16de Vergadering

Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 120 leden, te weten:
Abma, Albers, Van Amelsvoort, Andela-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, Dolman, Drenth, Duinker, Engwirda, Epema-Brugman, Van Erp, Evenhuis,
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber,
Frinking, Gerritse, Geurtsen, GinjaarMaas, De Graaf, Gualthérie van Weezel. Van der Gun, Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer, Van der Hek, Hennekam, Hermsen, Van Houwelingen, Jacobse, Jansen, Joekes, Kappeyne van
de Coppello, Keja, Van Kemenade,
Klein, Kleisterlee, Knol, Kolthoff, Konings, Korte-van Hemel, De Korte,
Kosto, Krouwel-Vlam, De Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, Langedijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann,
Van Leijenhorst, Van der Linden, Lubbers, Mertens, Molleman, Moor, Van
Muiden, Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels. Notenboom, Nypels, Van Ooijen,
Patijn, Ploeg, Poppe, Portheine,
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van
Rooijen, Salomons, Van der Sanden,
Schaapman, Schakel, Scherpenhuizen, Van der Spek, Spieker, Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, Van
Thijn, Tolman, Vellenga, Verbrugh,
Vondeling, De Voogd, Voortman, De
Vries, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wisselink, Wöltgens, Worrell en Zeevalking,
en de heren Wiegel, Vice-Minister-President, Ministervan Binnenlandse Zaken, De Ruiter, Minister van Justitie,
Ginjaar, Minister van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne, Koning, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, en
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mevrouw Veder-Smit, Staatssecretaris
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Ter Beek, Voogd en Wolff, ook morgen, wegens verblijf buitenslands;
Aantjes , wegens verblijf buitenslands;
Veerman, in verband met een begrafenis;
Van der Doef en Den Uyl, vanmiddag
en morgen, wegens buitenlandse verplichtingen;

Als aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich
met de voorstellen heeft verenigd.
Ik stel voor na de avondpauze - zo nodig met onderbreking van de agenda te beginnen met de door het lid Stoffelen 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 onderdelen Financiën Binnenlands Bestuuren
Politie te behandelen.

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

Daartoe wordt besloten.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

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 Volksgezondheid (15 300 - XVII) en van de
daarbij aan de orde zijnde moties.

De Voorzitter: Ingekomen zijn de
volgende brieven:
een, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van
de overeenkomst tussen het «Waterschap van de Oude IJssel» en het
«Land Nordrhein-Westfalen» over
het onderhoud van de Aastrang (Bocholter A) in het grensgebied; Terborg/- 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 Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 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 gedaan over de wijze van behandeling.

Ingekomen stukken
Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de vorige begrotingsbehandeling sprak Hanny van Leeuwen
namens onze fractie tegen een nieuwe
Staatssecretaris meteen 'oude' begroting, nog opgesteld door de vorige
Staatssecretaris. Vandaag spreken wij
met ons drieën namens de CDA-fractie
tegen een Staatssecretaris met een,
mag ik het zo noemen, volwaardige
begroting. Wij willen dan ook proberen een wat meer politieke beoordeling te geven over wat voor ons ligt en
over de tendensen, die daaruit naar
voren komen.
Eerst willen wij iets zeggen over de
eerste politieke verantwoordelijkheid.
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Kamerlid Weijers voert het woord

Soms bekruipt ons namelijk het gevoel, dat de Minister zich meer met de
inhoudelijke kant van het beleid bezighoudt dan zijn voorgangster met het
beleid van Staatssecretaris Hendriks.
Wij veronderstellen dat zulks niet samenhangt met de rolwisseling in de
bezetting van de minister- en de
staatssecretarisplaats. Enige duidelijkheid over de wederzijdse verantwoordelijkheden zouden w i j op prijs stellen.
Een tweede opmerking in dit kader
is de verdeling van verantwoordelijkheden met het departement van sociale 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 politieke beschouwingen namens de Regering het w o o r d voerde over volksgezondheid en de Minister-President
nauwelijks, heeft ons toch te denken
gegeven. En als we dan verder waar
moeten nemen hoe de Staatssecretaris van SoZa spreekt over bij voorbeeld de zogeheten f 100 eigen bijdrage op niet-klinische verstrekkingen en
de Staatssecretaris van Volksgezondheid in interviews daarop reageert,
dan hebben w i j de indruk dat de beleidsafstemming niet maximaal te
noemen is.
Voor de beoordeling door onze fractie van het beleid van Staatssecretaris
en Minister gelden voor ons drie uitgangspunten. Dat is op de eerste
plaats ons CDA-program 'Niet bij
brood alleen', vervolgens het regeer-
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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 verantwoordelijkheid, ook of misschien
wel juist in de gezondheidszorg, maar
ook spreekt in dat program onze zorg
over de ontwikkeling van de toenemende 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 o m aan te
dringen op versobering en nieuwe levensstijl.
Ik denk dat wij onvoldoende beseffen, wat ons maatschappelijk te wachten staat bij een verder toenemende
spanning tussen hen die wel en niet
kunnen werken en de daarmee corresponderende stijgende medische consumptie. Nog onvoldoende wordt getracht gebruik te maken van de kennis
en de opvattingen, opgeslagen in de
gezondheidszorg, als het gaat o m de
inrichting van onze samenleving. En
dan gaat het over een breed veld van
woonvormen met gebrek aan privacy,
over flatdepressie en over verkeersveiligheid, over kleinschaligheid enz. Wij
moeten niet vergeten onze leef-, eeten drinkgewoonten, de mensen die leven in stress-situaties en de toenemende eenzaamheid.

Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

Een ander aspect van ons program
is een betere beheersing en besturing
van de gezondheidszorg op basis van
onderlinge samenhang. Als wij spreken over beheersen, over beheer, dan
is er meer aan de orde. Dan moeten
wij spreken over zorgvuldigheid en het
afwegen van prioriteiten. Dan moeten
wij denken over en zoeken naar structuren die een zo optimaal mogelijke
dienstverlening te zien geven, ook
door de echalons heen. Dan moeten
wij inventief bezig zijn met het vorm
geven aan organisatiestructuren,
waarin een werkelijke participatie van
alle betrokkenen tot uitdrukking kan
komen. Dan moeten wij voorwaarden
scheppen dat er inderdaad een reële
interdisciplinaire aanpak zonder eenzijdigheid van welke discipline dan ook
tot stand gebracht kan worden. Dan
moeten w i j bezig gaan met het echt
willen waarmaken van patiëntenrechten, zowel individueel als collectief,
maar ook en misschien wel bovenal
met een zorgverlening die erop gericht
is o m de meest hulpbehoevende ook
de meeste hulp te geven; per slot een beheer 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 kostenontwikkeling duidelijk daarbinnen
en niet als iets aparts. Naar ons oordeel moet, ongeacht de economische
situatie, beheersing van de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg onderdeel van het beleid zijn. Het onlangs verschenen SER-advies spreekt
daarover duidelijke taal. Bovenal moet
het beheersen van die kostenontwikkeling een uitdrukking zijn van onze
gemeenschappelijke zorg over ontwikkelingen in onze samenleving.
De destijds door ons aanvaarde
structuurnota heeft belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Wij hechten
er dan ook aan dat de beide wetsontwerpen, het wetsontwerp voorzieningen en het wetsontwerp tarieven nu
ook spoedig behandeld kunnen worden in deze Kamer. Een verder uitstel
van de memorie van antwoord buiten
dit kalenderjaar wordt door ons niet
aanvaardbaar geacht. De Staatssecretariszal zich herinneren dat w i j in de
Kamer ons hebben ingespannen o m
het voorlopig verslag nog op een zodanig tijdstip uit te brengen, dat zo
weinig mogelijk tijdverlies zou gaan
ontstaan. Nu begrijp ik best dat het
voor haar geen eenvoudige taak is o m
op alle opmerkingen die door de Kamer naar voren zijn gebracht en misschien juist die welke door haar politieke vrienden zijn geuit, een afdoende antwoord te geven. Kan de Staats-
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Weijers

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

secretaris over het uitbrengen van de
beide memories van antwoord concrete mededelingen doen?
Het financieringsvraagstuk van de
gezondheidszorg wordt en zal jammer
De heer Drenth (PvdA): De heer Weijers
genoeg voorlopig mede worden beïnzei dat uit een onderzoek in Engevloed door de toepassing van ons stelland bleek, dat een aantal patiënten
sel van vrije ondernemingsgewijze
•even goed thuis had kunnen worden
produktie in de zorg. Je zou kunnen
behandeld. Op welke wijze zou hij dat
spreken over de heilige koe van de
willen bereiken? Is hij voor controle op
Westerse welvaart. Immers, nieuwe
medische verrichtingen? Heeft hij
technieken, kostbare voorzieningen,
daartoe concrete voorstellen?
konden zonder grote beperkingen tot
De heer Weijers (CDA): Ik heb nu geen
stand worden gebracht zolang overconcrete
voorstellen. Ik neem aan dat
heid, particulier initiatief en ziektekos
w i j er bij de behandeling van het wetstenverzekering de financiële gevolgen
ontwerp inzake de gezondheidsvoordaarvan droegen.
zieningen samen op door zullen borHet heeft ertoe geleid dat nieuwe beduren. Duidelijk is dat w i j kiezen voor
handelingsmogelijkheden zoals harteen beter beheersings- en besturingschirurgie, kunstnierbehandeling en
model. Dat zal in het zo juist genoemtransplantatie konden worden ingede wetsontwerp tot uitdrukking moevoerd, vaak al voordat de lasten en baten komen.
ten bekend waren. Knelpunten en
De sterkste belangenvereniging die
wachtlijsten lijken gelukkig in betekeNederland kent wil nog wel eens stelnis af te nemen, maar nieuwe eisen en
len dat de vrije beroepsuitoefening
verwachtingen komen op of staan al
van grote betekenis is. Dat is op zich
weer voor de deur. De grens van het f i zelf juist, maar er zijn ook kenteringen
nancieel mogelijke is nu gekoppeld
waarneembaar. Ik kom daarop terug.
aan een dalende welvaart. Er zal meer
Waar we in dezen wel mee in onze
dan tot nu toe keuze gemaakt moeten
maag zitten is de motie-Hermans. Zouworden uit het aanbod van diagnosden we die van toepassing verklaren
tiek en behandeling. Op zich zelf genoop de gezondheidszorg, dan komen
men is en blijft dit een spanningsveld.
we anders uit dan ons voor ogen staat.
Ik denk dat het in de komende periode
Enige duidelijkheid van de VVD-fractie
bij een afnemende welvaartsgroei een
is daarover geboden, en ook naar de
nog groter spanningsveld zal worden.
bewindslieden op dit departement, geIn dat licht trof mij een publikatie
zien hun opvattingen verwoord in de
van de heer Oeges, directeur-geneesmemorie van toelichting, die bepaald
heer van het medisch centrum Berg en
niet stroken met de motie . Overigens
Bosch, die stelde, op grond van een on- komen w i j bij de behandeling van het
derzoek in Engeland, dat 70% van de
wetsontwerp voorzieningen op de rol
hartinfarctpatiënten opeen medisch
van de levensbeschouwing terug.
volkomen verantwoorde wijze thuis
Een tweede toetssteen voor onze
behandeld hadden kunnen worden. In
politieke beoordeling is het regeerakons program wordt ook gesproken
koord tussen de VVD-fractie en onze
over ruim baan voor het particulier
fractie. We moeten vaststellen dat dit
initiatief. Een te overheersende rol van
onderdeel zowel in het akkoord als in
de overheid wijzen wij af.
de regeringsverklaring mager is uitgeDit wil echter niet zeggen dat wij tot
vallen.
elke prijs achter het particulier initiatief
Hetzelfde moet geconstateerd worstaan. Opkomen voor het particulier
den bij de derde toetssteen, Bestek ' 8 1 .
initiatief betekent dat w i j voor ordeDe passages over volksgezondheid
ning, beheersing en onderlinge afdaarin zijn bepaald geen briljante bestemming zijn, juist o m de werkelijke
leidsvisies. De getallen staan vast, de
waarde van het particulier initiatief weg waarlangs die bereikt moeten
daaronder verstaan wij ook levensbeworden is smal en zeker moet die
schouwelijke aspecten en niet de wat
langs de eigen bijdrage van de ziekenmerkwaardige opmerking over kerkefondsverzekerde geleid worden, zo
lijke initiatieven in de memorie van
lijkt het. Het is breder; ik zou de Staatstoelichting - tot haar recht te laten kosecretaris vandaag de gelegenheid
men. Anders gezegd: Wij zijn niet voor
willen geven om daar toch nog eens
het particulier initiatief als een soort
wat over te zeggen.
verlengde lobby van bestaande instelEen vraag die telkenmale op je aflingen. De werkelijke waarde van een
komt
is wat voor een gezondheidszorg
levensbeschouwing zal telkenmale
willen we eigenlijk? Hoe zien we ziekte
moeten worden bewezen binnen die
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Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

en verantwoordelijkheid van het individu? Kiezen we voor een systeem van
maximale, geperfectioneerde, gespecialiseerde zorg, of voor een zorg die
slechts ingrijpt daar waar het individu
zelf niet meer tot een oplossing kan komen? Hebben we nog enig vertrouwen
in de natuurlijke, geestelijke en lichamelijke 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 onduidelijkheden. Dat is
een groot wedstrijdterrein. Het betekent ook dat een goede dialoog geboden is en dat meningsverschillen niet
op voorhand in strijd met de afspraken
kunnen worden betiteld. De leden Nijpels 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 passage over de plichten van de patiënt, alhoewel daar verder geen beleidsconsequenties aan worden gekoppeld, althans niet in die mate als wij zouden
willen. Wel sprak ons aan de consequentie die daaruit voortvloeit met betrekking tot gezondheidsvoorlichting
en opvoeding. Ook het kruiswerk en de
eerste lijn zullen meer aandacht krijgen. Voor wat betreft het tarievenbeleid vinden w i j wat geschreven staat
nog te veel schimmenspel.
Het zal duidelijk zijn dat wij uit dit alles een vrijmoedigheid putten waarlangs wij de Regering op het gebied
van de gezondheidszorg tegemoet treden: Positief kritisch. Mevrouw Dien
Cornelissen zal verder ingaan op een
aantal vraagstukken in en rondom de
eerstelijns-zorg, terwijl mevrouw Mieke Andela een aparte beschouwing zal
wijden aan ons dagelijks voedsel. Wij
dachten dat daar alle aanleiding voor
zou zijn.
Een w o o r d van waardering willen
wij graag uitspreken voor de wijze
waarop de memorie van toelichting is
samengesteld. Aan een oude wens onzerzijds 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 steken: van kruissteek tot opvulsteek. Beide zal ik toepassen; een aantal onderdelen zal ik wat sterker met elkaar kruisen en op een aantal andere delen zal
ik wat meer opvullend werken. En mis-

