
opvatting van de bewindslieden over 
de verhouding van de dienende over-
heid ten opzichte van de burger on-
derschrijven. In beleid en wetgeving 
zal dat verder moeten worden uitge-
werkt. Bij de bestuurlijke reorganisatie 
zullen baten in de vorm van decentrali-
satie zichtbaar moeten worden ge-
maakt. Omtrent de gewenste provinci-
ale indeling en het aantal provincies-
nieuwe stijl heeft onze fractie geen de-
finitief oordeel. Wij wachten daarbij 
met belangstelling de resultaten van 

de besprekingen in de diverse provin-
cies af. Een streeksgewijze aanpak van 
gemeentelijke herindelingen heeft 
voordelen. Een ondergrens van 10.000 
inwoners is voor ons geen absoluut 
gegeven, integendeel. Wij hechten 
meer waarde aan identiteit en samen-
hang in een gemeente. De voorge-
schreven termijnen dienen bij de aan-
bevelingen voor een burgemeesters-
vacature in achtte worden genomen. 
Het beleid ten aanzien van de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
en de centrale personenadministratie 
dient de hoogste voorrang te krijgen. 
Gaat op de goede weg voort! 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het schijnt mij toe dat op-
treden op dit ver gevorderde uur onder 
de term 'overwerk' zou kunnen vallen. 

Onze bijdrage valt uiteen in algeme-
ne opmerkingen en enkele speciale 
vragen. Wij waarderen het dat de Mi-
nister over zijn departement schreef 
en over de taak, plaats en functie van 
het binnenlands bestuur als zodanig. 
Zonder iets te beweren ten nadele van 
de overige departementen verklaar ik 
bijzondere betekenis te hechten aan de 
sectoren binnenlands bestuur, justitie 
en defensie als het gebinte van de sa-
menlevingsorde, zoals al eeuwen het 
geval was. 

Wij constateerden een duidelijke 
overeenkomst met de uitgangspunten, 
in de regeringsverklaring verwoord, 
met als kernwoorden 'vri jheid', 'ver-
antwoordeli jkheid' en 'verdraagzaanv 
heid'. Landt deze inleiding echter niet 
wat al te probleemloos en simpel aan? 
De Minister vindt dat de overheid kan-
sen moet scheppen voor ontplooiing 
van de burgers, zich moet inzetten 
voor gerechtigheid, ongelijke uit-
gangspunten moet gladstrijken en on-
billijke verworvenheden rechtzetten. 

De overheid moet toch niet dienst-
baar gemaakt worden aan persoonlijk 
inzicht en verlangens. Bovendien moet 
de overheid voortdurend keuzen doen. 
Deze of gene of ook wel dezelfde per-
soon zal soms kansen worden gebo-
den doch ook wel ontnomen worden, 
nog afgezien van de beteugelende 
taak die de overheid principieel toe-
komt. 

Hoe verhoudt de doelstelling van de 
beleving van de eigen verantwoorde-
lijkheid zich tot de toenemende ten-
dens van collectivering? De Minister 
wil een aantal diensten die het open-
baar bestuur levert terugdringen, uit 
overweging van financiële besparing 
wellicht. Vervanging door nieuwe 
diensten zou wel wegvallende werkge-

legenheid opvangen, doch geen bij-
drage leveren aan verbetering van de 
economische situatie. Wij wil len deze 
operatie wel steunen. Toch hebben wi j 
nog wel vragen. Hoe zal de reactie van 
de lagere overheden uitvallen? Zullen 
deze het verlies trachten te verhalen, 
via bij voorbeeld de verhoging van de 
onroerend-goedbelasting? Wat is de 
reactie van de Minister op die reactie 
van de lagere overheden? Het gevaar 
dreigt dat de beoogde uitdunning van 
diensten, die de kwaliteit van het be-
staan niet onmiddelli jk raken, toch de 
burgers niet in staat zullen stellen, een 
en ander op te vangen, wanneer de la-
gere overheden beslag leggen op die 
ruimte. 

De Minister stelt zich voor, eenvoud, 
snelheid en doorzichtigheid van de be-
slisprocedures te vergroten. De me-
morie van toelichting zegt voorts on-
der het hoofdje Binnenlands Bestuur 
Algemeen, dat de democratie doeltref-
fendheid eerder bevordert dan in de 
weg staat. Ligt het ene inderdaad zo 
vlak en zo simpel in het verlengde van 
het andere? 

Ik kom aan enkele specifieke vragen. 
In antwoord opvraag 12 spreekt de 
Minister over een aantal provinciale 
werkgroepen, namelijk van Gelder-
land, Overijssel, Utrecht, 
Noord-Holland en Noord-Brabant. 
Geldt dat niet voor de andere provin-
cies? Of komen die nog? Dat zal dan 
met bekwame spoed dienen te ge-
schieden, namelijk vóór 15 januari 
1979. Aan wie is de coördinatie inzake 
het beleid voor de Molukse minder-
heid opgedragen? Aan deze Minister 
in zijn kwaliteit van zijn Vice-Minister-
Presidentschap of in zijn kwaliteit van 
Ministervan Binnenlandse Zaken? 

Wat de grondwetszaken betreft, zal 
de aanpassing van de wetgeving over 
recht tot vergadering, alsmede tot uit-
oefening van godsdienstige overtui-
ging of levensovertuiging buiten ge-
bouwen en besloten plaatsen wel no-
dig zijn, wanneer de artikelen 1.6 en 
1.9 grondwet worden? Hierbij komt 
waarschijnlijk ook wel de Wet van 10 
september 1853 tot regeling van het 
toezicht op de onderscheidene kerkge-
nootschappen aan de orde. Uit het ant-
woord op de desbetreffende vraag 
blijkt dat via het interkerkelijk contact 
in overheidszaken overleg plaatsvond. 

Wij waarderen bovendien de toezeg-
ging dat de kerken over de strekking 
van eventuele wetswijzigingen zullen 
worden ingelicht en gelegenheid ont-
vangen, van hun opvatting blijk te ge-
ven. De bedoeling zal wel zijn, meer 
overleefd recht af te schaffen dan 
nieuw recht te scheppen. Het publieke 
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Abma 
recht betreffende de positie van de 
kerken zal in de grondwet wel tot een 
min imum worden gereduceerd. Dan 
resteert nog slechts een privaatrechte-
lijke regeling. Wat zal de toekomst zijn 
van de afdeling Kerkgenootschappen 
van het Departement van Justitie? 