951

van de poliklinische hulpverlening. AIvorens wat nader op onderdelen in te
schien zit hier en daar ook een enkele
gaan, is enige verduidelijking geboden
steek onder water.
over onze opvattingen ter zake de eiMet enige schroom hebben wij met
gen bijdrage. In ons programma wordt
Bestek '81 op het terrein van de gezulks voor de sociale zekerheid gezondheidszorg ingestemd. Zoals de
noemd en dan in het bijzonder voor de
Minister van Sociale Zaken terecht
gezondheidszorg.
heeft opgemerkt, zijn de beleidsvoorIn het algemeen ontlopen wij in ons
nemens in de gezondheidszorg streefland de vraag naar de grenzen van de
cijfers. Niettemin spreken we over f 2
zorg. Het heeft vele aspecten. Gelukkig
miljard. En w e zouden in dit verband
heeft de Regering toegezegd in het
over de Staatssecretaris kunnen sprewetenschappelijk onderzoek deze aanken als de vrouw van f 2 miljard.
gelegenheid meer te zullen betrekken.
Om een en ander tot werkelijkheid te
Waar w e nu over spraken, gaat het om
brengen, is een breed scala van activide vraag tussen collectieve zorg en inteiten nodig. Bestek '81 reed daartoe in
dividuele verantwoordelijkheid. Naaronze ogen een te smal spoor. Ombuimate emancipatie en welvaart voortging van de kostenontwikkeling is geschrijden, dient de eigen verantwoorboden. Daarover bestaat geen enkele
delijkheid meer accent en ruimte te
twijfel. Ook de SER heeft zich daarover
krijgen.
uitgelaten. Onze motie vroeg om een
Als w i j het normaal vinden, dat menintegraal en harmonisch plan. De Duitsen via hun leefgedrag gebruik moesers spreken in dat licht over een 'konten maken van de gezondheidszorg,
zertierte Aktion'. Anders gezegd: in het
moeten w i j dan doorgaan met de zorg
gehele orkest moet ieder naar zijn kunvan, zoals ik het zou willen zeggen,
nen meeblazen om tot een harmovóór de wieg tot na het graf? Ik denk
nisch resultaat te komen. Waar denken
dat we in ons sociale zekerheidsstelsel
wij dan aan? Uiteraard spelen kwaliteit
meer de weg op zullen moeten gaan
en werkgelegenheid een voorname
van reële basisvoorzieningen met
rol. Vooraf zij opgemerkt dat versterdaarboven individueel gerichte bovenking eerste lijn en opheffen achterstanbouw. In dat licht kan met ons gesproden in de geestelijke gezondheidszorg
ken worden over eigen bijdragen. Deprioriteit moeten behouden.
ze zullen echter functioneel moeten
Sterker nog: Naarmate het ombuipassen in de gezondheidszorg en zij
gingsbeleid in de sector van algemene
moeten ook inkomenspolitiek aanziekenhuizen slaagt, wordt de ruimte
vaardbaar zijn.
voor de prioriteiten ook groter. Daarin
Dat laatste heeft meer kanten. Het
zou wellicht ook meer verband gemoet niet alleen in het sociaal-econobracht kunnen worden.
mische inkomensbeleid passen, het
Ook enkele andere beleidsonderdemag ook niet te generiek binnen de inlen zullen in hun volle zwaarte voor de
komensverhoudingen terecht komen.
gezondheidszorg op moeten gaan. Ik
De gedachte van f 100 bijdrage bij
noem er enkele. Democratisering bij
niet-klinische verstrekkingen is naar
voorbeeld als onderdeel van het hele
ons oordeel te algemeen voor alle inemancipatieproces. Dat betekent niet
komensniveaus in de ziekenfondsalleen moderne vormen van medezegsfeer. Beter ware het te zoeken in de
genschap, maar ook humanisering
richting van IZA- en IZR-regelingen,
van de arbeid, van de arbeidssituatie
zoals deze voor ambtenaren gelden.
en de arbeidsorganisatie. Ook de deDeze regelingen hebben duidelijk bemocratisering van 'de witte jas'. Geen
tere
inkomensrelaties, immers men
achterhaalde status handhaven, ook
heeft een eigen bijdrage van ten hoogde professionele hulpverlener zal deel
moeten uitmaken van de totale arbeids- ste 1 % van het inkomen.
Een tweede kanttekening is deze.
organisatie in de gezondheidszorg.
Onzerzijds wordt geen medewerking
Uiteraard geldt emancipatie ook de paaan uitbreiding c.q. invoering van eitiënt, zowel naar rechten als naar
gen bijdrage-regeling gegeven, als
plichten. Die gaan wellicht meer hand
niet tevens uitzicht wordt geboden dat
in hand dan we zo op het oog veroninkomens van vrij gevestigde hulpverderstellen. Ook het inkomensbeleid
leners beter in het algemene inkodient in te spelen op de gezondheidsmensbeleid worden ingebed. In dat
zorg. De Staatssecretaris geeft de inlicht hebben wij enige huiver over de
druk zich te veel te verschuilen achter
ingestelde commissie ter zake de hode brede ruggen van Albeda en Van
norering en tarifering. Wij vinden het
Aardenne.
logisch dat geen goedkeuring aan
Verder liggen voor ons prioriteiten
overeenkomsten wordt gegeven als
binnen de gezondheidsvoorlichting en
niet tevens meegewerkt wordt aan inopvoeding en uiteraard de versterking
Weijers
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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 arbeidsvoorwaarden voor de non-profit-sector wordt gemaakt? Of komt dat
omdat wij hier feitelijk spreken over
het profitdeel van de non-profit-sector?
De heer Drenth (PvdA): Ik wil over de
eigen bijdrageregeling een vraag stellen. Betekent het standpunt van de
CDA-fractie, inhoudende dat zij niet akkoord gaat met de eigen bijdrageregeling zonder dat er duidelijkheid bestaat
over een duidelijke inkomenspolitiek
voor medische specialisten en artsen,
dat zij in de tussentijd elk voorstel inzake een eigen bijdrageregeling afwijst?
In de laatste vier jaar is er niets van die
inkomenspolitiek terecht gekomen.
Tot nu toe heeft u mooie verbale dingen gezegd.
De heer Weijers (CDA): Dat is kennelijk 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, zoals de Nationale Ziekenhuisraad? De
problemen van onze werkloosheid zijn
angstig groot.
De heer Drenth (PvdA): Ik wil 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 stelling 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 hulpverleners beter in het algemeen inkomensbeleid worden ingebed. Daarover zal door de Staatssecretaris duidelijkheid moeten worden geboden.
Hoe kijkt zij in haar beleid daartegenaan? Wij wachten met belangstelling
dat antwoord af.
De heer Drenth (PvdA): U heeft nu een
voorwaarde gesteld o m ermee akkoord te gaan. In het debat over Bestek
'81 heeft u deze voorwaarde niet zo absoluut gesteld, dat eerst het inkomensbeleid voor hoge inkomens in orde moet zijn voordat u aan het andere
gaat medewerken.
De heer Weijers (CDA): In dat debat
hebben wij 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 positief 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 fractie vernemen.
De problemen van onze werkloosheid zijn angstig groot, leder dient
daarbij naar evenredigheid een bijdrage 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 koopkracht inboeten, dan is een ferme aanpak dienaangaande geboden. Het is
een open deur als ik veronderstel dat
de meeste professionele hulpverleners een boven-modaal inkomen hebben. Het is ook geen boute veronderstelling als ik er vanuit zou gaan dat zij
meer dan f 50.000 zullen verdienen.
Welnu, dan lijkt het mij logisch dat tenminste 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 beneden een redelijk vergelijkbaar inkomen zouden dalen.
Tweede uitzondering ligt daar waar
prioriteiten in de zorg in het gedrang
zouden komen. In dat licht zou de suggestie gedaan kunnen worden om de
tarieven voor poliklinische verrichtingen wel enigermate te laten stijgen en
die voor klinische verrichtingen niet.
Mijnheer de Voorzitter! Gaandeweg
ben ik nu bezig met wat invuloefeningen over het door ons gevraagde plan
van kostenbeheersing. Wat ik zeg is
een verwevenheid van korte-termijnoplossingen en vragen en kanttekeningen 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 inkomens: naar ons oordeel zal de verwachte toename van het aantal hulpverleners, wier inkomen afhankelijk is
van de verrichtingen, leiden tot het
aanbod, dus tot omzetvergroting. Degenen die komen, zullen toch minstens evenveel willen verdienen als de
reeds zittenden. Het heeft niet alleen
inkomenskanten, maar ook allerlei an-
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dere diensten delen in die omzetverKamervoorzitter als particulier verzegroting. De vertaling van de hulpvraag
kerde meer moet kosten dan bij een
van de patiënt door de medische specifondspatiënt. Net zo min als het veralist bepaalt tevens de benutting van
klaarbaar is dat verwijdering van dit
de ziekenhuiscapaciteit.
onderdeel regionaal zo uiteen kan
lopen. Uit een analyse van de cijIn het antwoord op vragen van de
fers van de meerjarenramingen is zoncollega's Lansink, Bremen en Cornelisneklaar af te leiden dat de ziektekosten
sen zegt de Staatssecretaris, dat aanvan particulieren verhoudingsgewijs
zienlijke kostenbesparing mogelijk is
door betere samenwerking tussen huis- hoger zijn dan voor fondspatiënten.
Wat denkt de Staatssecretaris voor bearts en specialist. De oplossing die
leid hier in te voeren en bovenal: wat
dan wordt genoemd is medici en paraacht zij een wijs beleid?
medici in dienstverband. Dat is inderdaad een mogelijke oplossing die een
De poliklinische hulpverlening
aantal voordelen biedt. Misschien zijn
neemt toe. Gelukkig, maar wat kan er
andere vormen denkbaar; ik zie ze niet
gebeuren o m dat te versnellen?
zo duidelijk. Om die reden zullen w i j
Een ander onderdeel is het beddendat dienstverband wellicht sterker moe- overschot ofte wel het 4 promilleten gaan stimuleren. Misschien wil
beleid. Wij staan daar nog steeds achde Staatssecretaris daartoe ook eens
ter, uiteraard wel gedifferentieerd naar
overleg plegen met de Staatssecrestreek en grootte van de huizen. De
taris van Financiën.
motie-Aarts hoef ik hier niet te noemen. Ik verwijs verder naar de opmerMen heeft ons voorts gezegd dat in
kingen gemaakt bij de behandeling
de huidige contracten een aantal achvan de wijziging van de Wet ziekenterhaalde uigangspunten zijn opgenohuisvoorzieningen. Nu is de vraag of
men, zoals vergoedingen voor aanwedat beleid niet versneld kan worden. Is
zigheid en weekenddiensten, achterde Staatssecretaris gereed o m als de
haalde technieken die allang verdwewet in de Eerste Kamer behandeld is
nen zijn. De meeste contracten zijn geonmiddellijk aan de slag te gaan o m
baseerd op de 60er-jaren.
die overbedding via die wet weg te
Bij de behandeling van Bestek '81
werken?
hebben wij ons kritisch uitgelaten over
de voorgestelde 1 /2%-stapjes in de salaOver het bouwbeleid op zich zelf,
risgroei in de gezondheidszorg. Het
over het afremmen van de investeringaat namelijk voorbij aan het bruto-net- gen, over enige versobering in de hele
to-vraagstuk. Wanneer in het centraal
bouw, zou een verhaal op zich zelf te
georganiseerd overleg voor ambtenahouden zijn, maar de tijd ontbreekt
renzaken overeenstemming wordt bemij. Het behoort wel onderdeel te zijn
reikt, kunnen niet klakkeloos die maatvan de door ons gedachte brede benaregelen op de gezondheidszorg worden dering. Ziekenhuizen klagen al jaren
overgeplant. Er zal een stukje beleid ge- over de systematiek van financiering.
voerd moeten worden o m die bestaanNog steeds is geen proef met een budde netto-verschillen weg te werken tusgetteringssysteem genomen. Wansen overheidsziekenhuizen en particuneer wel?
liere ziekenhuizen. Heeft de StaatsWanneer wij spreken over die bedsecretaris voorts al uitgekiend wat in de denoverschotten moeten w e onze
gezondheidszorg oplevert een aftopogen niet sluiten voor de spanning die
ping van de prijscompensatie, zowel in
er bestaat dat een kortere verpleegde salarissen als in de tarieven?
duur leidt tot een intensievere begeleiding. Dat betekent dat de normen zulEen andere mogelijkheid is het uitlen moeten worden herzien. Over budwieden van het ziekenfondspakket, zogetteringssystemen gesproken, wanwel naar verstrekkingen en dat kan loneer zal er nu eindelijk een proefregio
pen van het beroemde buisje aspirines,
van start gaan met een droogzwemals tot het maximeren van specifieke
model van kostenbesturing?
behandelingen. Verder ook kan gekeken worden naar de kring van verzeWij betreuren het dat de Staatskerden. Op de vraagstukken van de
secretaris te veel de indruk wekt alleen
medicijnen zal collega Dien Cornelisvia de eigen bijdrage in de ziekensen verder ingaan. Wel wil ik nog eens
fondssfeer te zoeken. Haar adviesaannoemen dat de Regeling en Klapper
vrage aan de Ziekenfondsraad verstermeer en beter tot uitvoering gebracht
ken dat beeld en zeker haar laatste
zou kunnen worden.
schrijven. Ik denk dat een deel van dat
laatste schrijven in de verkeerde brieEen ander aspect is de tarieven van
venbus gestopt is.
de particuliere ziektekosten. Het is aan
geen mens duidelijk te maken dat het
Wanneer wij in onze motie spreken
verwijderen van een blindedarm bij de
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 Volksgezondheid, die ook bij vorige gelegenheden
adviezen heeft uitgebracht. Want in
die Raad is de ontmoeting van alle belanghebbenden en alle verantwoordelijkheden in de gezondheidzorg en dat
is in de Ziekenfondsraad niet in die
mate aanwezig. De Regering heeft ons
een brief toegezegd. Ik denk dat daarnaast een adviesaanvrage op korte termijn bij de Centrale Raad het borduurwerk kan verbeteren. Binnen zo'n plan,
waarin ook een aantal uitgangspunten
voor het beleid worden geformuleerd,
kan een eigen bijdrageregeling functioneren, als onderdeel. Voor alle duidelijkheid niet door de Regering voorgesteldef 100-regeling.
Misschien kan de Staatssecretaris
nog eens twee zaken overwegen. Binnenkort moet zij, samen met de Staatssecretaris van Sociale Zaken, de premiebijdrage vaststellen voor de Ziekenfondswet. Het advies van de Ziekenfondsraad 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 o m de druk van
de collectieve lasten wat te doen afnemen.
Een tweede opmerking is gans anders 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 o m gezond
te leven een mens niet meer behoeft te
gebruiken dan een bepaalde hoeveelheid verstandig voedsel, hij behoeft
geen tabak te gebruiken en evenmin
alcohol. Gebruikt hij dat w e l , dan vormt
dat een groter risico voor onze gezondheidszorg. Eigenlijk zou zo'n mens
meer premie moeten betalen. Dat zou
een eigen risico ten volle duidelijk maken.
Die gedachte is niet uitvoerbaar.
Welnu, vraag ik mij af, is het dan niet
o m te draaien? Door het bij het produkt te leggen. Waarom zouden wij
niet bij elk pakje sigaretten, bij elke liter jenever een extra vragen en bij elk
zakje patat een extra vragen voor de financiering 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 dezelfde 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?

Ten aanzien van het eerste punt komen we op het terrein van de GVO en
van de preventie. Op deze onderwerpen zal mijn collega mevrouw Andela
nader ingaan. Ik wil enkele opmerkingen maken over de eerste lijn.
Er heerst een zekere onrust bij de
wijkverpleegkundigen, mede als geDe heer Weijers (CDA): Ik meen niet
volg van de nieuwe en meer uitgebreidat je dit zou moeten verbieden. Ik
de taak, die niet naar behoren vervuld
denk dat het niet eens kan. Bovenal is
kan worden, omdat hulpkrachten onter toch ook sprake van eigen verantbreken, omdat tijd ontbreekt voor het
woordelijkheid, ook ten opzichte van
gestructureerde overleg met de vele
reclame. Ik denk niet dat je langs die
disciplines. Ik wil hieraan toevoegen,
weg een oplossing kunt vinden. Het
dat weliswaar de komst van de hoofdis echter een interessant discussiepunt.
wijkverpleegkundigen een gunstige inIk zal er in tweede termijn graag nog
vloed heeft op de wijkverpleegkundiiets over zeggen.
gen, maar als ik in de beantwoording
Mijn verhaal is wat kritisch van aard.
van vraag 65 lees, dat het tekort aan
Daartoe dwingt waarschijnlijk ook de
mankracht bij de hoofdwijkverpleegspreektijdbeperking, omdat je dan
kundigen mede opgelost kan worden
moet kiezen tussen kritische en posidoor het in bepaalde gevallen mogelijk
tieve opmerkingen en die keuze is snel
maken van introductie- en stageperigemaakt. Wij hebben vertrouwen in
odes voor aspirant-hoofdwijkverdeze Staatssecretaris. We zien met bepleegkundigen, dan is het perspectief
langstelling haar antwoorden tegein dez.en toch niet zo best te noemen.
moet en ik hoop en vertrouw dat we
Enkele andere oorzaken van onvolaan het eind van deze ontmoeting haar
doende vertrouwen in de eerste lijn
een veder op haar hoed kunnen zetten.
zijn:
D
de onvoldoende samenhang en samenwerking in de eerste lijn en daarbij
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijngevoegd de onzekerheid ten aanzien
heer de Voorzitter! Het veld van de gevan de continuïteit;
zondheidszorg is dermate rijk geschaonvoldoende inschakeling van en
keerd en biedt zo'n veelheid aan onvertrouwen in de vrijwilligers;
derwerpen, die er direct of indirect
mee verbonden zijn, dat er, ook al
onvoldoende samenwerking tussen
brengt onze fractie verschillende spreCRM en Volksgezondheid, wat zijn rekers in het veld, steeds een keuze gepercussies heeft in het veld, niet alleen
maakt moet worden uit de veelheid
op het extramurale terrein overigens;
van onderwerpen. Grof aangeduid zal
onvoldoende mankracht in het steeds
mijn bijdrage aan dit debat meer het
groter wordende veld van de extramuterrein van de extramurale zorg omralezorg.
vatten.
Als mogelijkheden o m hierin verbetering te brengen denken wij in onze
Dan is het begrijpelijk, dat onze eerfractie eraan om alle werkers in de eerste aandacht en ook onze zorg gaat
ste lijn in een zelfde - als het kan - wetnaar de eerste-lijnsgezondheidszorg.
telijke financieringsregeling te brenDe voorzitter van het College van Ziegen. Helemaal ideaal zou het zijn als
kenhuisvoorzieningen, dr. Van Mansalle werkers in de intra- en extramuravelt, heeft, aldus de Volkskrant van 16
le zorg onder één financiële regeling
oktober, erop gewezen, dat er bij opvielen. Daarnaast denken wij aan meer
name in een ziekenhuis nogal veel
en aan een betere inschakeling van
sprake is van een te vroege en ook van
vrijwilligers, in de discussienota van
een te veelvuldige opname. En ik zou
de kruisorganisaties 'Alleen samen' zo
eraan toe willen voegen, ook een, zij
treffend aangeduid als mantelzorg,
het vaak noodgedwongen, te langduriterwijl daarnaast de voorbereiding op
ge opname. Dr. Van Mansvelt noemde
de zelfzorg meer bevorderd zal moeeen aantal argumenten voor zijn stelten worden.
lingen, die ik niet zal herhalen. Ik zou er
enkele aan toe willen voegen, namelijk
In dezen refereer ik graag aan het
de onrust, die er bij de Nederlandse
belangwekkende artikel van dr. P. C. J .
burger bestaat over zijn gezond zijn of
van Loon in MGZ van juli/augustus
zijn niet ziek zijn en daarnaast het onvol- 1978, getiteld 'Een toekomstvisie op
doende vertrouwen in de equipage
vrijwilligers en maatschappelijke gevan de eerste-lijnszorg of soms een
zondheidszorg.'. Een andere opmerovermaat aan vertrouwen in de tweeking betreft de samenwerking tussen
de-lijnszorg.
de departementen van CRM en Volks-
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gezondheid en Milieuhygiëne, die ook
in het veld merkbaar moet zijn bij voorbeeld door een afstemming van de regelingen op elkaar of door een meer gezamenlijk optreden van de regionale inspecteurs en de provinciale hoofden
van bureaus voor landelijke contacten
voor CRM in objecten, waarbij ze beiden betrokken zijn.
Anderzijds realiseren wij ons wel,
dat de tijdelijke vacaturestop in het algemeen maatschappelijk werk en de
beperking van de formatieuren door
het ministerie van CRM een ernstige
handicap vormden o m meer gestructureerde 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 eerste lijn, die wij volgens het antwoord
op vraag 129 in de eerste maanden
van 1979 kunnen verwachten, zal ons
gelegenheid geven o m nader en dieper 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 overleg. Iedereen is het erover eens, dat
deze applicatie hoge prioriteit moet
hebben. De Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Tandheelkunde beweert, dat deze fluoride-applicatie als
het ware budgettair neutraal kan gebeuren. Is het daarom niet mogelijk
o m op korte termijn een proefregio
hiertoe aan te wijzen, waardoor
nagegaan kan worden of het inderdaad budgettair neutraal kan gebeuren? Daarnaast zou een grootscheepse actie moeten worden gevoerd o m de vrijwillige fluoride-applicatie te bevorderen.
De heer Drenth (PvdA): Ik wil nog een
vraag over de fluoride-applicatie stellen. Als u een proefregio voorstelt, dan
moet u de gegevens daarover afwachten. 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 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Tandheelkunde, dan moet u nu een
keuze maken en die niet naar de toekomst verschuiven.
Mevrouw Comelissen (CDA): Ik
wacht graag het antwoord van de
Staatssecretaris af. Ik sprak ook over
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de bewering van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voorTandheelkunde 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 ziekenfondspakket opgenomen wordt. Er zijn
echter nog vraagtekens omtrent de financiering. Daarom willen wij op de
meest korte termijn een proefregio
aanwijzen, opdat hiermee al gewerkt
kan worden, hangende de discussies
over het budgettair neutraal zijn.

gen over de eerstelijnszorg aan de orde moeten stellen, maar dat realiseer
ik mij nu pas. Sedert het interimadvies van de Centrale Raad voor de
Volksgezondheid van 1970 wordt een
financiering van het kruiswerk via de
AWBZ in het vooruitzicht gesteld. In
vrijwel alle memories van toelichting
op de begrotingen nadien wordt hierover 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
De heer Drenth (PvdA): Uw voorstel
moest worden.
betekent dat de Staatssecretaris er
Deze motie kreeg de steun van de gevoorlopig niet aan kan beginnen.
hele Tweede Kamer en was dus zeer
Mevrouw Comelissen (CDA): Dat is
duidelijk. Desondanks zijn de berichdan uw conclusie en die komt voor uw
ten in de memorie van toelichting en
rekening.
de antwoorden op vragen zodanig, dat
Wel zou het noodzakelijk zijn dat tand-- de reeds lang in het vooruitzicht gestelde en door de Kamer in een motie
artsassistenten worden ingeschakeld
onderschreven financiering via de
o m deze verrichting te mogen doen.
AWBZ van het kruiswerk niet per 1 juli
Hiertoe is een wetswijziging noodzakeis ingegaan, maar dat het nog een
lijk. Hoe denkt de Staatssecretaris hiervraag is of deze per 1 januari 1979 zal
over? Is het verder niet mogelijk, de
kunnen ingaan. En dit terwijl er dus
opleiding voor mondhygiënisten uit te
naast die motie ook in Bestek '81 wordt
breiden, zeker als wij zien in antwoord
gesproken over het verbeteren
nr. 114, dat het aanbod van leerlingen
van de structuur van het kruiswerk.
het drievoudige bedroeg van de aanDaarvoor is een wettelijke financiering
name.
een basis.
Rondom de kindertandverzorgsters
of 'de meisjes met de boor' - het is
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mejammer dat de heer Lamberts niet
vrouw Comelissen heeft het eerst over
meer hier is - is het heel stil geworden.
de eerstelijnszorg gehad en daarna
Als wij zien dat er in Nederland slechts
over het kruiswerk.
5 in opleiding zijn, dan is het perspectief wel slecht.
Mevrouw Comelissen (CDA): HetanWelke oorzaak ligt hieraan ten
dere hoort ook wel bij de eerstelijnsgrondslag? Accepteren de tandartsen
zorg, maar ik vind het kruiswerk derdeze hulpkracht niet? Zijn er opleimate belangrijk, dat ik daarover eerst
dingsproblemen? Graag zou ik de mehad moeten spreken.
ning van de Staatssecretaris hierover
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): U
horen. Bij de behandeling van
bent nu met de financiering bezig. U
wetsontwerp 13 830 over de bevoegdheeft gezegd: Wij hebben de eerste lijn
heid en titel van de verloskundige in
en wij denken erover dat het nodig zou
april van dit jaar is het rapport van de
kunnen zijn o m de werkers in de eerste
Centrale Raad voor de Volksgezondlijn in totaliteit via een aparte financiëheid slechts voor een deel ter sprake
le wetgeving te regelen. Dit is ovegekomen. Bij deze behandeling en bij
rigens geen nieuw geluid, want, zo
de behandeling in de Eerste Kamer is
heb ik begrepen, in 1977 is dit ook al
door de Staatssecretaris toegezegd
via een motie voorgesteld door de huidat zij hetzij in de memorie van toelichdige Staatssecretaris. Nu praat meting op de begroting, hetzij per brief
vrouw Comelissen over de financieaan de Kamer, mededelingen zou
ring van het kruiswerk. Zij blijft dus in
doen over haar voornemens ten aandat geval een scheiding aanbrengen
zien van de zozeer in beweging zijnde
tussen werkers in de eerste lijn, die zij,
verloskundige zorg. Wanneer zullen de
in afwachting van een totaalvisie, onopvattingen van de Staatssecretaris de
der wil brengen in een financieringsKamer bereiken? Graag wil ik de
wetgeving en werkers in de eerste lijn,
Staatssecretaris dank zeggen voor de
gestationeerd bij de kruizen, die zij onbrief over de registratie, die zij op mijn
der de AWBZ wil brengen.
verzoek aan de organisatie van de verloskundigen heeft gestuurd.
Mevrouw Comelissen (CDA): Dit is
niet zo. Ik ben blij, dat mevrouw Muller
Mogelijk had ik het onderwerp,
hierop is ingegaan. Als ik onduidelijk
waarop ik nu kom, namelijk het kruisben geweest, wil ik het graag verduiwerk, onmiddelijk na mijn opmerkin-
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delijken. Als ideaal heb ik uitgesproken 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 aantal zelfs willen uitbreiden tot het aantal
werkers in de intramurale zorg, dus
niet alleen extramuraal, maar ook intramuraal. Dit is dus een ideaal, iets
waarnaar wij moeten streven. Ik ben
nu bezig een soort invuloefening
te doen. Hiermee zijn w i j al bezig via
het kruiswerk, namelijk o m het kruiswerk onder de AWBZ te brengen. Zo is
de situatie. Dit is dus geen divergerend
standpunt.
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mev r o u w Cornelissen stelt het een niet afhankelijk van het andere?
Mevrouw Cornelissen (CDA): Neen.
Allereerst heb ik gezegd, dat dit een
wenselijkheid is die w i j nu nog eens
uitspreken. Wij zijn op een groter terrein bezig. Wij hopen dan ook, dat per
1 januari aanstaande kan worden gerealiseerd, dat één van de vormen van
de eerstelijnszorg, een belangrijke
v o r m , onder een wettelijke financiële
regeling komt.
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): U
bent nu veel concreter wat het kruiswerk betreft. U heeft gezegd, dat er
met betrekking tot de eerste lijn een totaalvisiezou moeten komen. Definanciële consequenties van de maatregelen die met name in de begroting zijn
genoemd, zijn 2 miljoen. U heeft ook
gezegd, dat u niet zo best begrijpt,
w a a r o m één miljoen daarvan naar de
ergotherapie is gegaan. U loopt echter
weg van het andere miljoen dat verdwenen is. U zegt dan: er zou e e n f i nanciering moeten komen; er komt
een totaalvisie. Wat wilt u nu concreet
regelen voor de kruizen? Ik ben het er
helemaal mee eens, dat dit via de
AWBZ moet gebeuren. Ik heb ook gezegd, dat dit zo snel mogelijk dient te
geschieden. Wat doet u echter nu concreet met dat ene miljoen dat nu al te
kort is voor de eerste lijn, 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 rekenkundige capaciteiten, maar nog minder
aan de rekenkundige capaciteiten van
het Ministerie van Volksgezondheid. Ik
wacht het antwoord ....
M e v r o u w Müller-van Ast (PvdA): Die
hebben mij gelijk gegeven. Ik ben dat
uiteraard nagegaan op mijn rekenma-
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chine en bij onze financieel deskundige, de heer Dolman. Hij moest mij
complimenteren voor mijn goede rekenwerk. 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 w i l ik mij dan
aansluiten. Zo beroerd zijn wij beslist
niet. Als blijkt dat die één miljoen inderdaad niet overblijft, en ten goede
kan komen aan de eerste lijn, kunnen
wij alleen erg gelukkig zijn als dit gebeurt.
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 genoemd. Die één miljoen is verdwenen,
die is bezuinigd.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik wacht
eerst het antwoord van de Staatssecretaris af. Daarna zal ik uw opmerking en haar antwoord vergelijken zoals het in een behoorlijke discussie betaamt. Dan zullen wij ons oordeel vormen.
Wanneer krijgen wij nu eindelijk zekerheid over deze zaak? Zo kan het niet
langer.
Nu komt de VNG bij brief van 4 september met bezwaren tegen deze centrale 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 uitvoerig en uitmuntend artikel de bezwaren
van de centrale financiering breed uitgemeten, juist met betrekking tot de
alom aanvaarde decentralisatie-overwegingen.
Hoewel w i j de bezwaren van de VNG
onderkennen, blijft onze fractie de mening toegedaan, te zamen met de Nationale Kruisvereniging, dat het mogelijk moet zijn ook bij een eventuele
centrale financiering, de gemeenten
en de particuliere organisaties te betrekken bij de planning en de uitvoering van dit onderdeel van het te decentraliseren welzijnsbeleid.
Voor onze fractie blijven de plaatselijke of regionale verenigingen van het
kruiswerk met de daaraan verbonden
wijkverpleegkundigen en de hoofdwijkverpleegkundigen, alsmede de
daaraan meewerkende vrijwilligers,
de basis van het kruiswerk, stoelend
op onderlinge solidariteit en democratische inbreng. Daarom zullen wij ook
de plaatselijke of regionale verenigingen moeten betrekken in definanciering. Wij hechten daaraan zulk een hoge waarde dat wij o m die reden reeds
nu een daartoe strekkende motie w i l len indienen.
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Motie
De Voorzitter: Door de leden G. M. P.
Cornelissen en Dees wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de begroting van Volksgezondheid en Milieuhygiëne voor 1979;
overwegende, de noodzaak om te komen 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 totstandkoming van bovengenoemde financieringsregeling 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 voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 2 1 .
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Terecht, naar onze mening, hechten w i j grote waarde aan het
werk van de plaatselijke en regionale
verenigingen omdat juist zij een belangrijke taak vervullen op het terrein van
de GVO, de vroegtijdige onderkenning, de nazorg van de ziekenhuispatiënten, in de eerstelijnszorg en in de
zorg o m de ouder wordende mens,
met daarnaast nog de prenatale-, zuigelingen- en kleuterzorg. Zowel individueel 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 beroepskrachten als vrijwilligers, 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 kraamverzorgingen door de kraamcentra, ondanks dalende geboortecijfers. Welke
oorzaak ligt hieraan ten grondslag
naar de mening van de Staatssecretaris? Wij vragen ons dat des te meer
af, omdat de mogelijkheid van poliklinische bevallingen nog niet overal gerealiseerd wordt. Is de Staatssecretaris
bereid te bevorderen dat indien de
kraamvrouwen dit wensen het mogelijk moet zijn o m poliklinisch te bevallen? Dit moet dan niet tot gevolg heb-
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ben dat het aantal ondeskundige hulpverleningen in de kraamverzorging,
waarvan in de memorie van toelichting sprake is, gaat toenemen.
Wel zouden wij de Staatssecretaris
willen vragen, welke maatregelen zij
denkt te nemen o m ondeskundige hulpverlening te voorkomen en hoe zij het
aantal kraamverzorgsters zal gaan opvoeren. In het antwoord op de vragen
wordt gesproken over een periodiek
overleg hierover met de kruisorganisaties, maar is dat wel voldoende gezien
ook het bestaande tekort?
Hoe denkt de Staatssecretaris het tekort aan opleidingsmogelijkheden aan
te vullen? Moet zij hierover nu te rade
bij haar collega van Onderwijs?
Over de toekomst van de consultatiebureaus voor TB-bestrijding zal ik
nu geen opmerking meer maken. Vanochtend is het gedrukte antwoord op
vragen van mevrouw Krouwel-Vlam
binnengekomen. De tijd noopt mij bovendien o m stukken over te slaan.
Op een ander aspect van deze zorg
wil ik wel wijzen. Bij de kruisorganisaties bestaat er zorg dat de TBC-bestrijding een taak wordt van de openbare
gezondheidszorg. Is de Staatssecretaris bereid nog eens nader te verklaren hoe zij die openbare gezondheidszorg ziet, juist in het kader van de particuliere organisaties voor gezondheidszorg? 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 beantwoording van de schriftelijke vragen
bij deze begroting blijkt dat bij de behandeling van de nota van de organisatie van de openbare gezondheidszorg wèl de VNG en het IPO worden ingeschakeld. Later zal dan bezien worden of eventueel particuliere organisaties hierbij worden betrokken, vernemen wij dan verder uit dit antwoord.
Het zal de Staatssecretaris duidelijk
zijn dat dit de bestaande onrust en de
zorg, die bij de particuliere organisatiesen instellingen bestaat, vergroot.
Omdat wij in de OCV van 26 juni jl.
uitvoerig met elkaar gesproken hebben over de zorg voor de gehandicapten maak ik nu slechts enkele korte opmerkingen. De vroegtijdige onderkenning is en blijft een belangrijke aangelegenheid 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
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uit het Jaarverslag 1977 van het Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat' is het feit
dat de verpleegduur sterk wordt beïnvloed door de trage afwikkeling en realisatie van de aangevraagde aanpassingen aan vervoersmiddelen, keukens en woningen. Hierbij spelen drie
zaken een rol. De gehandicapte die
nog langer moet wachten en daarnaast de kosten die hoger zijn omdat
betrokkene langer in een verzorgingsinstelling moet blijven en daarnaast
een broodnodige plaats bezet houdt.
Dat is ook de reden dat wij aan deze
Staatssecretaris juist als coördinerend
bewindsvrouw de vraag stellen om dit
op te nemen met haar collega van Sociale Zaken o m daarna gezamenlijk te
bekijken wat hieraan kan gebeuren.
Ik kom nu op een heel ander terrein.
Per 1 januari 1979 zullen deconsultatiebureaus voor alcohol en drugs - de
C A D ' s - worden overgedragen aan het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 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 mededelingen worden gedaan over de verschillende vormen van hulpverlening? Hoe
denkt de Staatssecretaris over het gratis verstrekken van vervangende preparaten?
Dit onderwerp brengt mij bij de
jeugdgezondheidszorg en mijn vraag
daarover is: in hoeverre worden bij de
gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten, opgezet in het kader van de werkgroep Mik ook aspecten van de jeugdgezondheidszorg betrokken? Kunnen
de evaluatierapporten, die begin 1979
ter beschikking komen van de ministeries, aan de Kamer worden toegezonden? Verder vernemen wij gaarne de
mening van deze bewindsvrouwe over
de realisatie van de motie van de heer
Aantjes over de residentiële hulpverlening. De belangstelling voor de Medische Kinderdagverblijven nopen in dezen naar onze mening tot handelen. De
gedachten van onze fractie gaan ernaar uit, juist in het kader van het komende jaar, dat door de Verenigde Naties 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 Comité van het Jaar van het Kind?
In dit verband vervult het ons met
zorg dat uitbreiding van het aantal vertrouwensartsen nodig was. Dit duidt
op een toename van de kindermishandeling. Wat gebeurt er met de gege-
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vens van de vertrouwensartsen, juist
o m 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 eenzijdige benadering, zoals de programmaleiding 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 aanwezig is, getuige de rede van dr. Trimbos bij gelegenheid van het afscheid
van Jaap Kamphorst van het NVAGG.
Maar er zal ook een bezinning moeten komen over meer samenhang en
meer samenwerking tussen de extraen intramurale voorzieningen van
geestelijke gezondheidszorg en hierbij
mogen de tussenvoorzieningen zeker
niet verwaarloosd worden. Als wij 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-socialiserend. Wij denken dan met name
aan de zakgeldverschillen en aantasting van het vermogen. Door de wijziging van de Algemene Bijstandswet
zal er voor deze tussenvorm spoedig
een nieuwe regeling moeten komen.
In welke richting wordt in dezen gedacht? Onze fractie maakt zich zorgen over het zo moeizaam tot stand
komen van de RIAGG's en over het
functioneren van deze samenwerkingsverbanden in het geheel van de
geestelijke gezondheidszorg. Ook het
bereikbaar zijn - of beter gezegd: het
niet bereikbaar zijn - van de instellingen voor de geestelijke volksgezondheid 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 - anders geformuleerd - het patiëntenrecht.
Uit het antwoord op vragen blijkt dat
de Centrale Raad voor Volksgezondheid 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 gegevens van psychiatrische patiënten in
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psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen. Zijn deze gegevens toegankelijk en op naam herleidbaar?
Heeft de Staatssecretaris zich al een
oordeel gevormd over het functioneren van de patiënt-vertrouwensman of
de ombudsman in de instellingen? Onze fractie hecht zeer grote waarde aan
de ouderparticipatie in het algemeen
maar heel speciaal in de zwakzinnigenzorg. Is het wenselijk of noodzakelijk
o m op dit terrein bij voorbeeld met
een algemene maatregel van bestuur
te komen?
Mijn collega Weijers heeft al enkele
opmerkingen gemaakt over de geneesmiddelen. Ik heb daarom slechts
enkele vragen: Waarom wordt niet vaker gebruik gemaakt van de door de industrie gemaakte kleine verpakking,
waar de door de overheid goedgekeurde patiënteninformatie of bijsluiter in
zit? Is de Staatssecretaris bereid en in
staat o m reeds nu haar oordeel te geven 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 rekening worden gehouden met de bestaande verpakkingen?
De Voorzitter: U stelt nu feitelijke vragen.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Het rapport 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 wij op het
gebied van het opleiden van acupuncturisten op korte termijn geen beleidsmaatregelen kunnen verwachten.
Toch gaat de opleiding elke dag verder. Wij vertrouwen erop dat de
Staatssecretaris spoedig haar standpunt over het rapport acupunctuur aan
de Kamer zal kenbaar maken, zodat wij
in ruimer verband erover kunnen discussiëren.
Er blijkt een toeneming te zijn van
consultatie van alternatieve geneeswijzen. Het is daarom dringend gewenst, dat op dit terrein regelen worden gesteld.
Welke indicatie wordt gehanteerd bij
het toelatingsbeleid van buitenlandse
artsen? Waarom wordt er een tijdsbeperkende bepaling aan toegevoegd en
waarvan is dit afhankelijk?
Wij zeggen dank voor de brief van
de Staatssecretaris van 27 oktober j l .
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voor inpassing van de MBOV in de
herstructurering van MHNO/MSPO,
maar er bestaat ook nog het probleem
van de inschakeling van afgestudeerden. Hoe denkt de Staatssecretaris
hierover?
De PvdA zeg ik graag dat ik in tweede termijn zal terugkomen op de belangrijke gedachte die mevrouw Krouwel-Vlam gisteren naar voren heeft gebracht. Tijdsgebrek geeft mij geen mogelijkheid, hierop nu in te gaan.
Wij zien een grote toeneming van
het aantal paramedische beroepen. Dit
geeft de noodzaak, tot uniformere wetgeving te komen. Hoe denkt de Staatssecretaris hierover?
Ingevolge een verdrag van de Raad
van Europa moet elk land voor de euthanasie een commissie instellen.
Heeft ook Nederland in dezen aan zijn
verplichtingen voldaan?