Met de voorbereiding van de memo-
rie van antwoord op het wetsontwerp 
Commisssris van Onderzoek was de 
nodige tijd gemoeid, volgens het ant-
woord op vraag 15. Ofschoon wi j niet 
staan te trappelen om deze commissa-
ris in te halen, rijst de vraag, of de Mi-
nister nog steeds denkt, met blz. 14 
van de memorie van toelichting, de 
memorie van antwoord op dat wets-
ontwerp dit kalender- of zittingsjaar te 
kunnen indienen of hoeven wij daar 
niet zo sterk op te rekenen? 

Het laatste punt dat ik wil bespreken, 
is het overheidspersoneelsbeleid 
openbaar lichaam Rijnmond. Wij heb-
ben begrepen dat de Minister niet 
hooggestemd was over het besluit om 
andere relatievormen dan het huwelijk 
als gelijkgerechtigd te erkennen. Vol-
gens het antwoord op vraag 47 wacht 
hij op bescheid van de zijde van Rijn-
mond. Daarna zou hij zich wederom 
beraden. Betekent dit dat het aanvan-
kelijk ingenomen standpunt wordt her-
zien en is de werking van het besluit 
van Rijnmond intussen geschorst? Zijn 
de informaties via de pers juist dat in 
Noord-Holland een soortgelijke rege-
ling bestaat? De Minister verwacht dat 
provincies en gemeenten niet zullen 
vooruit lopen op de uitkomst van een 
desbetreffende studie. Is al iets bekend 
van het resultaat? 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank u dat u mij op dit la-
te ti jdstip nog het woord geeft en de 
aanwezigen voor het geduld. 

Het algemeen salarisbeleid van de 
overheid kan in een bepaald opzicht 
hier geen onderwerp van discussie 
zijn, maar in een ander opzicht wel. Bij 
de behandeling van Bestek'81 is hier 
al het nodige over gezegd en op één 
onderdeel zou ik nog even terug wil len 
komen, nl. de algemene vraag naar 
een trend-zettend overheidsbeleid in 
plaats van een trend-volgend. Het is be 
kend dat de Minister daar weinig voor 
voelt. Begrijpelijk als men denkt aan 
de complexiteit van zo'n verandering. 
Toch meen ik dat zo'n omzetting se-
rieuze bestudering verdient. 

Ook de Minister sluit dat niet uit blij-
kens zijn opmerking gemaakt in het 
mondeling overleg met de vaste Com-
missie voor Ambtenarenzaken van dit 
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voordeel van een trand-zettend beleid 
met een trend-zettend beleid mis-
schien wel goedkoper uit zou kunnen 
zijn. Een ander duidelijk en actueel 
voordeel van een trens-zettend beleid 
is wel dat de overheid als grootste 
werkgeefster in ons land zelfstandig 
het voortouw neemt en als matiging 
noodzakelijk is een duidelijk voorbeeld 
kan stellen. Daarna kan zij ook met 
meer recht en overtuiging de andere 
werknemers in ons land om matiging 
vragen. 

Wij zijn thans wel gewend geraakt 
aan een trendvolgend beleid, maar het 
is toch heus niet zo vanzelfsprekend 
dat de grootste werkgeefster van ons 
land lijdelijk afwacht wat er ten slotte 
uit de onderhandelingen binnen een 
grote verscheidenheid aan bedrijfstak-
ken als eindresultaat rolt. Ik zou het 
daarom toch op prijs stellen als de Mi-
nister zegt dit vraagstuk voor de mid-
dellange termijn - het is natuurlijk niet 
voor 1979-serieus in studie te wil len 
laten nemen. 

Een heel ander onderwerp waarover 
ik een vraag wi l stellen, betreft de alge-
mene positie van de burgemeester. De 
laatste tijd hoort men nogal eens de 
klacht dat door een proces van politi-
sering op het gemeentelijke vlak de 
burgemeester erin het gemeentelijk 
bestuur min of meer naast komt te 
staan. In het bijzonder de taakverde-
ling tussen de wethouders is in som-
mige gemeenten een raadsaangele-
genheid geworden in plaats van een 
werktaak waar burgemeester en wet-
houders zich mee zouden moeten be-
zighouden. Ook het aantal taken dat 
voor de burgemeester overblijft wordt 
meer en meer beperkt, zodat hij steeds 
meer een soort forumleider gaat wor-
den. 

Ik meen dat wij dit proces niet onbe-
sproken mogen laten. Ten slotte heeft 
de burgemeester van oudsher een 
coördinerende, stimulerende en be-
leidsuitvoerende taak die in sterke ma-
te wordt bemoeilijkt als hij buiten veel 
zaken wordt gehouden. Meent de Mi-
nister hiet dat als deze ontwikkeling 
zich doorzet wi j dan in een situatie te-
recht komen waarbij veel argumenten 
tegen een gekozen burgemeester - die 
ik deel - hun kracht gaan verliezen? 

Er is de laatste tijd nogal wat inge-
teerd op het budget van de civiele ver-
dediging. De situatie in deze sector is 
er bij ons, anders dan in andere lan-
den, niet rooskleuriger op geworden. 
Nu stelde de heer Wisselink hierover al 
enkele vragen. Ik wil er nog een aan 
toevoegen. In 'Het Binnenhof' van 22 
augustus las ik dat voor minstens de 
helft van alle Nederlanders op dit mo-
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ment geen schuilgelegenheid bestaat 
als na een nucleaire aanval ons land 
met radioactieve neerslag zou wor-
den besmet. Is dat waar? 

Mijnheer de Voorzitter! Regeren is 
vooruitzien en daarom wil ik de Minis-
ter vragen, of hij voorbereidingen wil 
treffen om onze bevolking een grond-
wettelijke waarborg te geven voor het 
onbelemmerd gebruik van het Neder-
lands in het officiële verkeer binnen de 
rijksgrenzen. Nu kan dit nog, zelfs voor 
een bevolking als de onze, waarvan de 
NRC gisteren schreef, dat zij zich onder 
protestantse invloed heeft leren scha-
men voor haar eigen taal. Ik heb dit 
niet begrepen, omdat vele protestan-
ten gewend zijn, de Bijbel te lezen in 
goed Nederlands en daardoor hun taal 
leren liefhebben. Waakzaam zijnde 
vanuit deze liefde voor eigen taal con-
stateren wi j dat onze taal niet langer zo 
onbedreigd is als honderd jaar gele-
den. 