D
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De memorie van
toelichting, hoe goed ook en al veel
geprezen, bevat weinig woorden over
voeding. Er is een relatie tussen voeding en volksgezondheid. Meestal is
de negatieve invloed van voeding op
volksgezondheid onderwerp van
gesprek. Het tegendeel, de positieve
invloed van goede voeding op de gezondheid van een volk en op het weizijn van een volk, is zeer moeilijk te bewijzen.
Voeding, gezondheid en welzijn, liggen in eikaars verlengde. Welzijn heeft
te maken met de naaste omgeving,
met de verzorging die een mens ondervindt. We noemen dit microwelzijn.
Voeding bepaalt mede het microwelzijn van een mens. Voeding is het tot
zich nemen van eten. Eten is echter
meer dan het tot zich nemen van voedsel. Eten is een materieel gebeuren,
maar er zijn veel immateriële waarden
aan verbonden.
Waarom spreken wij 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 gezondheid bevorderen. Daarom hebben
wij belangstelling voor dit onderwerp.
Bovendien wordt een belangrijk deel
(20%) van het nationaal inkomen aan
voeding besteed. In de westerse samenleving spitsen de problemen rondo m voeding zich toe tot het teveel
aan voeding en eenzijdigheid of onjuiste samenstelling van het voedselpakket. Hierbij vragen fysieke en psychische aspecten de aandacht. Wij
spreken wel van welvaartsziekten;
mensen nemen te weinig lichaamsbeweging, worden te dik, raken daardoor
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geïsoleerd, krijgen minderwaardigheidscomplexen, enzovoorts. Daarnaast kennen wij allen de trieste beelden vanuit andere werelddelen, waar
men veel te weinig voedsel kan krijgen.
Tegenwoordig kunnen grote groepen van onze samenleving méér geld
besteden aan hun voedingspakket dan
vroeger, maar nu doen zich al weer
problemen voor. Men maakt een andere, veelal verkeerde keuze uit het ruime aanbod van voedingsmiddelen.
Men luistert te weinig kritisch naar de
vele reclame. Men besteedt doorgaans
minder tijd 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 verhouding van de voedingsstoffen raakt
zoek. Luxere voeding betekent niet a
priori betere voeding.
Mijnheer de Voorzitter! Komend tot
het onderwerp, moet ik een keuze maken en beperk ik me tot de voedingsmiddelen 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 wijziging van de Warenwet. De warenwetgeving dient de identiteit van de produkten en de basiskwaliteit vast te leggen, 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 afstand 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 bewindsman die gang van zaken willen
versnellen. Welke mogelijkheden ziet
hij daartoe? Is het zo, dat de werkingssferen van de regelingen van de
produktieschappen, van de Landbouwkwaliteitswet en van de Warenwet 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 herverkaveling van die werkingssferen en tot
een verduidelijking van de diverse uitgangspunten 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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Andela-Bauer
Hoe zit het met de integratie van
Vleeskeuringsdiensten en Keuringsdienst voor waren?
Ik kom over onderzoek te spreken.
Het CIVO verricht onderzoek, dat gericht 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 analytische aspecten, maar ook op de gevolgen van een onevenwichtig en onjuist samengesteld voedingsmiddelenpakket en op de gezondheid van di
verse groepen uit de samenleving. Onderzoek naar voedingsomstandigheden van kinderen, jong volwassenen,
alleenstaanden, bejaarden wordt regelmatig gehouden. Het zijn dikwijls
groepen die van anderen mede afhankelijk zijn, wat hun voeding betreft en
daardoor kwetsbaar.
Dergelijke onderzoeken geven een
beeld van de kwaliteit en samenstelling van het voedselpakket. Jong volwassenen blijken het meest kwetsbaar
te zijn; 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: Waaro m eet men wat? Waarom eet men,
zoals men eet? Men moet meer weten
omtrent voedingsgedrag.
Voedingstoestand en voedingsgedrag zijn geen statische grootheden.
Zij worden mede bepaald doorfactoren 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 samenleving.
- v o r m i n g 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 medemens. Zelfs mensen, die na ons leven,
worden door onze voedingstoestand
beïnvloed. Dit kan ons niet koud laten
en een herbezinning op voedingsgedrag en voeding achten w i j op haar
plaats. Er zal moeten worden gezocht
naar een bewuste leefwijze, verantw o o r d en sober. Deelt de Staatssecretaris deze mening?
In het kader van de volksgezondheid
wil ik nog een aspect noemen. Er zijn
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bepaalde technologische ontwikkelingen, die met name in de land- en tuinbouw plaatsvinden, waardoor ambachtelijke produktiemethoden veranderen in industriële produktieprocessen. Ik denk daarbij aan mestkalveren,
legbatterijen en kuikenfokkerijen. Op
dergelijke ontwikkelingen kan de consument geen directe invloed uitoefenen, enerzijds omdat hem bepaalde informatje ontbreekt en anderzijds omdat adequate middelen hem daartoe
niet ter beschikking staan. Wat voor
consequenties een en ander met zich
kan brengen bewijzen recente berichten in de publiciteitsmedia aangaande
de staat Michigan in de Verenigde Staten van Amerika, waar de bevolking
vergiftigd vlees aangeboden krijgt van
koeien, die via hun voedsel zeer schadelijke stoffen in hun lichaam krijgen.
Kan een dergelijke situatie ook in Nederland voorkomen en wat wordt gedaan om die te voorkomen? Graag zou
ik hierop een reactie van de Staatssecretaris horen.
Ik kom thans tot de taak van de overheid. Deze moet voorwaardenscheppend bezig zijn, namelijk zorgen voor
een verantwoorde, dat wil zeggen een
goede, economisch en maatschappelijk verantwoorde voeding en daarvoor
de nodige garantie bieden. Zij moet regelend optreden ten aanzien van controle van voedingswaren en bij verkeerde, onverantwoorde reclameboodschappen ingrijpen. Dit overheidsbeleid is uitgemond in het nationale plan gezondheidsvoorlichting
en opvoeding, waarvan nog enkele
projecten in een experimentele fase
verkeren. Het doel van deze voorlichting is te komen tot gedragsbeïnvloeding. De vragen 28, 29,30 tot en met
34 handelen over dit onderwerp. Wij
zijn bijzonder blij met de beantwoording van deze vragen door de Staatssecretaris. Wij zullen nu de vinger aan
de pols moeten houden. Wij zien uit
naar een goede voortgang en wij willen daarvan graag op de hoogte worden gesteld.
Het is hoogst noodzakelijk, dat er
meer wetenschappelijk onderzoek
wordt gedaan naar het voedingsgedrag in relatie tot de gezondheid. Tot
nu toe is dit terrein binnen de wetenschappelijke onderzoeken nog maar
zeer weinig aan bod gekomen. Het zou
prioriteit moeten krijgen met daaraan
vastgekoppeld de toetsing naar bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten
naar de consument toe. In verband
hiermee dringen zich de vragen op:
wat is de effectiviteit van de voorlichting omtrent voeding en voedingsmiddelen en wat is de follow up van de uit-
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komsten van de onderzoeken die ik
zoeven noemde? Hoe stelt de Staatssecretaris zich dit voor?
Op grond van de geschetste taakstelling van de overheid zal het duidelijk zijn, dat binnen het totale budget
van de gezondheidszorg gekomen
moet worden tot een kritische prioriteitenopstelling.

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 volgorde van hoofdstukken die een nieuw e 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
verantwoordelijkheid van de patiënt
spreekt mijn fractie zeer aan, maar w i j
hopen wel van ganser harte dat deze
eigen verantwoordelijkheid niet alleen
stoelt op economische overwegingen,
bij voorbeeld als vlag voor de invoering van eigen risico. Die vrees bekruipt ons toch wel enigszins, als wij in
de begroting verder zoeken naar de instrumenten die worden aangereikt o m
die verantwoordelijkheid van de patiënt tot haar recht te doen komen, zoals 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 gerealiseerd. Dat brengt mij op Bestek ' 8 1 .
Bij de algemene beschouwingen heeft
de heer Terlouw duidelijk gemaakt uit ons stemgedrag is dat ook gebleken - dat wij de invoering van het eigen risico afwijzen. Ten aanzien van de
salarissen in de gezondheidszorg heeft
mijn fractie per motie voorgesteld o m
de trendbeperkingen op de ambtenarensalarissen niet van toepassing te
verklaren op de zogenaamde trendvolgers. Zoals men weet behoort 80%
van het personeel uit de gezondheidszorg daartoe. Helaas is de motie verworpen. Wij handhaven ons standpunt
echter onverkort.
Voorts heeft mijn fractie op 21 april
1978 vragen gesteld over de inzetbaarheid van leerling-verplegenden. Wij
hebben daarop een ons inziens onbevredigend antwoord gekregen, waarin
de noodsituatie op dit werkterrein onvoldoende wordt onderkend. Wij sluiten ons wat dit betreft aan bij het kritisch commentaar van de Nationale
Ziekenhuisraad.
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De patiëntenrechten zijn veilig afgevoerd naar de Centrale raad voor de
volksgezondheid. Daar zijn zij weliswaar veilig, maar wat doen wij intussen met nijpende zaken als de vraag
om een eigen gezondheidsrecht voor
de jeugd? De Staatssecretaris heeft in
haar brief aan de Kamer inzake de polio-epidemie deze kwestie weer aangeroerd. 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 begrotingsbehandeling zal worden gehouden, met
veel belangstelling tegemoet. De brief
getuigt van een buitengewoon gedegen inzicht in de zeer moeilijke materie. 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 meu/.' horen wij weinig. Ik denk aan de
plicht tot informatie. Wij zijn niet tegen
plichten, maar dan wel als componenten van rechten. Wie zonder dat de
rechten zijn verwerkelijkt over plichten
spreekt, loopt het gevaar in de plichtsgetrouwheid, die docielheid met zich
kan brengen, terecht te komen.
In dit verband wil 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 gezondheidszorg uitgereikt, waar de volgende
sociaal-politieke uitgangspunten boven stonden: De vrijheid o m ongezond
te leven, de vrije toegang tot het
systeem, de vrijheid van medisch handelen. 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 voorstelt? Hoe verhoudt zich de vrijheid
van medisch handelen tot bij voorbeeld het recht van de patiënt een bepaalde handeling te weigeren?
Wanneer deze sociaal-politieke uitgangspunten 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 gezondheidsvoorlichting en opvoeding.
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In de begroting wordt de gezondheidsvoorlichting en opvoeding een instrument 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 geoperationaliseerd? Waar kunnen wij de
aangekondigde personele versterking
van de consulentschappen op de begroting vinden? Mijn fractie acht de
kwestie van de GVO van zo'n groot belang, 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 vrijblijvend. 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 departement werkt speciaal, dus full-time, aan
deze belangrijke pijler van het beleid?
Mijn fractie heeft er met voldoening
kennis van genomen, dat de consumenten zullen worden vertegenwoordigd in de geneesmiddelencommissie.
Daarmee komt de Staatssecretaris een
door haar voorganger aan D'66 gedane toezegging na. Wij herhalen evenwel ons verzoek, ook vertegenwoordigers van de bonden voor apothekersassistenten op te nemen.
Deze belangrijke beroepsgroep
heeft hier zeker recht van spreken. In
de dagelijkse praktijk wordt haar inzake geneesmiddelen immers zo'n grote
verantwoordelijkheid gegeven. Het geneesmiddelengebruik begint gelukkig
iets te dalen. Het daalt echter het minst
in de ziekenhuizen zelf. Heeft de
Staatssecretaris speciale voornemens
ten einde ook daar het geneesmiddelengebruik te beperken? Op dit gebied
moet men zich behalve op de patiënt
vooral ook tot het medisch en verplegend personeel richten.
Ik kom tot de rapporten inzake farmaceutische 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.
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maar het is al wel aan de Staatssecretaris aangeboden. Het is van bijzonder
belang haar inzicht met betrekking tot
dat rapport te vernemen.
Ik vind vooral de voorname kostenbezuiniging die Nb
- a aanvoert ten
aanzien van een vrij technisch onderwerp, namelijk de verpakkingsmethode, de moeite waard. Er zou 5% tot
10% van het totaal aan geneesmiddelen uitgegeven geld kunnen worden
bezuinigd, wanneer het 'uitponden' in
de apotheek achterwege kan blijven en
wordt overgestapt van groot- naar
kleinverpakking. Het commentaar van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Farmacie is enigszins kritisch, maar ons
lijkt vooral van belang dat in de maatschappij en in het parlement de discussie hierover op gang kan worden
gebracht. Wil de Staatssecretaris daaraan meewerken?
De verwijzing naar de specialist zal
ik thans behandelen. Zoals in het leesbare en overzichtelijke financieel overzicht II wordt duidelijk gemaakt, maken
de specialistenkosten een groot deel
van de kostenstijgingen in de gezondheidszorg uit. Zij nemen daarvan in de
meest letterlijke zin van het woord het
leeuwendeel voor hun rekening. Nader onderzoek hierover wordt aangekondigd. Mijn fractie zal het op hoge
prijs stellen, wanneer dit onderzoek
mede zal omvatten het verwijssysteem van huisartsen. In het interessante artikel van mevrouw Brinkman in
'Medisch Contact' van oktober jl. staat
bij voorbeeld, dat ziekenfondspatiënten 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 specialist doorstuurt. Wellicht kan uit dit
onderzoek blijken, dat de zeef bij de
huisarts wat fijner kan worden afgesteld, zodat minder verwijzingen
plaatsvinden.
Een ander zeer belangrijk gegeven
is, dat vele patiënten, eenmaal doorverwezen bij een specialist, blijven
hangen, zonder dat de medische specialistische hulp voor hun blijvend
noodzakelijk is. In hoeverre is het mogelijk hierin een soort van afloopsysteem in te bouwen, zodat bij voorbeeld
een verwijsbriefje kortere geldingsduur heeft dan momenteel? Mijn fractie wil zoeken naar die kostenvermindering in de gezondheidszorg, die de
eerste lijn versterkt en bovendien de
onafhankelijkheid van de patiënt waarborgt. 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 wij op verschillende plaatsen in de begroting,
dat maatschappelijke omstandigheden mede van invloed zijn op ziektepatronen. Helaas worden daaruit weinig
consequenties getrokken. Het woord
'werkloosheid' komt bij voorbeeld nergens in de begroting voor. Onlangs is
een rapport verschenen van het Leids
Psychologisch Instituut, subfaculteit
klinische psychologie, dat aantoont,
dat in de probleemgebieden - gebieden met langdurige structurele werkloosheid - het aantal opnamen in psychiatrische 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 gezondheidszorg versterkt?
Van de psycho-sociale nood ga ik
over naar de ouder wordende mens.
Bij herhaling wordt opgemerkt, dat onze bevolking veroudert. Het blijft echter bij een constatering in de begroting, dat de capaciteit van verpleeghuizen wellicht zal moeten worden vergroot. Dat lijkt ons een verouderde reactie. D'66 vraagt zich af hoe het beleid
op deze veroudering zal inspelen. Welke preventieve gezondheidszorg richt
zich speciaal op deze groeiende doelgroep?
Preventie door bij voorbeeld ambulante geriatrische voorzieningen kan te
vroege of, erger nog, onnodige opname voorkomen. Dit draagt bij tot het
menselijk geluk en bespaart kosten.
Kan de Staatssecretaris wellicht toezeggen dat aan deze doelgroep een
aparte notitie of een paragraaf in de
begroting wordt gewijd?
MevrouwCornelissen (CDA): Mevrouw Wessel heeft waarschijnlijk ook
kennis genomen van een consultatiebureau voor bejaarden, zoals dat in enkele 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 bejaarde. De bejaarde is heel duidelijk een
ouder wordende mens. Wij constateren dat in de begroting verschillende
doelgroepen worden genoemd, bij
voorbeeld de jeugd. Dat vind ik heel
goed, maar er zijn nog meer doelgroepen. Een speciale gerichtheid op de
ouder wordende mens, juist omdat het
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medisch gezien een speciale groep uitmaakt, vindt men in het medische beleid 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 preventief werk verricht kunnen worden.
Onlangs hebben wij een verslag gekregen van een congres over gerontologie, waarin de aandacht wordt gevestigd op het feit dat de geriatrie te zeer
komt te zitten in de hoek van de psychiatrie, terwijl geriatrie eigenlijk ook
psychologie omvat. Het gaat mede om
het voorbereiden op de ouderdom en
het zich thuis voelen in de eenzaamheid na het verliezen van de partner.
De preventie zou juist veel meer gericht moeten worden op de ouder wordende mens, de bejaarde in het bijzonder.
Mevrouw Cornelissen (CDA): U weet
dat in dezen al een belangrijke functie
wordt vervuld door de kruisorganisaties. Ik zeg niet dat dit al voldoende is.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Daarom zal ik ook graag uw amendement ter zake ondersteunen, zoals ik
dat ook verleden jaar heb gedaan. Het
zal u ook niet ontgaan zijn dat wij bij de
behandeling van Bestek '81 op de
eventuele niet-opname van de kruiszorg in de AWBZ kritisch hebben gereageerd. 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 zwakzinnigenzorg. 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 zwangerschapsonderzoek ligt een stijging niet
in de aard van de verwachting. Mijn
vraag is, in hoeverre de Regering daarmee rekening houdt. Op bladzijde 23
van het financieel overzicht staat dat
rekening wordt gehouden met een stijging van het aantal verpleegdagen bij
de inrichtingen voor zwakzinnigenzorg. 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-
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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 vanochtend konden horen in het interessante betoog van de heer Weijers. Veel
beter is het, het pakket uit te breiden,
als er geld over is en wel met een voorziening die de eerste lijn versterkt, zoals de tandheelkunde toch zeker is.
In dat verband rijst ook de vraag
naar de besluitvorming bij dit soort beslissingen. Wettelijk zal dit allemaal
wel in orde zijn. Wij hebben een Ziekenfondswet, die de samenstelling
van de besturen van de ziekenfondsen
regelt. Er is onlangs een mooi modellenboekvan de Nederlandse Vereniging voor Ziekenfondsen verschenen,
maar hoe gaat het in de praktijk?
Mijn fractie gelooft namelijk stellig
dat de verzekerden, indien geraadpleegd over dit onderwerp, de voorkeur zouden geven aan kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg in
plaats van premievermindering.
Mijn fractie constateert tot haar genoegen dat in bijlage VII van de begroting de Staatssecretaris een poging
heeft gedaan om haar toezegging
waar te maken, die zij bij de vorige begrotingsbehandeling aan D'66 heeft
gedaan inzake de taak, functie en terreinafbakening van de Inspectie voor
de Volksgezondheid.
Helaas is het bij een poging gebleven. Het is een vriendelijk stuk geworden, 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 degelijk sprake is van competentiekwesties.
Vanuit beleidsoogpunt kunnen de
doelstellingen van de verschillende inspecties duidelijk in strijd met elkaar
komen, denk maar aan de arbeidsinspectie en de volksgezondheidsinspectie.
Hoe zal het gaan met de inspectie in
de verschillende ziekenhuizen? Zou de
Staatssecretaris deze bijlage op een
andere opzet willen funderen, misschien door een schema - daar is dit
departement gelukkig sterk in - uiteen
te zetten hoe de verschillende inspecties 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, aangezien de gevangenisinspectie die nu
onder tafel is geraakt in het verhaal
van de Staatssecretaris wel degelijk
functioneert. Zoals wij bij het drugbeleid 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 w i l ik de Staatssecretaris
nog veel sterkte toewensen bij haar
ombuigingsbeleid. De begroting is minimaal en mijn fractie heeft zich een
duidelijk tegenstandster betoond o m
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 ontwikkeling van de medische wetenschap en techniek heeft met name de
afgelopen 25 jaar geleid tot een geweldige uitbreiding van de voorzieningen,
niet alleen op het gebied van de medische 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 bestaan 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 ontwikkeling worden geplaatst.
Zo wordt in een aantal recente artikelen in Medisch Contact terecht de
vraag gesteld welke gezondheidszorg
we nu eigenlijk willen? Is dat een humane gezondheidszorg, waarin de eigen verantwoordelijkheid en de zelfhulp voorop staan, of is dat een zorgverlening waarin de medische technologie 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 gewezen dat het sociale grondrecht op
gezondheidszorg niet kan inhouden
dat alle wensen in vervulling gaan en
dat elke nieuwe toepassingsmogelijkheid van de medische wetenschap terstond 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 o m gaat is het
volgende.
In de eerste plaats zal er bij het vaststellen van de voorzieningen - gezien
de beperkte middelen - altijd een bewuste afweging moeten plaatsvinden
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weinig voorwaarden zijn geschapen
tussen medisch rendement en maatvoor een meer doelmatig gebruik van
schappelijke inspanning. Wat dat bede gezondheidsvoorzieningen. In het
treft, zijn wij er beslist niet van overwetsontwerp Gezondheidsvoorzienintuigd dat dit principe in het verleden
gen treffen w e zeker aanzetten aan o m
altijd even consequent is gehanteerd.
hierin verandering te brengen, in die
Bovendien bestaat er naar onze mezin althans, dat de bevolking meer kan
ning tevens aanleiding o m ook reeds
worden betrokken bij de planning en
bestaande voorzieningen in deze afdus de prioriteitenkeuze van de verweging te betrekken. Actueel is bij
schillende voorzieningen.
voorbeeld de vraag naar het nut van
het bevolkingsonderzoek op tubercuMaar voldoende is dat naar ons oorlose, zeker als dat zou worden afgewodeel niet. Vooral via preventie, voorgen tegen andere wensen op het gelichting en educatie zal er naar gebied van de preventie.
streefd moeten worden dat de patiënt
zich meer bewust is van zijn eigen moVanuit deze overwegingen juichen
gelijkheden om zijn gezondheid in powij het toe dat de Staatssecretaris blijsitieve zin te beïnvloeden.
kens de memorie van toelichting voorToch hebben w e het gevoel dat bij
nemens is o m , meer dan tot nu toe het
voorbeeld op het terrein van de gegeval is geweest, te gaan werken aan
zondheidsvoorlichting en opvoeding
een prioriteitenstelling in de gezondnog maar weinig daadwerkelijke voorheidszorg. De beleidsintenties zijn
uitgang is geboekt. Hoe kon het dat de
daarbij als zodanig duidelijk: meer
gezondheidseducatie nog niet of nauaandacht voor de preventie en een
welijks is opgenomen in de leerplanverschuiving van de intramurale zorg
nen van het onderwijs, terwijl hierover
naar poliklinische hulp en extramurale
toch al vele malen positieve adviezen
gezondheidszorg.
zijn uitgebracht? Op grond van welke
Maar deze voornemens uit de meargumenten hanteert de rijksoverheid
morie van toelichting, die wij graag
het principe dat zij zich zelf niet rechtwillen steunen, zien we nog niet in de
streeks met gezondheidsvoorlichting
voorliggende begrotingscijfers verdient bezig te houden? Worden met
taald. Gezien de noodzakelijke bijdraname hierdoor de mogelijkheden die
ge die ook de volksgezondheidssector
radio en televisie kunnen bieden, niet
aan de ombuigingsoperatie van Bete veel onbenut gelaten?
stek '81 moest leveren, is dat verklaarbaar. Maar de vraag rijst dan wel, hoe
De heer Drenth (PvdA): De heer Dees
de Staatssecretaris haar prioriteiten in
heeft dus de opvatting dat de overheid
de komende jaren denkt te verwezenzich wel rechtstreeks met deze zaak
lijken. Kan zij inzicht geven in de aanzou mogen bemoeien. Heb ik dat goed
pak die zij hierbij denkt te volgen? Die
begrepen?
vraag is van belang omdat bijvoorDe heer Dees (VVD): Ik vind dat de rijksbeeld een beheersing van de groei in
overheid zeker moet overwegen, welde intramurale zorg niet direct leidt tot
ke mogelijkheden op het gebied van
een versterking van de eerste lijn, terde collectieve preventie via radio en
wijl omgekeerd de stelling dat een vertelevisie gerealiseerd kunnen worden.
sterking van de eerstelijnsvoorzieninIk wil op dit moment niet de pertinente
gen automatisch een verminderde
uitspraak doen dat de overheid dit zelf,
druk op de ziekenhuiszorg zal betekerechtstreeks zou moeten doen. Ik kan
nen, beslist nog niet is bewezen. Zal er
mij ook voorstellen dat dit gaat via lande komende jaren ook worden gezocht
naar mogelijkheden o m nieuwe activitei-. delijke organisaties die zich ook al op
dit moment met de collectieve preventen te financieren door minder urgente
tie bezighouden. Ik vind echter wel dat
taken af te schaffen?
er op dit terrein nog ongebruikte moEen tweede aspect dat samenhangt
gelijkheden zijn. Daarop heb ik een remet mijn inleidende woorden, is de rol
actie gevraagd.
van de patiënt. We zijn het eens met de
Ook op het terrein van de financieconstatering in de memorie van toering van de gezondheidszorg zou men
lichting dat de ontwikkeling van de
zich kunnen afvragen, of en in hoeverprofessionele gezondheidszorg er in
re een meer rechtstreekse betrokkenbelangrijke mate toe heeft bijgedragen
heid van de cliënt zijn eigen verantdat men zichzelf niet meer in voldoende mate verantwoordelijk voelt voor de woordelijkheid zou kunnen stimuleren. Duidelijk is in elk geval dat het huieigen gezondheid.
dige
systeem van de sociale ziektekosMet deze opmerkingen beoog ik
tenverzekering, waarin nagenoeg alle
noch de patiënt, noch de hulpverleverstrekkingen in natura worden gega
ners te diskwalificeren. Waar het wel
randeerd, het kostenbewustzijn bij de
om gaat is dat door het beleid en in de
patiënt niet bevordert. De verdere disgekozen structuren en systemen te
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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 betrokkenheid van de cliënt voor de hand ligt,
dan is het wel de tandheelkunde. Verschillende argumenten kunnen hier
leiden tot de conclusie dat het verstandig zou zijn om vervanging van het
huidige systeem van ziekenfondsverzekering door een vorm van restitutieverzekering te overwegen.
Het niveau van het tandheelkundig
verstrekkingenpakket voor ziekenfondsverzekerden is te laag. Er is niet
alleen een grote kloof met de tandheelkunde 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 ambtenarenverzekeringen, zoals het IZA, wordt geboden. Zeker in een tijd 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 verstrekkingenpakket voor ziekenfondsverzekerden verwezenlijkt zal worden. Indien men dan
toch, en daar zijn vele redenen voor, de
kwaliteit van de tandheelkundige verzorging voor ziekenfondsverzekerden
wil verbeteren, dan ziet mijn fractie
daarvoor als welhaast enig wenkend
perspectief de invoering van een restitutiesysteem met eigen bedragen.
De heer Drenth (PvdA): Als u meent
dat de kwaliteit van de tandheelkundige zorg kan worden uitgebreid, vindt u
dan ook dat er voldoende mankracht
aanwezig is o m het gevraagde te realiseren? Indien men overgaat op een
restitutiesysteem, komt het er dan niet
op neer dat u niet alleen de tandheelkundige 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 oogmerk is dat het verstrekkingenpakket in
het kader van de ziekenfondsverzekering een dermate ondermaatse kwaliteit 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.
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Met name de voormalige geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, de heer Drion, heeft er in
een artikel in het Nederlands Tandartsenblad in 1975 op gewezen dat het
niet reëel lijkt, het solidariteitsprincipe
onverkort ook voor de tandheelkunde
van gelding te verklaren. Zijn slotconclusie in dat artikel luidde: 'Een op
tandheelkundige en sociale factoren
afgestemd stelsel van gedeeltelijke financiële 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 beïnvloed'.
De heer Drenth (PvdA): Als wij de kwaliteit van de tandheelkundige zorg uitb r e i d e n - e n ik ben daar voor - dan
moet de mankracht aanwezig zijn, zodat alle ziekenfondsverzekerden die
tandheelkundige hulp willen ontvangen, die ook krijgen. Een strafsysteem
voor ziekenfondsverzekerden o m hun
gebit te laten verzorgen bestaat reeds.
Als men niet elk half jaar naar de tandarts gaat, dan moet men meer bijdragen.
De heer Dees (VVD): Ik ken de problemen. 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 ziekenfondspatiënten 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 wij 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 kwaliteit wordt verstrekt.
De heer Dees (VVD): De heer Drenth
begrijpt het verkeerd. Het oogmerk
van het voorstel dat ik hier lanceer is
juist o m voor de achtergebleven groep
ziekenfondspatiënten die in onvoldoende mate kwalitatieve tandheelkundige verzorging krijgen, een creatieve oplossing te vinden. Die rechtstreekse relatie met het mankrachtprobleem leg ik niet, maar als de heer
Drenth daar zo nadrukkelijk naar
vraagt, dan verwijs ik naar wat als cijfermateriaal in de memorie van toelichting en in het financieel overzicht is
vermeld. Daaruit blijkt dat het mankrachtprobleem door een actief beleid
van de overheid wordt begeleid en dat
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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 aanwezig zijn om het tandartsenpakket te
verhogen.
De heer Dees (VVD): Ik heb gezegd, dat
de wijze waarop nu de tandartsen hun
hulp bieden aan ziekenfondsverzekerden, kwalitatief gezien niet aan de moderne maatstaven voldoet. Dat heb ik
beweerd.
De heer Drenth (PvdA): Dat erken ik. Ik
zeg dan: Als wij dat pakket willen verhogen, moet er meer mankracht aanwezig zijn. Mijn vraag aan de heer
Dees is: Is die mankracht aanwezig?
Als dat het geval is, ben ik graag met
de VVD bereid o m
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Dit is een misverstand. Verbetering van de kwaliteit van het verstrekkingenpakket heeft als zodanig
niets met het mankrachtprobleem te
maken.
De heer Drenth (PvdA): Dat is duidelijk.
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In eigen bewoordingen zou
ik aan het citaat van de heer Drion w i l len toevoegen, dat met name in de
tandheelkundige zorg een grotere financiële bijdrage van de patiënt zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid zal
benadrukken, het kostenbewustzijn zal
bevorderen en de motivatie voor een
preventief gedragspatroon kan versterken. Het komt ons voor, dat o m deze redenen voor de tandheelkundige zorg f i nanciering in de vorm van een restitutieverzekering 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 gezondheidszorg. De noodzaak van stringente kostenbeheersing blijft onverminderd aanwezig. De rol van het particulier initiatief 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 noodzakelijk stringente begrotingsbeleid, ruim-
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te is gevonden voor steun aan de zogenaamde intercollegiale toetsing, die
beoogt de kwaliteit van de zorgverlening door medische specialisten te bevorderen.
Positieve ontwikkelingen zien w i j
ook op het terrein van de verloskundU
ge hulp, waar een toenemende samenwerking tussen huisarts, verloskundige en vrouwenarts kan leiden tot
het beter hanteren van de medische indicatie 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 verbinden, in hoeverre zij de opvatting deelt
dat bij intercollegiale toetsing en samenwerking niet alleen het kwaliteitscriterium, maar ook het kostenaspect
betrokken zou moeten worden.
In de Verenigde Staten schijnt dat in
ieder geval te gebeuren. En betreffende het voorbeeld van de samenwerking in de verloskundige hulp: zou het
geen aanbeveling verdienen om ter
wille van toetsing van kwaliteit en kosten ook voor andere ziektebeelden - al
wil ik een bevalling uiteraard niet als
een ziektebeeld aanmerken - , een nauwere samenwerking tussen huisarts
en specialist te bevorderen? Is de
Staatssecretaris bereid, hierover contact 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 kostenombuigingen de kwaliteit van de gezondheidszorg per definitie onaangetast
zullen laten. Een voorwaarde lijkt immers te zijn, dat herstructurering van
en veranderingen in werkwijzen binnen de gezondheidszorg zelve een gelijke tred zullen moeten houden met de
ombuigingen die op grond van macro-economische overwegingen wenselijkzijn.
De geschiedenis rondom de trage
invoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen geeft aan, dat ter zake van
de beheersing van kwaliteit en doelmatigheid binnen de intramurale gezondheidszorg 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 termijn de ontwikkelingen in goede banen zullen leiden. Alleen al het grote
aantal algemene maatregelen van bestuur zal hierbij een vertragende factor
van betekenis kunnen zijn. Daarom is
het juist van zo groot belang dat op
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kunnen worden om via de Ziekenfondsraad 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 wille van de zekerheid die aan het kruiswerk moest
worden geboden hebben wij steun gegeven aan de motie-Van Leeuwen.
Daarbij hebben wij wel een aantal
randvoorwaarden geformuleerd, namelijk de budgettaire neutraliteit van
de operatie, handhaving van het contributiesysteem en de autonomie van
de gemeente.
Wij vinden het teleurstellend dat in
de memorie van toelichting geen enkel
uitsluitsel wordt gegeven over de opDe Voorzitter: Hier zijn toch zeker een
lossing van dit vraagstuk. Sterker nog,
paar vragen bij, die niet aan de actualiin een recente brief van de Nationale
teit zijn ontleend?
Kruisvereniging wordt erop gewezen
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
dat in de voorliggende begroting een
Voorzitter! Het probleem bij deze vrabedrag van enige miljoenen ontbreekt
gen is, dat het kostenoverzicht, dat als
om'het kruiswerk in 1979 zelfs maar op
bijlage bij de begroting was gevoegd,
de omvang van eind 1978 te houden.
niet is ontvangen op een moment dat
Hoe verhoudt dit zich tot de hoge
de feitelijke vragen van de zijde van de
prioriteit die het kabinet aan het kruisKamer werden gesteld.
werk toekent? Waarom is overeenUit het financieel overzicht van de
komstig een aankondiging in Bestek
Gezondheidszorg, dat thans voor de
'81 nog steeds geen definitieve beslistweede maal door het ministerie is uitsing over de verbetering van de finangebracht, blijkt dat de stijgingspercencieringsstructuur genomen? Naar ontages van de uitgaven voor de verze mening moet het toch mogelijk zijn
schillende voorzieningen aan het dao m ook binnen een meer centrale f ilen zijn. Toch zullen de kosten van de
nanciering ruimte te scheppen voor
gezondheidszorg als percentage van
een inbreng van de gemeenten en de
het Bruto Nationaal Produkt stijgen
kruisverenigingen zelf.
van 8,4 in 1977 tot 9,2 in 1982. Daarbij
Terecht wordt in de memorie van
zij vermeld dat vorig jaar nog werd uittoelichting ruime aandacht besteed
gegaan van een percentage van 9,7 in
aan de verpleegkunde. Een tweetal
1982. Op het eerste gezicht lijkt dit een
problemen wil ik aan de orde stellen.
belangrijk resultaat. Toch kunnen w i j
In de eerste plaats is er de verzwaarde
ons niet aan de indruk onttrekken dat
werklast voor verpleegkundigen. De
deze lagere prognose eerder wordt
verpleging is, doordat per patiënt
veroorzaakt door het stringente loonmeer verrichtingen plaatsvinden, inen prijsbeleid dan door structurele vertensiever geworden. Ook samenweranderingen in de aanbodzijde van de
king en overleg kosten meer tijd. In dit
gezondheidszorg. Is deze indruk glokader vragen wij ons af of of de opbaal gesproken juist?
merking uit Bestek ' 8 1 , dat ter wille
Bij een aantal prognoses plaatsen
van het wegnemen van knelpunten
w i j vraagtekens. Eén voorbeeld wil ik
een zekere nuancering van het tarienoemen. Uit de cijfers blijkt een opvalvenbeleid aanvaardbaar is, niet met
lend lage jaarlijkse prijsstijging van de
name van toepassing moet worden
geneesmiddelen. Is in die cijfers echter
geacht op de verpleegkundige zorg.
verwerkt de marktvergroting van 10%
In de tweede plaats is er de probledie jaarlijks op grond van EEG-maatrematiek van de opleidingen. Het beeld
gelen, blijkens de memorie van toeis hier nogal versnipperd. Grote waarlichting, wordt verwacht? Is ons verde hecht mijn fractie aan de evaluatie
moeden juist dat harmonisaties in
van de vijf bestaande experimentele
EEG- en Beneluxverband, veelal lanMBO-V-opleidingen. Vooral o m onderden met een omvangrijker geneesmidwijskundige redenen menen wij dat
delenassortiment dan het onze, leiden
het raadzaam is de primaire veranttot een opwaartse druk op de kosten
woordelijkheid voor deze opleidingen
van de geneesmiddelenvoorziening in
over te hevelen naar Onderwijs en Weons land? Als dat zo is zou overwogen
tenschappen. Wij beseffen dat een