Het is niet ondenkbaar dat als ge-
volg van de toenemende internationa-
lisering, ontwikkelingen binnen de EG 
en allochtone culturele minderheden 
zo'n waarborg over een bepaald aantal 
jaren niet meer kan worden gegeven 
en dat de Nederlandstaligen dan maar 
moeten zien, hoe zij zich met hun taai-
gebruik redden. Als thans reeds een 
bepaling over het Nederlands in de 
Grondwet wordt opgenomen, werkt 
dit echter meteen profylactisch. Ieder-
een weet dan, dat beheersing van het 
Nederlands een voorwaarde is om bin-
nen onze landsgrenzen optimaal te 
kunnen functioneren. 

Minister Wiegel: 'Profylactisch' klinkt 
niet zo Nederlands. 

De heer Verbrugh (GPV): Dat ben ik 
met de Minister eens. Het werkt dus in 
ieder geval als een voorzorg. Een be-
gin van Belgische toestanden moet 
worden voorkomen. Daarom vraag ik 
de Minister om een studie naar de 
vraag, hoe een waarborgbepaling 
voor het Nederlands in de Grondwet 
zou kunnen luiden. 
De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.21 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. een Koninklijke boodschap, ten ge-
leide van het wetsontwerp Onderbe-
windstelling ter bescherming van 
meerderjarigen (15 350). 
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Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al gedrukt 
en rondgedeeld; 

2°. de volgende brieven: 
een, van de Minister-President, Mi-

nister van Algemene Zaken, over de 
positie van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne (15 300, 
Mil j . Nota, nr. 22); 

een, van de Minister van Landbouw 
en Visserij, met betrekking tot het hos-
pitaal-kerkschip 'De Hoop' (15 300 ■ 
XIV, nr. 11); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, inzake mi-
lieu-agenten (15 300 - XVII, nr. 14). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. een adres van J. G. Hooijer te Eind-
hoven, met betrekking tot een militaire 
verzetspensioen. 

Dit adres is gesteld in handen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften; 

4°. de volgende brieven e.a.: 
een, van G. van Beek, over werkloos-

heidsuitkering voor gehuwde vrou-
wen; 

een, van de Permanente Commissie 
Post- en Archiefzaken Rijksadministra-
tie, met het jaarverslag 1977; 

een, van het bestuur van de Agrari-
sche Beleids Organisatie ABO, over de 
moeilijkheden in de land- en tuin-
bouw; 

een, van N.P.M. Smit, ten vervolge 
op eerdere brieven over seksualiteits-
problemen; 

een, van het hoofdbestuur van HO-
RECAF, met het jaarverslag 1977; 

een, van het bestuur van het Prae-
ventiefonds, met het jaarverslag 1977; 

een, van M. H. Giesberts, over de 
houding van de Amsterdamse politie 
en Justitie tegen hemzelf; 

een, van het bestuur van de Algeme-
ne Nederlandse Bond voor Ouderen, 
tegen Bestek '81. 

Al deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

Noot 1 (zieblz. 994) 

Bijvoegsel 

Schriftelijk ingekomen antwoorden 
op vragen, gesteld bij de openbare be-
handeling van hoofdstuk XVII van de 
rijksbegroting voor 1979, voor zover 
betreft de afdeling Milieuhygiëne. 

1ste TERMIJN 

1. Mw. Epema-Brugman 

Vraag 
Lijkt het niet verstandig bij een wets-

ontwerp een programma van invoe-
ring over te leggen? 

Antwoord 
De geachte afgevaardigde mevrouw 

Epema heeft gewezen op de vertra-
ging die, bij voorbeeld om budgettaire 
redenen, bij de invoering van een wet 
kan ontstaan. Zij doet daarom de sug-
gestie om bij een wetsontwerp een 
programma van invoering van de des-
betreffende wet over te leggen, waarin 
onder meer een indicatie wordt gege-
ven van de inhoud van de vereiste al-
gemene maatregelen van bestuur en 
het tempo waarin die zullen worden 
ingevoerd, en waarin bovendien aan-
dacht wordt besteed aan de financieel-
economische gevolgen, leder jaar 
zou dan bij de begroting, indien nodig, 
een bijstelling van zo'n programma 
kunnen worden aangegeven. 

Over deze belangrijke opmerking wi l 
ik, in aanvulling op wat ik reeds in ver-
band met het ontwerp van de Wet ge-
luidhinder heb gezegd mij nog nader 
beraden en er met de vaste Commissie 
nader van gedachten over wisselen. 

2. Hr. Hartmeijer 
Hr. Lansink 

Vraag 
In de Staten van Gelderland is een 

motie ingediend in verband met het 
gebruik van chemisch afval als funde-
ringsmateriaal voor een steenfabriek in 
Bemmel. Wat denkt de Minister hier-
aan te doen? 

Antwoord 
Geconstateerd moet worden dat zo-

lang de Wet chemische afvalstoffen 
nog niet in werking is getreden, de 
mogelijkheden van de Minister van 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne 
om in deze regulerend op te treden, 
beperkt zijn. Op grond van deze wet zal 

ten aanzien van dit soort zaken een 
zeer restrictief beleid worden gevoerd. 

Aangezien naar mijn mening in het 
geval Bemmel sprake is van het stor-
ten van afval, is deze activiteit hinder-
wetplichtig. 

Zoals bekend, is ter zake geen hin-
derwetvergunning aangevraagd. Ik zal 
thans alle mij ter beschikking staande 
middelen aanwenden om aan deze on-
gewenste situatie zo snel mogelijk een 
eind te maken. 

3. Hr. Hartmeijer 

Vraag 
Wat is de mening van de betrokken 

inspectie over het storten van mijn-
bouwafval in zoutholtes en wanneer 
deze negatief is, (dit kan ook niet an-
ders) wat gaat de minister hier tegen 
doen? 

Antwoord 
Akzo heeft bij Gedeputeerde Staten 

ontheffing gevraagd ingevolge de Ver-
ordening bescherming bodem en 
grondwater Overijssel om mijnbouw-
afval in zoutholtes te storten. Deze 
aanvraag is nog in behandeling. De 
betrokken inspecteur van de Volksge-
zondheid belast met het toezicht op de 
hygiëne van het milieu heeft bij brief 
van 9 juni j l . zijn bezwaren tegen de 
opzet van Akzo aan Gedeputeerde Sta-
ten van Overijssel kenbaar gemaakt. 
Daarbij is ondermeer gewezen op de 
zeer voorzichtige opstelling die gebo-
den is ten aanzien van lozing en ber-
ging van afval in de ondergrond, gelet 
op de praktische onomkeerbaarheid. 

In dit verband zij ook gewezen op 
een recent verschenen KB, waarin de 
Kroon vanwege deze voorzichtige op-
stelling het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, waarbij 
aan Naarden International ontheffing 
was verleend voor het in de diepe on-
dergrond brengen van afvalstoffen, 
vernietigt. 

Ten slotte wi l ik nog opmerken, dat in 
die gevallen waarin sprake is van che-
misch afval in de zin van de Wet che-
mische afvalstoffen, na inwerkingtre-
ding van die wet een dergelijke afval-
berging slechts kan plaatsvinden met 
een op grond van die wet verkregen 
ontheffing. 

4. Hr. Lansink 

Vraag 
a. Heeft de minister al enig idee van 

de vertraging in de uitvoering van de 

Afvalstoffenwet als gevolg van het 
achterblijven van de bij de provincies 
noodzakelijke personeelsbezetting? 

b. Pleit het niet kunnen geven van 
een betrouwbare programmering niet 
voor een zekere autonomie bij de pro-
vinciale planning? 

Antwoord 
a. Er behoeft niette worden ge-

vreesd voor een aanzienlijke vertra-
ging bij de uitvoering van de Afvalstof-
fenwet door de provincies. Het ligt bo-
vendien in mijn voornemen om nu 
reeds in zekere mate financiële steun 
te verlenen aan de provinciale 
besturen teneinde de voortgang van 
hun activiteiten in het kader van de Af-
val stoffen wet te bevorderen. 

b. Los van de mate van program-
mering is het mogelijk om in de begin-
fase eigen provinciale plannen of be-
leidsnota's (dus formeel niet op basis 
van de Afvalstoffenwet) op te stellen 
ten behoeve van een afvalstoffenpro-
bleem dat in een bepaalde provincie 
bijzonder knelt. Bij de toepassing van 
het voornoemde integrale vergunnin-
gen-besluit kan een toetsing aan die 
provinciale plannen plaatsvinden. Op 
deze manier wordt - in de beginfase -
een zekere autonomie bij de provinci-
ale planning bereikt. Op deze wijze 
worden tevens eventuele vertragingen 
bij de uitvoering tot een min imum be-
perkt. Overigens is de onderlinge coör-
dinatie in voldoende mate verzekerd 
via bestaande overlegstructuren tus-
sen departement en provincies, terwijl 
in sommige gevallen aan de provin-
ciale activiteiten richting gegeven zal 
worden door het uitvaardigen van mi-
nisteriële circulaires. 

5. Hr. Lansink 

Vraag 
Bij het verwerkbaar afval zijn de in-

spanningen van de bedrijven van 
groot belang, ook wanneer het gaat 
om hergebruik. Is informatie over de 
inspanningen van het bedrijfsleven 
beschikbaar? 

Antwoord 
Ik onderschrijf de opvatting dat de 

inspanningen van de bedrijven bij het 
verwerkbaar afval van groot belang 
zijn, ook wanneer het gaat om herge-
bruik. Daarbij kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen de bedrijven die 
hun eigen afval verwerken en bedrij-
ven die dat voor derden doen. 
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In de memorie van toelichting bij de 
begroting zijn een aantal voorbeelden 
genoemd van de eerste categorie be-
drijven. Ten aanzien van de tweede ca-
tegorie bedrijven merk ik op dat er op 
het departement een inventarisatie 
heeft plaatsgevonden van verwer-
kingsbedrijven. Het ligt in de bedoe-
ling deze lijst in de 'Leidraad chemi-
sche afvalstoffen' op te nemen. 

6. Hr. A. Lansink 

Vraag 
Welk beleid voert de regering ter sti-

mulering van de recirculatie van ver-
werkbaar chemisch afval? 

Antwoord 
Het beleid is met name gericht op 

het stimuleren en - o o k in financieel 
opz ich t - ondersteunen van onderzoek 
naar mogelijkheden voor bedoelde re-
circulatie. Dit vanuit de overweging 
dat naast voorkomen van het ont-
staan, recirculatie (waar mogelijk) de 
meest doelmatige methode is om het 
ongecontroleerd in het milieu geraken 
van chemische afvalstoffen te voorko-
men. 

Een voorbeeld van eerdergenoemd 
onderzoek is het project 'het herge-
bruik chroom in de lederindustrie'. Dit 
project is inmiddels met positief resul-
taat afgerond. Verder is het beleid ge-
richt op het waar nodig stimuleren van 
het realiseren van verwerkingsmoge-
lijkheden op grond van de resultaten 
van soortgelijk onderzoek. 

7. Hr. A. Lansink 

Vraag 
Is inzicht te geven in het tijdelijke ka-

rakter van de opslag en in de mate van 
bodemverontreiniging? 

Antwoord 
Het is een beleidsvoornemen de toe-

lating van bepaalde niet-verwerkbare 
chemische afvalstoffen op een op-
bergplaats in principe slechts een be-
perkt aantal jaren mogelijk te doen 
zijn. Na dat beperkte aantal jaren zul-
len andere verwijderingsmogelijkhe-
den voorde betrokken afvalstoffen 
moeten zijn gevonden óf zal inmiddels 
het ontstaan ervan moeten zijn voor-
komen. Daarnaast is belangrijk de 
vraag hoe lang bepaalde in een be-
perkt aantal jaren toegelaten chemi-
sche afvalstoffen daarna in de opberg-
plaats kunnen blijven. 

Ik ben ervan overtuigd dat een der-
gelijke opbergplaats onder zodanige 
technische voorzieningen is in te rich-
ten dat verontreiniging van de bodem 
menselijkerwijs is uitgesloten. 

Mogelijkheden voor een dergelijke 
inrichting zijn te vinden in de directe 
bodembeschermende voorzieningen 
zoals afdichten van boven- en onder-
grond en in de indirecte voorzieningen 
gericht op monstername en analyse 
van bodem en grondwater ter controle 
van de kwaliteit daarvan. 

Het bestaan van deze mogelijkheden 
maakt de vraag naar de verblijft i jd van 
de chemische afvalstoffen in de op-
bergplaats in eerste instantie minder 
relevant. Wèl belangrijk is hierbij dat 
het mogelijk is een opbergplaats zo in 
te richten dat te allen tijde het gebor-
gen afval toegankelijk blijft voor terug-
name om welke reden dan ook. 

8. Hr. Braams 

Vraag 
Hoe zal de afstemming van provinci-

ale beleidsplannen ten aanzien van het 
milieu ten opzichte van het nationale 
beleid plaatsvinden en welke regelin-
gen zullen daarvoor in de milieukader-
wet worden getroffen? 