korte en middellange termijn via beleid en overleg gestreefd wordt naar
een v o r m van kostenbeheersing die de
kwaliteit van de zorg onaangetast laat.
Ook op dit punt heb ik een aantal
vragen. Is er voldoende voortgang geboekt in de verwezenlijking van de
aanbevelingen uit het rapport Kostenbeheersing van de Ziekenfondsraad?
In hoeverre w o r d t er door de ziekenfondsen aan gewerkt om in samenwerking met de ziekenhuizen en de beroepsbeoefenaren tot een betere economische toetsing van het medisch
handelen te komen? Geeft een aantal
tarieven voor specialistische verrichtingen door de voortgeschreden automatisering geen aanleiding tot herwaardering?
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aantal factoren deze overgang belenv
mert. In dat opzicht zouden wij willen
bepleiten dat deze overgang niet meteen 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-service'-opleidingen heeft plaatsgevonden? Zou het in de te kiezen constructie van overdracht niet tevens voor de
hand liggen dat de kosten van de
rechtspositieregeling van docenten
worden gedragen door Volksgezondheid en de kosten die samenhangen
met de herstructurering MHNO-MSPO
door Onderwijs?
Wat de formulering van de rechten
van de patiënt betreft, w i j zien de aanbevelingen van de Centrale Raad voor
de Volksgezondheid graag tegemoet.
Die procedure, die ongetwijfeld enige
tijd zal vergen, mag echter niet betekenen dat intussen een afwachtende
houding wordt ingenomen. Is het de
bedoeling dat het onlangs door de Minister van Justitie aangekondigde
wetsontwerp inzake de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ook
van toepassing zal zijn op gegevens inzake de gezondheidzorg van personen? Ook ter zake van de rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt is er nog heel wat te verbeteren.
Is wat dit betreft de aangekondigde circulaire inzake de registratie van het gebruik van dwangmiddelen inmiddels
uitgegaan?
De vrije artsenkeuze vinden wij 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 optreden van ziekenfondsen op oneigenlijke wijze beperkingen in de vrije artsenkeuze worden aangelegd.
Daarbij denk ik niet alleen aan de
overigens mislukte poging van een
ziekenfonds om vestiging van huisartsen in een wijk met een gezondheidscentrum te verhinderen, maar ook aan
het discriminerende karakter van een
uitvoeringsmaatregel krachtens de
AAW.
Waarom mag in dit geval alleen aanspraak worden gemaakt op instituutsgewijze 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; redenen waarom wij de Staatssecretaris
willen vragen om in overleg met haar
collega van Sociale Zaken een oplossing hiervoor na te willen streven.
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Veel begrijpelijke verontrusting is er
ontstaan over het uitblijven van een
beslissing over de opneming van de
fluoride-applicatie in het tandheelkundig verstrekkingenpakket. Ook w i j begrijpen dit niet. Als er één gebied is
waar preventie een rechtstreeks en
aanwijsbaar effect heeft op de gezondheid dan is het de fluoride-toepassing
in de tandheelkunde. Drinkwaterfluoridering hebben w i j o m een aantal redenen afgewezen, maar tegelijkertijd
hebben wij in dat debat alternatieven,
die de persoonlijke vrijheid onaangetast laten, bepleit. Met name fluorideapplicatie zal op grote schaal kindergebitten kunnen sparen en uiteindelijk
een neerwaartse druk op de uitgaven
voor de tandheelkundige zorg uitoefenen.
Wij vragen de Staatssecretaris vooral aandacht te schenken aan het argument dat toestaan van de fluoride-applicatie betekent dat in de tijd die voor
deze behandeling nodig is, geen andere 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 belangrijke schaal parallelimport van geneesmiddelen uit Spanje plaatsvindt?
In hoeverre is hier controle op de kwaliteit en hoe verhoudt deze gang van
zaken zich tot het beleid dat inzake parallelimport in EEG-verband wordt gevoerd? Het tweede punt betreft het onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen. Bekend is dat dierproeven vaak onvoldoende uitsluitsel geven over eventuele bijwerkingen bij de
mens. Heeft wat dat betreft de Staatssecretaris kennis genomen van ontwikkelingen in de Verenigde Staten en
Engeland o m van dierproeven eerder
over te stappen naar gecontroleerde
proeven bij de mens? Wil de Staatssecretaris deze nieuwe trends ter sprake laten brengen in EEG- en Beneluxverband?
Eén van de gevolgen van de sterke
ontwikkeling van de medische wetenschap en techniek is - zoals mevrouw
Terborgh-Dupuis het vrijdag jl. op een
congres over het euthanasievraagstuk
zo treffend uitdrukte - , dat er tegenwoordig langzamer en dus langer
wordt gestorven. Het sterven is daarmee, aldus mevrouw Terborgh, een
niet te verwaarlozen onderdeel van het
leven en het menselijk handelen geworden. In verschillende verbanden
speelt deze problematiek. Steeds ster-
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ker komt de wens naar voren o m speciale zorg te besteden aan de patiënt
met een terminale ziekte. Hoe beoordeelt de Staatssecretaris de plannen
van een tweetal stichtingen die op dit
gebied in Amsterdam en Rotterdam
werkzaam zijn? Zullen naar haar oordeel de door deze stichtingen voorgestelde 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 o m aanpassingen in de wetgeving thans in
overweging te nemen. Toch menen
wij 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 Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie is dat gebleken. Meer studie 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 wetgeving nadere regeling behoeft.
Wil de overheid in de toekomst adequaat kunnen reageren op de resultaten van de maatschappelijke discussie,
dan lijkt het ons erg zinvol o m daartoe
reeds nu voorbereidingen te treffen.
Vanuit die overwegingen willen wij
dan ook bepleiten dat aan een in te
stellen staatscommissie zal worden
gevraagd, te adviseren over het toekomstige 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
o m in overleg met de Minister van Sociale Zaken een beleidsvisie ten aanzien van deze problematiek te ontwikkelen?