Antwoord 
Zoals in de memorie van toelichting 

al is medegedeeld, wordt thans door 
het Instituut voor Bestuursweten-
schappen onderzoek verricht naar het 
vóórkomen en de betekenis van plan-
ning in de wetgeving inzake de milieu-
hygiëne. Bij dit onderzoek wordt on-
derzocht in hoeverre verschillende ele-
menten van de totstandkoming van 
plannen en programma's kunnen wor-
den opgenomen in de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan het 
provinciale milieubeleidsplan en de 
wijze waarop daarbij afstemming op 
het beleid van de centrale overheid 
moet plaatsvinden. 

Mede aan de hand van de beleids-
aanbevelingen die uit dit onderzoek 
zullen voortvloeien zal worden bezien 
welke regeling ter zake in de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne dient 
te worden getroffen. 

9. Hr. Braams 

Vraag 
In onze ogen zijn de Brusselse activi-

teiten van deze Minister van het groot-
ste belang. Wij zouden graag van de 
Minister vernemen hoe hij de moge-
lijkheden inschat, op welke punten hij 
activiteiten wi l stimuleren, en of de 
huidige opzet van het internationale 
werk voldoende mogelijkheden biedt. 

Antwoord 
Met de geachte afgevaardigde de 

heer Braams ben ik van oordeel dat de 
Brusselse activiteiten van zeer groot 
belang zijn. 

De mogelijkheden zijn evenwel be-
perkt mede aangezien het in de prak-
tijk vaak bijzonder moeilijk is met 9 
lid-staten tot unanieme besluiten te 
komen, die voor ons land uit milieu-
oogpunt acceptabel zijn. Van mijn kant 
zal ik ernaar blijven streven tot een 
werkelijk Europees milieubeleid te ko-
men. Ik acht dit momenteel met name 
van belang voor de grensoverschrij-
dende milieuverontreiniging (lucht, 
water), de normstelling en de coördi-
natie van het milieu-onderzoek. Bij de 
normstelling denk ik aan een integrale 
aanpak, waarbij de kwaliteitsnormen 
en de emissiebeperking op een even-
wichtige en aan de gegeven concrete 
problematiek aangepaste wijze in een 
samenhangend beleid worden inge-
bracht. 

10. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Kan de Minister toelichten waarom 

hij geen verschil ziet tussen de eerste 
en tweede fase van de WIR? 

Moet het bij de 'toeslag op investe-
ringen die aan het milieu ten goede ko-
men' niet gaan om het bevorderen van 
aktiviteiten die milieuvriendelijk zijn? 

Antwoord 
Ik zie wel verschil. Bij de beantwoor-

ding van de schriftelijke vragen heb ik 
alleen gesteld dat er geen afzonderlij-
ke doelstellingen van eerste en tweede 
fase zijn. De tweede fase betreft een 
uitwerking van de WiR-doelstelling 
met betrekking tot de zogenaamde fa-
cettoeslagen waaronder het milieu. In 
dat opzicht wijkt de tweede fase na-
tuurlijk af van de eerste fase, waarin de 
uitwerking van deze toeslagen niet aan 
de orde was. 

Het bijdragen in zuiveringskosten 
van bedrijven die tot bedrijfstakken be-
horen die tot de ernstige vervuilers be-
horen is vooral van belang voor een 
snel en effectief saneringsbeleid. Het 
verlenen van milieutoeslagen aan rela-
tief schone activiteiten heeft vooral be-
tekenis voor de bevordering van een 
schonere produktiestructuur. 

11. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Verduidelijking criteria bij toepas-

sing schadevergoedingsregelingen 
aan bedrijven. Hoe verhoudt zich dat 
met het uitgangspunt 'De vervuiler be-
taalt'?. 
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Antwoord 
De door de overheid verstrekte en 

nog te verstrekken financiële bijdragen 
aan bestaande bedrijven worden ge-
baseerd op de mate waarin de te trnf-
fen milieuvoorzieningen redelijkerwij-
ze niet te hunne laste kunnen blijven. 
Dit criterium heeft zowel betrekking op 
de zwaarte van de voorzieningen als 
zodanig, waarbij een vergelijking 
wordt gemaakt met gevraagde voor-
zieningen bij soortgelijke bedrijven als 
op de verhouding van de met de voor-
zieningen gepaard gaande kosten tot 
de financiële draagkracht van het be-
drijf. 

De vraag of, en tot welke omvang, 
een bijdrage verleend kan worden 
dient evenwel mede beantwoord te 
worden in relatie tot de structurele eco-
nomische positie van het bedrijf. 

Belangrijk daarbij is in hoeverre de 
met de gevraagde voorziening 
gepaard gaande moeilijke financieel-
economische omstandigheden van 
het bedrijf van tijdelijke aard zijn. 

Bij de beoordeling daarvan worden 
de milieukosten die na de verlening 
van de bijdrage nog voor rekening van 
het bedrijf komen mede in ogen-
schouw genomen. Van permanente 
bijdragen in de milieulasten van be-
drijven is daarbij geen sprake. De bij-
dragen dezerzijds beogen een soepele 
overgang te bewerkstelligen naar een 
situatie waarin de milieulasten een 
normaal aandeel van de produktiekos-
ten vormen. Indien evenwel een be-
drijf, ook zonder de vereiste milieu-
voorzieningen, in feite geen economi-
sche perspectieven heeft, moet het 
verlenen van een bijdrage weinig zinvol 
geacht worden. Dezerzijds te verle-
nen bijdragen beogen immers niet 
structureel-economische problemen op 
te lossen. Dit laatste behoort tot de 
competentie van de Minister van Eco-
nomische Zaken en hebben dan ook het 
karaktervan steunverlening. 

Alleen met dit uitdrukkelijke onder-
scheid tussen de begrippen schade-
vergoeding en steunverlening wordt 
het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' 
niet aangetast. 

12. Mw. Lambers-Hacquebard 

Antwoord 
Zoals bekend, zullen ter voorberei-

ding van een regeringsstandpunt inza-
ke milieu-effectrapportage door mij in 
de eerste helft van 1979 voorstellen 
worden ontwikkeld. Het idee, zoals in 
de vraagstelling verwoord zal ik be-
trekken bij de voorbereiding van ge-
noemd regeringsstandpunt. 

13. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Kan de Minister ons enigszins gerust-

stellen door nadere mededelingen over 
een actiever ondersteunend en coördi-
nerend beleid van de rijksoverheid ter 
zake? (Olieverontreiniging van onze 
stranden). 

Antwoord 
Bij de schriftelijke voorbereiding op 

deze begrotingsbehandeling, alsook 
bij mijn beantwoording in eerste ter-
mijn, heb ik reeds gememoreerd het 
lopende overleg ter zake, zowel inter-
departementaal als tussen Rijk en 
kustprovincies, (antwoord opvraag 
110) Ik ben van mening dat het niet 
juist is vooruit te lopen op de resulta-
ten van dat overleg. 

14. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Kan de Minister meer inzicht geven 

in de aard van de op zee te verbranden 
afval en de gevolgen van de daarbij 
optredende luchtverontreiniging? 

Antwoord 
Zoals ook reeds bij de beantwoor-

ding van de schriftelijke vragen ten 
aanzien van dit onderwerp werd 
gesteld, blijkt dat de emissie die ont-
staat bij de verbranding van deze 
chloorhoudende afvalstoffen in princi-
pe zal neerslaan op het zeeoppervlak. 

Door de verplaatsing van het ver-
brandingsgebied per 1 december aan-
staande zal de afstand van het nieuwe 
verbrandingsgebied tot de dichtstbij-
zijnd,e kust zodanig zijn dat de grootst 
mogelijke zekerheid bestaat dat de 
verbrandingsgassen geen overlast 
meer aan land kunnen veroorzaken. 

Vraag 
Wil de Minister bevorderen dat voor 

grote overheidsprojecten zoveel mo-
gelijk een MER-procedure wordt ge-
volgd waarbij in elk geval de (onafhan-
kelijk vastgestelde! gevolgen van het 
beleidsvoornemen worden getoetst 
(beoordeeld) aan de hand van tevo-
ren kenbaar gemaakte criteria? 

15. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Voor persistente en zeer toxische 

bestrijdingsmiddelen als groep milieu-
gevaarlijke stoffen vraag ik speciale 
aandacht: voor zover deze nog toege-
laten zijn, dient naar mijn mening al 
het mogelijke te worden gedaan om 
deze zo spoedig mogelijk te verbieden. 

Deelt de Minister deze mening en zo 
ja, wil hij hiervoor een 'actieplan' ont-
wikkelen in overleg met zijn collega 
van Landbouw en Visserij? Wordt ove-
rigens ook rekening gehouden met 
mogelijke luchtverontreiniging ten ge-
volge van het gebruik van bestrijdings-
middelen? 

Antwoord 
Met de in de memorie van toelich-

ting genoemde bestrijdingsmiddelen 
waarvan de toelatingen zijn ingetrok-
ken of niet verder verlengd, zijn de 
meest ongunstige middelen thans 
geëlimineerd. Er is naar mijn mening 
op dit moment geen noodzaak om 
over te gaan tot een onmiddelli jk ver-
bod van enkele nu nog toegelaten, 
maar uit een oogpunt van milieuhygië-
ne ongunstige, bestrijdingsmiddelen. 

De beslissingen over het toelaten 
van bestrijdingsmiddelen, het intrek-
ken van toelatingen of het niet meer 
verlengen ervan dienen volgens de 
Bestrijdingsmiddelenwet genomen te 
worden op basis van overeenstem-
ming tussen drie Ministers: Landbouw 
en Visserij, Sociale Zaken en Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne. Dit houdt 
in dat voor het toelatingenbeleid een 
voortdurend overleg paatsvindt. Hier-
bij wordt onzerzijds ten aanzien van de 
op dit moment meest bezwaarlijke 
middelen een zo ver gaand mogelijke 
terugdringing van het gebruik bepleit. 
De mogelijkheid van het niet meer toe-
laten na het verstrijken van de toela-
tingstermijn wordt hierbij in sommige 
gevallen niet uitgesloten geacht. 

Het is naar mijn mening dan ook niet 
nodig op dit moment een speciaal ac-
tieplan op te stellen. 

De mogelijkheid van luchtverontrei-
niging ten gevolge van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen wordt bij de be-
oordeling over de toelaatbaarheid zo-
veel mogelijk mede in beschouwing 
genomen. Uiteraard wordt deze be-
oordeling mede gebaseerd op de ver-
spreiding van het middel ten gevolge 
van de voorgestelde toepassingstech-
niek, wat verspuiten kan zijn. Daar-
naast wordt rekening gehouden met 
de mate van verdamping na toepas-
sing van het middel onder praktijkom-
standigheden. In veel gevallen echter 
moet wat dit laatste betreft nog wordt 
geconstateerd dat een voldoende be-
trouwbaar beeld ontbreekt omdat goe-
de methoden van onderzoek hiervoor 
nog niet voorhanden zijn. Het ontwik-
kelen van dergelijke methoden zal 
worden bevorderd. Bij het opstellen 
van gebruiksvoorwaarden, die deel 
uitmaken van de toelating worden 
stringente voorwaarden gesteld aan 
de toepassingstechniek. 
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16. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Over de zorgwekkende toename van 

het S02-gehalte zullen we ongetwijfeld 
nog het nodige te bespreken hebben 
bij de behandeling van het - hopelijk 
spoedig komende - S02-beleidsplan. 
Wel wi l ik nu al vragen om ruime aan-
dacht van de Minister voor toepassing 
van de best beschikbare technieken 
schikbare middelen) voor ontzwave-
lingstechnieken. 

Antwoord 
In het S02-beleidsplan zal ruime 

aandacht worden besteed aan het 
vraagstuk betreffende de toepassing 
van de best beschikbare technieken 
waar het betreft de bestrijding van 
S02-uitworpen. 

17. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Waarom kan er geen spuitbussen-

verbod komen zodra de EEG-notifica-
tieprocedure dit toelaat? 

Antwoord 
Het uiteindelijke effect van de proce-

dure die reeds werd genoemd in het 
schriftelijke antwoord op vraag 99 - en 
thans ook in de nota van toelichting bij 
het Besluit chloorfluormethanen in 
spuitbussen, dat op 30 oktober 1978 in 
Staatsblad nr. 547 werd gepubliceerd -
komt veeleer overeen met het instel-
len van een verbod, zodra met name 
de EG-notificatieprocedure dat toelaat, 
dan met het afwachten van wat andere 
landen doen. 

18. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Wordt het niet tijd de samenstelling 

van de Bestuurscommissie ter begelei-
ding van het emissie-registratiepro-
ject te verbreden, nu snelle wettelijke 
regeling niet in het vooruitzicht wordt 
gesteld, en daarbij meteen de met de 
Raad van Nederlandse Werkgevers-
verbonden overeengekomen regels 
aan die verbrede commissie ter beoor-
deling voor te leggen? 