D
De heer Abma (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Het kwaad loont zijn meester. Dit beduidt niet dat al het verkeerde in de sfeer van de gezondheid
wordt gezocht. Wel menen wij dat een
beleid dat zorg draagt voor de volksgezondheid, moet beseffen dat vele kwaden hun kwalen hebben.
Daarom verheugt het ons dat de memorie van toelichting op het onderdeel
Volksgezondheid met nadruk wijst op
verantwoordelijkheid en aandacht
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voor zelfzorg. De door tallozen begeerde verzorgingsstaat is de onze niet. De
burgers hiervan denken erop los te
kunnen leven met het idee dat de gemeenschap 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 progressieve, linkse of radicale politiek vals
kan zijn. Zo'n gezwollen voorstelling,
een blaar, moet worden doorgeprikt.
Ten slotte is volksgezondheid aan de
orde.
Niet alle zwakkeren zijn immers
zwak zonder hun schuld. Genoeg mensen komen door eigen toedoen in een
toestand van hulpbehoevendheid. Wij
wensen niet dat zij aan hun lot worden
overgelaten. De schriftelijke gedachtenwisseling die dit debat inleidde,
noemt echter individuele beslissingen
die van belang zijn voor de gezondheid. Ik maak mij geen illusie, maar illustratief ter accentuering van bedoelde 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 kosten die niet nodig waren.
De sterkste schouders moeten de
zwaarste lasten dragen, heet het altoos. 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 moeilijk 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 wij
onontbeerlijk achten en waarvan wij
menen dat het stimulering verdient.
Het kruiswerk klaagt steen over korting en been over inkrimping van formatieplaatsen. De huidige Staatssecretaris voorzag 10 oktober van het
vorige jaar de moeilijkheden. Zij zei 10
oktober vorig jaar dat zij er niet gerust
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op w a s , dat wettelijke financieringsregeling voor het kruiswerk in de komende regeringsperiode er zou komen.
Blijkbaar was regeren in dit geval
vooruitzien.
De consultatie-bureaus voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar klagen
over ontbreken van bevoegde krachten en het ontbreken van een rechtspositie. Bij de tandheelkundige zorg
voor jeugdigen doen zich soortgelijke
moeilijkheden voor. Het woord
'rechtspositie' is gevallen. Wat is niervan voor de zogenaamde assisterende
beroepen in voorbereiding?
Ik wil even aandacht schenken aan
de EHBO. Gediplomeerden stuiten nog
wel eens op tegenstrijdigheid; enerzijds 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 optimaal gesproken. Is de opsporing van
de kinderen, die aan mishandeling ten
prooi zijn gevallen, genoegzaam?
Krijgen de alternatieve geneeswijzen 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 bestaansrecht bewezen hebben. Bij voorbeeld aan de homeopathie; op universitair 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 w i j zigingen ten gunste erg moeilijk maken. Ontvangen het tarievenstelsel van
hoog gekwalificeerde verrichtingen,
de kosten van medicijnen, instrumenten en de opname-urgentie voldoende
kritische aandacht? De leuze zou kunnen zijn: Eventueel met minder middelen toch een groter rendement. Dat
lijkt ons een goede ambitie.
De steeds sterker wordende technologie legt op verplegenden en hun opleiding een zware last. Ter complicatie
van dit vraagstuk bestaat nog de hang
naar steeds hogere opleidingen. Gesignaleerd wordt, dat voor het gewone
werk geen animo bestaat. Men ontgroeit dit blijkbaar. De patiënt voelt
zich steeds vreemder in dit 'uitdijend
heelal' en vraagt snel patiëntenrecht.
Voorlopig staat ons geen euthanasie-wetgeving te wachten, maar zal zij
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niet zoals bij abortus, sluipend oprukken en genomen rechten eisen? Wat
zijn de gevoelens van volksgezondheid in dezen?
De veroudering van de bevolking
vraagt binnen afzienbare tijd veel extra
voorzieningen, wellicht in een tijd, dat
de middelen schaarser worden. Wordt
hierop voldoende geanticipeerd?
Ten slotte enkele opmerkingen over
het beleid ten aanzien van de vaccinatie. Wij gaan akkoord met het beleidsdoel, voor zover het niet is gericht op
dwang. Wij verzetten ons tegen suggesties, zoals deze week nog vanuit
de kinderbescherming naar voren
kwamen. Veler kritiek op ouders, die
zich in gemoede en geweten gebonden voelen, was overdreven, want die
ouders maken in ieder geval ernst met
hun verantwoordelijkheid, in tegenstelling met in het begin genoemde
gevolgen van roekeloosheid en onverantwoordelijk gedragspatroon.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ook mijn fractie is de passage in de memorie van
toelichting opgevallen, dat naast de
formulering van de rechten van de patiënt thans wellicht ook de tijd is aangebroken voor het formuleren van zijn
of haar plichten. Ik wil daarover enkele
opmerkingen maken.
Wij hebben ons gestoord aan het gemak, waarmee, zonder dat er één commissie aan te pas is gekomen, een aantal plichten is vastgelegd, terwijl al jaren 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. Daarmee miskent men toch een hele reeks
van feitelijke ontwikkelingen. Men vergeet dat de gezondheidszorg zelf ten
dienste van de mensen is bedoeld, namelijk o m hun recht op gezondheid te
realiseren, en dat zij ten onrechte is
geworden tot een medisch-technologisch systeem, dat de mens van zich
afhankelijk heeft gemaakt en hem zijn
eigen verantwoordelijkheid heeft ontnomen.
Op het heroveren van die verantwoordelijkheid - die rechten - en de
terugkeer naar een gezondheidszorg
van mens tot mens, waar natuurlijk
een technisch vakkundige behandeling 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 verweer tegen hebben.
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Op dit punt zou het kabinet vooral
moeten spreken over zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn er ontwikkelingen die te langzaam worden afgeremd. De wijze waarop veel mensen
werken bij voorbeeld houdt nog
steeds grote risico's in voor de gezondheid en toch komen de noodzakelijke verlichting en verkorting van de
arbeidstaak maar heel langzaam op
gang.
Een ander voorbeeld is de toevoeging van allerlei stoffen aan voedingsmiddelen. Ik verwijs naar het stukje
over de cyclamaten in de memorie van
toelichting. Men ziet er wel op toe dat
men bij aantoonbaar gevaarlijke stoffen 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 menselijk 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 gevolgen van concrete kabinetsbeslissingen
voor de gezondheid: het vervoersbeleid dat de auto voorrang blijft geven
boven het openbaar vervoer, dat het
fietsers en voetgangers steeds moeilijker maakt; de aanlanding van vloeibaar aardgas in de Eemsmond; straks
het opslaan van zwaar radio-actief afval in en op Nederlandse bodem.
De patiënt die zijn eerste plicht volgens de memorie van toelichting vervult en zich op de hoogte stelt van de
voorwaarden voor gezondheid en veiligheid, zal allereerst bij die zwaarwegende factoren terechtkomen, waarvoor de verantwoordelijkheid elders
ligt en waar hij of zij nauwelijks of
geen vat op heeft. Pas binnen die gegevenheden kan hij dan zelf nog proberen de schade voor zijn gezondheid
beperkt te houden. Vóór de bewindslieden 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 daaraan nog wel het een en ander schort.
De bewindslieden lijken wel de kant
op te willen van een gezondheidszorg
van en voor de mensen in hun eigen
omgeving, waar de eigen verantwoordelijkheid tot zijn recht kan komen. Ten
minste: dat zeggen zij; zij hebben de
indeling van de begroting daarom veranderd. Wat zijn de feiten? Ik noem er
een paar.
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Men wil een versterking van de eerste lijn en capaciteitsvermindering binnen 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. Kijken w i j nu naar de desbetreffende begrotingsposten, dan blijkt een nominale verlaging, en de unaniem door de
Kamer aanvaarde motie over de financiering van het Kruiswerk is nog niet
uitgevoerd. Hoe kan dat?
Er wordt in de memorie van toelichting veel waarde gehecht aan de gezondheidsvoorlichting en opvoeding,
die de individuele verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid kan stimuleren. Kijken w i j naar de desbetreffende begrotingspost, dan zien w i j opnieuw een nominale verlaging. Subsidie-aanvragen door het Kruiswerk
voor GVO-ers zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven. Hoe kan dat?
Het beleidsonderbouwend onderzoek wordt verder van groot belang
genoemd. Een verschuiving van het
medisch-biologisch en klinisch onderzoek naar onderzoek van menselijk gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid
en naar onderzoek van het gezondheidszorgsysteem past ook in onze gedachten. De betreffende begrotingspost 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 bijdrage van andere departementen: de
gezinszorg, het maatschappelijk werk,
enz. Mijn vraag is dan ook of de bewindslieden vol kunnen houden dat
het voorgenomen beleid ook in de
praktijk gestalte kan krijgen. Wij vrezen
dat Bestek '81 dit onmogelijk maakt.
Van de plichten van de patiënt, mijnheer de Voorzitter, viel mijn oog op het
hoofdstukje ziekteverzuim. De ongenuanceerde weergave van cijfers in de
memorie van toelichting wekt dan onwillekeurig de suggestie dat mensen werknemers in dit geval, vallende onder de Ziektewet - zich ook hier niet
aan hun plicht gehouden hebben. Aangegeven is het nog steeds stijgende
percentage ziektedagen. Dat percentage wordt sterk beïnvloed door de ziektegevallen van lange duur. Het onderzoek van het NIPG - in de memorie
van toelichting genoemd - 'gezondheidszorg en lange ziekteduur' geeft
aan dat ziekteduren van meer dan zes
weken 7 0 % uitmaken van het aantal
ziektedagen en dat minstens 20%
daarvan is toe te schrijven aan wacht-
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tijden bij de behandeling. Er zijn gevallen waar de wachttijd de helft of meer
van de ziekteduur bedraagt. Is dat één
van die andere maatschappelijke factoren 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 genoemde NIPG-onderzoek voor haar
aanleiding tot nadere initiatieven? Ziet
zij reden o m 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 beschermen tegen een overmatig geneesmiddelenaanbod. Aanpassingen
van het beleid aan de gewijzigde o m 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 toelatingsbeleid tot de markt voor nieuwe
geneesmiddelen, langzamerhand ook
niet gedacht moet worden aan inkrimping van het bestaande pakket. 'Medisch Jaar '78' geeft bij voorbeeld een
uitvoerig overzicht van zogenaamde
bêta-blokkers ter bestrijding van hoge
bloeddruk.
Het middel Inderal is al jaren in gebruik. Sindsdien zijn er allerlei modificaties 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 Bulletin, naar het aloude geneesmiddel
Digoxine en soortgelijke later op de
markt gebrachte, en vaak veel duurdere, middelen. Daar was er dezelfde
conclusie. Er is veel meer materiaal.
De Staatssecretaris zal erop aandringen (antwoord vraag 41) dat er ook ziekenfondsovereenkomsten komen over
de soorten voor te schrijven geneesmiddelen en niet alleen over de hoeveelheden. Zou zij nog verder willen
denken? Is zij bereid die gegevens te
doen verzamelen en een nader systematisch vergelijkend onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van identieke en soortgelijke geneesmiddelen,
gericht op de inkrimping van het pakket? Acht de Staatssecretaris een inkrimping van het geregistreerde pakket op deze grond - minder effectief,
meer bijwerkingen of onbekende bij-
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werkingen - mogelijk op grond van
het Besluit registratie geneesmiddelen?
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 Cornelissen, staan alle patiënten en ex-patiënten van psychiatrische klinieken, zwakzinnigen 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 onbepaaldetijd. Per 1 januari 1978 werd bij
voorbeeld voor psychiatrische patiënten het gegeven toegevoegd, of de opname een gevolg is van een zelfmoordpoging, van heroïnegebruik of van crimineel 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 geregistreerd.
In 1974 stelde de voormalige staatssecretaris ('nadere nota over enkele
aspecten van de geestelijke gezondheidszorg') dat gestudeerd werd over
de uitbreiding van deze registratie tot
de ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Is het nog de bedoeling dit plan uit
te voeren? Of blijft het voorlopig bij de
eigen registratie van de Nederlandse
Vereniging voor Ambulante Geestelijke 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 bescherming van de persoonsgegevens, dat in
1979 wordt ingediend? Geldt dat ook
voor de resultaten van de studies over
de toegankelijkheid van behandelingsdossiers? Wanneer is het desbetreffende advies van de Gezondheidsraad,
in 1975 aangevraagd, klaar?
In antwoord op recente schriftelijke
vragen van mijn kant (Heiloo, Aanhangsel 239 van 25 september) zei de
Staatssecretaris dat zij ten aanzien van
de toegankelijkheid van de eigen dossiers voor de cliënten pas een standpunt kon geven als de studies waren
afgerond. Maar wat is de feitelijke situatie? Uit een enquête van de NVAGG
in 1976 bleek, dat het overgrote deel
van de aangesloten instellingen geen
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regels had over de toegankelijkheid
van cliënten-dossiers voor derden, dat
men er nogal slordig mee was en op
allerlei wijzen ad hoc gegevens verstrekte.
Maar als het ging o m 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 begrepen 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 registermodel voor het voorlopig registreren van
bepaalde vrijheidsbeperkingen o m streeks november kon worden verstuurd. Wordt dat gehaald? Om welke
vrijheidsbeperkingen zal het gaan? Zal
voldoende toezicht worden gewaarborgd?
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 bereiken?