Antwoord 
Tegen een eventuele verbreding van 

de samenstelling van de Bestuurscom-
missie bestaat in principe geen be-
zwaar. Hierbij dient echter te worden 
opgemerkt, dat ook een verbrede Be-
stuurscommissie de met het bedrijfs-
leven gemaakte afspraak ter zake van 
de geheimhouding niet ongedaan kan 
maken. Op deze voorwaarde berust 
immers de vrijwill ige medewerking 
van het bedrijfsleven. 

19. Hr.Verbrugh 

Vraag 
Zoutmijnen worden toch nu ook al 

gebruikt voor de opslag van verpakt 
hoog-toxisch afval? 

Antwoord 
In Duitsland is - voor zover bekend -

één zoutmijn waar chemisch afval 
wordt gedeponeerd dat niet op de an-
dere - bovengenoemde 'sonderdepo-
nieën' mag worden gestort. 

20. Mw. Lambers-Hacquebard/ 
Hr. Hartmeijer 

Vragen 
Ondanks dat er voor LPG offi-

ciële verkoopkanalen zijn aangewezen, 
blijft het voor het publiek erg aantrek-
kelijk om op andere manieren aan LPG 
te komen. De oorzaak ligt dikwijls in de 
prijs van volle tankjes. Is de Minister 
bereid hierover contact op te nemen 
met zijn collega van Economische Za-
ken? 

Wil de Minister het routeplichtig ma-
ken van LPG-transport bevorderen? 
Worden de strengere richtlijnen van 
de milieuinspecties ten aanzien van de 
opslag van LPG overal nagevolgd? Lei-
den deze ook tot herziening van ver-
gunningen voor bestaande LPG-stati-
ons? 

Wat is de rol van de Minister bij de 
regeling van de keuring van LPG-in-
stallaties in motorvoertuigen? 

Antwoord 
In antwoord op een aantal vragen 

betreffende het gebruik en de veilig-
heidsaspecten van LPG (liquefied pe-
troleum gas) kan ik het volgende be-
richten. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Hartmeijer heeft mij gevraagd contact 
op te nemen met de Minister van Eco-
nomische Zaken over de verschillende 
manieren waarop LPG wordt verkocht. 
Ik ben dat zeker van plan, maar ik wil 
het overleg wel in ruimer verband op-
zetten. De maatschappelijke toepas-
sing van LPG zal ter discussie moeten 
komen te staan. De Vereniging van de 
Nederlandse Aardolieindustrie is dat 
onlangs medegedeeld. In die discussie 
zal een herbezinning op het particulier 
gebruik van LPG niet mogen ontbre-
ken. 

Voor wat betreft de kwestie van het 
eventueel routeplichtig maken van 
LPG-transport kan ik vanzelfsprekend 
niet vooruitlopen op de beantwoor-
ding van de vragen die mevrouw Lam-
bers-Hacquebard tesamen met de 
heerZeevalking op 18 oktober j l . a;>. 
de Staatssecretaris van Verkeer en Wa-
terstaat en mijn ambtgenoot van Bin-
nenlandse Zaken en mij heeft gestnld 

Wel kan ik toezeggen dat ik met 
kracht zal bevorderen dat de kwestie 
van routering wordt betrokken in het 
overleg, dat wordt gevoerd over de be-
staande regelingen met betrekking tot 
petroleumgassen, waarop ik in het 
schriftelijk antwoord op vraag 62 reeds 
heb gewezen, en in het te voeren over-
leg met betrokken ambtgenoten over 
de algemene LPG-problematiek. 

De strengere richtlijnen voor nieuwe 
LPG-tankstations, die zijn vervat in het 
interim-standpunt van de Hoofdin-
specteur voor de hygiëne van het mi-
lieu worden niet overal nagevolgd. In 
sommige gemeenten wordt nog ge-
werkt met de inmiddels achterhaalde 
richtlijn Propaan van de voormalige 
Benzine-commissie 1927. Andere ge-
meenten daarentegen zijn van mening 
dat het interim-standpunt van de 
Hoofdinspecteur niet stringent genoeg 
is en passen strengere criteria toe. On-
langs nog ontving genoemde Hoofdin-
specteur een schrijven van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten, 
waarin twijfel werd geuit of met dit in-
terim-standpunt de gevarenaspecten 
van LPG wel binnen aanvaarbare gren-
zen zijn teruggebracht. 

Voor bestaande LPG-stations be-
staat in principe de mogelijkheid om 
de Hinderwetvergunning te herzien. 
Op dit ogenblik bestaat echter nog 
geen duidelijk inzicht in de voor deze in-
stallaties benodigde aanpassingen en 
eventuele extra voorzieningen. 

Het ligt daarom in mijn voornemen 
om op korte termijn aan te laten van-
gen met een algehele inventarisatie 
van de veiligheidsaspecten van de be-
staande LPG-tankstations. Het resul-
taat hiervan zal mede als grondslag 
dienen voor het te voeren herzienings-
beleid. 

Voor wat betreft de regeling van de 
keuring van LPG-installaties in motor-
voertuigen, waarbij ik tot nu toe niet 
was betrokken, ligt het in verband met 
de thans overeengekomen beleids-
coördinatie inzake gevaarlijke stoffen 
in mijn bedoeling ook deze kwestie in 
het te voeren interdepartementale 
overleg over de gevaarsaspecten van 
LPG te betrekken. 

2e TERMIJN 

! . Mw. Epema-Brugman 

Vraag 
Kan inzage worden gegeven in de 

werkgelegenheidseffecten van de sub-
sidieregeling sanering milieuhinderli j-
ke bedrijven? 

Antwoord 
Op grond van de uit een eerste in-

ventarisatie verkregen gegevens is ge-
raamd dat in 1500 tot 2000 bedrijven 

Tweede Kamer 
2 november 1978 Noten 1102 



saneringsmaatregelen moeten wor-
den getroffen. 

Het aantal arbeidsplaatsen dat hier-
mee gemoeid is, bedraagt circa 20 a 
25.000. 

Aangezien het h ierom kleine en 
middelgrote bedrijven gaat met een 
veelal beperkt financieel draagvlak, 
zou deze saneringsoperatie zonder f i -
nanciële ondersteuning een niet on-
aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen 
tot gevolg kunnen hebben. Uiteraard 
is in dit stadium een exakte berekening 
van het aantal bedreigde arbeidsplaat-
sen niette geven. 

Het door mij genoemde getal van 
3000 betrof een schatting van arbeids-
plaatsen die bij uitvoering van een sa-
neringsprogramma van een dergelijke 
omvang de eerstkomende jaren zou-
den kunnen worden behouden. Een 
nadere onderbouwing daarvan zal in 
de over deze problematiek uit te bren-
gen beleidsnota worden gegeven. Het 
bovengenoemde getal dient om een 
orde van grootte aan te duiden. 

2. Mw. Epema-Brugman 

Vraag 
Wil de minister informatie verstrek-

ken over het verlies van werkgelegen-
heid dat ook gevolg van de ombuiging 
in de begroting milieuhygiëne ont-
staat. 

Antwoord 
Ik ben van mening dat de werkgele-

genheidseffecten van de in het kader 
van Bestek '81 voorgestelde ombui-
gingen van de meerjarencijfers in hun 
totaliteit dienen te worden bezien. Par-
tiële cijfers, inzake de arbeidskompo-
nent van begrotingsuitgaven hebben 
mijns inziens geen reële betekenis, 
aangezien het niet mogelijk is de net-
to-werkgelegenheidseffecten daarvan 
te traceren. Overigens ben ik van me-
ning, dat de in Bestek '81 voorziene 
groei van uitgaven op milieuhygië-
nisch terrein, niet alleen aanzienlijke 
ruimte biedt voor verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, maar tevens 
op een dusdanige wijze is gestructu-
reerd dat ook belangrijke positieve 
werkgelegenheidseffecten zullen re-
sulteren. In dit verband zij verwezen 
naar het hiervoor gestelde met betrek-
king tot de sanering van milieuhinder-
lijke bedrijven, alsmede de voorgeno-
men subsidiëring van rioleringswer-
ken. 

3. Mw. Epema-Brugman 

Vraag 
Wat houdt 'milieukaderwet' nu ei-

genlijk in? 

Antwoord 
De 'milieukaderwet' houdt in een 

wet waarbij algemene onderwerpen 
op het terrein van de milieuhygiëne 
worden geregeld. 

Het huidige ontwerp van wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne 
vormt daartoe een aanzet. Het zal 
daarbij niet moeten blijven. 

Uitbouw met andere onderwerpen 
dan in het huidige 

Uitbouw met andere onderwerpen 
dan in het huidige voorstel vervat, ver-
groting van reikwijdte en werkings-
sfeerzijn noodzakelijk. 

4. Mw. Epema-Brugman 

Vraag 
Ik wil graag van de Minister verne-

men of het niet zo kan zijn, dat bij de 
AER eigenlijk altijd de ambtenaren van 
zijn departement worden betrokken? 

Antwoord 
Allereerst moet een onderscheid ge-

maakt worden tussen nauwe betrok-
kenheid van mijn departement bij het 
energiebeleid en de vraag of het parti-
ciperen in de AER in dat verband een 
noodzakelijk middel is. 

Ik ben het er geheel mee eens dat ik 
bij de voortgangsnota kolennota enz. 
zeer nauw betrokken moet worden. 
Hoewel participatie in AER daarvoor 
geen absolute voorwaarde is, ben ik 
wel bereid dit bij de Minister van Eco-
nomische Zaken te bepleiten. 

5. Mw. Lambers-Hacquebard 

Vraag 
Op twee concrete punten verkrijg ik 

nog graag de reactie van de Minister. 
Op mijn opmerking over de tweede fa-
se van de WIR en over de milieukosten 
als productiekosten. 

Antwoord 
In mijn antwoord in 1 e termijn op de 

vraag naar de toepassing van steun-
en schadevergoedingsregelingen heb 
ik - naar ik dacht - reeds gesteld dat 
milieukosten een normaal onderdeel 
van de produktiekosten dienen te zijn. 

Waar steun, c.q. schadevergoeding 
wordt gegeven is deze gericht op over-
brugging van tijdelijke problemen. 

Permanente steun- of steun van 
langdurige aard is onverenigbaar met 
beginsel de vervuiler betaalt. 

Ten aanzien van de vraag betreffen-
de de tweede fase van de WIR verwijs 
ik naar het schriftelijke antwoord nr. 14 
op vragen uit de eerste termijn. 

6. Hr. Lansink/Mw. Lambers-Hacque-
bard 

Vraag 
15. Mondeling overleg notitie mi-

lieugevaarlijke stoffen, op gang bren-
gen maatschappelijke discussie, mee-
nemen elementen uit Amerikaanse 
wetgeving. 

16. Hoe die discussie vorm te ge-
ven, inclusief advies VCRMH. 

29. Concretisering plannen Minister 
ook ten aanzien van voorbereiden wet-
telijke maatregelen. 

Antwoord 
In de toegezegde notitie zal ook in-

gegaan worden op mijn plannen voor 
een wettelijke regeling van milieuge-
vaarlijke stoffen, naast de bedoelde 
studies. Wel moet bedacht worden dat 
voor de snelheid van het tot stand 
brengen van een regeling dergelijke 
studies de beperkende factor zijn; al-
gemene toxicologische inzichten en 
onderzoekcapaciteit zijn nog onvol-
doende beschikbaar. 

In dit verband moge ik wijzen op het 
in de USA achterblijven van de uitvoe-
ring van de TSCA bij het daar opge-
stelde tijdschema. De notitie en het 
verslag van het mondeling overleg zal 
ik toezenden aan de VCRMH met het 
verzoek deze te betrekken in de advise-
ring ter zake waarom ik - zoals mw. 
Epema reeds opmerkte - op 21 juli 
1978 verzocht. 

Daarnaast zal ik de VCRMH bij die 
gelegenheid verzoeken over dit onder-
werp een of meer hoorzittingen te or-
ganiseren, zodat de door de heer Lan-
sink gevraagde discussie zal worden 
bevorderd. 

Op deze wijze zal, naar ik vertrouw, 
de beoogde impuls aan de voorberei-
ding van de wetgeving milieugevaar-
lijke stoffen gegeven kunnen worden. 

7. Hr. Deetman/Mw. Lambers-Hac-
quebard 

Vraag 
Kan de Minister iets meer zeggen 

over melding van milieu-incidenten en 
hoelang duurt het nog voordat de mo-
tie van mw. Lambers-Hacquebard over 
dit punt wordt uitgevoerd. 

Antwoord 
1. Er is een interne meldingsrege-

ling binnen het departement opgezet' 
waarbij de regionale inspecties, het 
RIV en het Nationaal Vergiftigingen-
centrum nauw zijn betrokken. 

2. In het kader van de proefprojek-
ten met het centrale alarmnummer 
0011 wordt de mogelijkheid van een-
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