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 tijd nogal eens klachten
krijgt over dalende kwaliteit in de
medische wereld. Zo'n twee weken geleden leverde prof. dr. H. Hogerzeil, de
voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Gezondheidszorg, forse kritiek op de inrichting van de sociale geneeskunde.
De overheid zou volgens hem geen enkele eis stellen aan de in haar dienst
werkende sociaal-geneeskundigen
voor wat hun beroepsopleiding betreft. Zulk een soepelheid werkt dan terug naar de studie. Van de schoolartsen zou slechts 40% de studie voor
jeugdarts hebben gevolgd, terwijl voor
de sociale geriatrie een opleiding ontbreekt. Toch stijgt het aantal bejaarden. Ik geloof niet dat deze bewindslieden de verantwoordelijkheid hiervoor
naar Minister Pais kunnen doorschuiven. De overheid is nu eenmaal de
grootste werkgeefster van sociaal-geneeskundigen.
Kritiek van wat andere aard leverde
prof. Galjaard, hoogleraar in onder an-
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dere de histologie, die in 'Monitor', het
maandblad van het Academisch ziekenhuis Dijkzigt, meedeelde, dat er onvoldoende grensverleggend onderzoek wordt gedaan, waarvoor vooral
de academische ziekenhuizen verantwoordelijkzijn. 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 terecht?
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 besmettingsleer 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 ziekenhuisinfecties 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 ziekenhuizen een bron van infectie zijn.
Wordt er ten departemente aan dit
vraagstuk systematisch aandacht geschonken?
Sprekende over de positie van de
patiënten kan niet onopgemerkt blijven, dat het werk van artsen en verpleegkundigen 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 tijd
ook buiten de vakpers wordt geschreven over het tuchtrecht doet vermoeden dat het toch wel vaak functioneert
als een beschermende paraplu voor
foutenmakende artsen. In het bijzonder de tuchtrechtspraak moet het daarbij ontgelden. Er zou te weinig openbaarheid zijn en het zou te veel een onderonsje zijn van medici, die zich ten
opzichte van elkaar erg collegiaal opstellen. Meent de Staatssecretaris niet
dat, nu w e de mondigheid van de patiënt hebben leren erkennen, op dit terrein iets veranderd moet worden?
Nu kennen we in ons land natuurlijk
al jaren lang de geneeskundige inspectie. Ik geloof graag dat het werk van
deze inspectie niet eenvoudig is, maar
op dit moment is het functioneren van
de geneeskundige inspectie onvoldoende als het gaat om het opkomen
voor de rechten van de patiënt. Voor
een systematische deskundige controle in het ziekenhuis - wat ten slotte één
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van de gevaarlijkste bedrijven is - is er
te weinig mankracht en specifieke deskundigheid.
Zo wordt bij voorbeeld in psychiatrische inrichtingen de verplichting tot
registratie van strafmaatregelen ernstig verwaarloosd, zonder dat de geneeskundige inspectie hiertegen effectief optreedt. Ernstige misstanden
in ziekenhuizen komen soms na jaren
pas ter kennis van de inspectie. Het geheel levert een beeld op van ondoorzichtigheid en onvoldoende controle.
Juist ook omdat hierbij het staatstoezicht op onze volksgezondheid in het
geding is zou ik de Staatssecretaris
willen 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 verantw,pordelijkheid van de burger. Deze eigen verantwoordelijkheid is - vooral
op dit gebied - echter geen statisch
gegeven, maar dient voortdurend gestimuleerd te worden. Ik zou dan ook
willen instemmen met het verzoek van
de Nederlandse vereniging van medewerkers van jeugdtandverzorgingsdiensten o m de georganiseerde jeugdtandverzorging op korte termijn effectief van de grond te tillen. Hoe denkt
de Staatssecretaris hierover?
Als ik spreek over de eigen verantwoordelijkheid 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 regeringsplannen bekend. Heeft de Regering 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
m a x i m u m van f 100 per jaar in belangrijke mate het onverantwoord uitstellen van de gang naar de arts zal veroorzaken?
Ik vermoed dat de Regering beide
vragen bevestigend zal beantwoorden. De vraag waarom het gaat is dan
echter, waar het optimum 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 anderzijds het aantal patiënten dat wegens
de eigen bijdrage onverantwoord
wegblijft van de arts, minimaal is? Het
optimum ligt natuurlijk niet bij een risico van nul.
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De vraag is echter of een onderzoek
is gedaan naar de plaats van dat opti
m u m . Heeft de Regering reden om dat
optimum precies bij f 100 per jaar te
leggen? Heeft de Regering nog een gedachte 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 w o r d e n ; dan
moet je 11 bezoeken afleggen o m aan
de f 100 te komen.
Als de Regering meent dat een laag
eigen risico per doktersbezoek in conflict komt met haar bezuiningingsplannen, ziet zij dan geen andere mogelijkheden voor financiële compensatie,
waarbij ik bij voorbeeld denk aan het
kritisch nagaan of alle verstrekkingen
in het ziekenfondspakket wel strikt nodig zijn?
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens
iets over het kruiswerk. Het is een typisch van onderaf gegroeid en opgebouwd geboden dienst en heeft goed
wortel geschoten in onze samenleving. Centrale financiering door middel van de AWBZ lijkt mij niet geheel
zonder gevaar voor het specifieke karakter 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 betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij
het werk van de kruisverenigingen.
Meent de Staatssecretaris overigens
niet dat wij 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 gezinsvragen, dat toch een voorziening van het
tweede echelon is, op basis van de
AWBZ te financieren.
Dezelfde bedenkingen heeft mijn
fractie tegen het streven o m de extra
kosten die gezondheidscenra met zich
meebrengen onder te brengen bij de
AWBZ. Het is niet onbillijk o m van
cliënten die van de geboden extravoorzieningen gebruik maken - en dus
een zeker 'voordeel' genieten - een eigen bijdrage te vragen. Waarom wel
een eigen risico voor de ziekenfonds-

Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

verzekering en hier geen eigen bijdrage? Ontstaat hierdoor geen ongelijkheid van bejegening ten aanzien van
de solopraktijken? Een groot aantal patiënten zal met name vanuit levensbeschouwelijke achtergronden de voorkeur geven aan een solopraktijkarts,
die ook zelf wel kan verwijzen naar
maatschappelijke hulpverlening.
Ten slotte zou ik nog enkele korte
opmerkingen willen 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 geregionaliseerde 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 gemist de beduchtheid voor een eventueel oneigenlijk gebruik of misbruik van
patiëntengegevens. Het zal de Staatssecretaris bekend zijn dat ook de
KNMG op dit punt heeft gewezen. Het
komt mij voor dat in principe de stelregel gehanteerd dient te worden dat patiëntengegevens voor geen andere
doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt. Wat denkt de
Staatssecretaris van de mogelijkheden
tot misbruik?
Het tweede punt is de rechtspositie
van de verpleegkundigen. Op dit moment 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 Staatssecretariste vragen deze rechtspositie
zodanig te regelen dat verpleegkundigen en leerlingverplegers niet verplicht kunnen worden, hetzij direct of
indirect, handelingen te verrichten, die
in strijd zijn met hun diepste levensbeschouwelijke overtuigingen.
Mijn laatste opmerking betreft de
helaas nog steeds niet helemaal geëindigde polio-epidemie. Mijn fractie
heeft waardering voor het beleid dat
de Staatssecretaris ter zake heeft gevoerd. Ik heb het gewaardeerd dat zij
eind juni het initiatief heeft genomen
o m in een persoonlijk schrijven aan
een aantal groepen kerkeraden haar beduchtheid over de tegenstand tot vaccinatie heeft kenbaar gemaakt. Mijns inziens had deze brief nog aan waarde gewonnen als de Staatssecretaris de principiële 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 ingeschakeld, hetwelk mijns inziens een verstandig besluit is geweest.
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De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Zelfs iemand als de huidige Staatssecretaris, van wier goede
wil ik overtuigd ben, is niet in staat, de
eerste-lijnsgezondheidszorg voor de
huidige bezuinigingswals te behoeden. Zij probeert dat te camoufleren
door de mogelijkheden die particuliere
instanties bieden, meer naar voren te
halen. Dat zou ik een zwakte bod willen
noemen. Daardoor wordt de gezondheidszorg meer geïndividualiseerd en
gedepolitiseerd. De verantwoordelijkheid van de zieke w o r d t naar voren geschoven en er wordt eigenlijk niet meer
gepraat - hetgeen in het verleden wel
gebeurde - over de duidelijk aanwijsbare nadelen van het inschakelen van het
particulier initiatief.
Ik denk dat het niet toevallig is, dat
de bezuinigingen in de eerste lijn optreden. Dat hangt samen met de
machtsstructuur van het aanbod in de
medische sfeer, die destijds wel is aangeduid met de term 'medisch-industrieel 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 vernieuw i n g , die als het ware dwingt tot vrij
snelle vervanging van geavanceerde
apparatuur in ziekenhuizen, ook al
door onderlinge concurrentie, waardoor men erop staat, nog goede apparatuur te vervangen. Men presenteert
het als een verbetering, hetgeen in
veel gevallen ook wel zo is. Ten tweede wordt de vraag eerder door het
aanbod geschapen dan omgekeerd
door de machtspositie van de instituties van artsen en van apothekers, die
van de industrie en die van de wetenschap.
Het proces dat zich voltrekt, is dat de
gezondheidszorg steeds duurder
wordt en tegelijkertijd steeds meer zieken 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 eerste lijn.
Een goed voorbeeld van de werking
van die machtsstructuren is ook op het
gebied van de preventie te vinden.
Men komt met een soort gezondheidsopvoeding die uit de directe verantwoordelijkheid van het individu wordt
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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 algemene bevolkingsonderzoeken kritisch
moet bekijken. Ik wil 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 industrie kunnen hebben.
Het gevolg van dit alles is dat gezondheid gedefinieerd wordt op grond
van individuele beslissingen en verantwoordelijkheden. Welk voedsel
moet ik gebruiken? Moet ik aan een
onderzoek meedoen? Moet ik naar de
dokter gaan? Zelfs omgevingsfactoren, waarvan toch in de loop van de
tijd duidelijk is geworden, dat zij een
zeer grote invloed hebben op de lichamelijke gesteldheid van de mensen,
worden als individueel hanteerbaar of
manipuleerbaar voorgesteld.
Dit komt bij voorbeeld in de memorie van toelichting naar voren op blz.
14. Daar staat weliswaar, dat veranderingen in de gezondheidstoestand
voor een belangrijk deel kunnen worden toegeschreven aan de omgevingsfactoren, alsmede aan levensstijl en
gedragspatroon, maar verder wordt
dan gesproken van een geheel van individuele beslissingen die van belang
zijn voor de gezondheid. Een eindje
verderop staat dan nog, dat het beleid
dus ziek makende factoren in de omgeving moet signaleren en ze moet trachten weg te nemen, voor zover ze behoren tot de verantwoordelijkheid van dit
ministerie. Dat betekent dat zeer belangrijke factoren als huisvesting en
dergelijke geheel buiten dit patroon
vallen.
Op dezelfde bladzijde staat ook , dat
een dergelijk beleid, gericht op beïnvloeding van de vraag, consequenties
moet hebben voor de aanbodzijde.
Met andere w o o r d e n : het beleid wordt
primair gericht op de vraag en daardoor 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 bestaande model. Ik verwijs naar wat ik
daarover bij de algemene beschouwingen 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 waaro m die gedachte van het eigen risico
ineens opduikt.
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Het is een retorische vraag, want ik
heb zelf al aangegeven waarom ik
denk dat dit het geval is.
Men gaat daarbij van twee veronderstellingen uit. Er is een overconsumptie en die is beïnvloedbaar. Die
overconsumptie is moeilijk vast te stellen, maar ik meen dat die inderdaad
voorkomt en dan vooral onder de lagere inkomensgroepen, zowel kwalitatief
als kwantitatief. Dat heeft te maken
met de slechte relatie tussen mensen
uit die inkomensgroepen en de medische autoriteiten. Die relatie heeft
meer het karaktervan een monoloog.
Daardoor zijn er meer bezoeken nodig
en zullen er meer verwijzingen en ziekenhuisopnamen plaatsvinden. Bij die
mensen is ook veel minder sprake van
zelfmedicatie.
Ik meen dat er voor de hogere inkomensgroepen geen gevolgen zijn van
de eigen bijdrage. De particuliere verzekeringen hebben al dat eigen risico.
De mensen met de allerlaagste inkomens 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 invoeren van een algemene voorziening
is, dat mensen wel durven gaan, terwijl 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 tijd zo ernstig
ziek blijken te zijn dat zij wel moeten
gaan en dat er dan ver gaande acties
moeten worden ondernomen. Ditzullen heel dure zaken worden. Er heeft
dan helemaal geen besparing plaatsgevonden, het netto-effect van de operatiezal misschien het tegendeel blijken.
Samenvattend meen ik dat hier
sprake is van wederinvoer van het profijtbeginsel dat wel meer bij de verschillende onderwerpen de laatste jaren de kop opsteekt.
In dat verband w i l ik een vraag stellen over de kwestie van de f 10ziekenhuisbijdrage per dag voor ongehuwden en gehuwden zonder kinderen.
Hoe zit het met die plannen? Behalve
dat het ten aanzien van de kosten die
gemaakt worden een heel geringe bijdrage is, is dit bedrag, vergeleken met
wat wordt aangeboden zoals normale
maaltijden in ziekenhuizen, zeer hoog.
Naar mijn mening moet het omgekeerde gebeuren. Het huidige model
moet worden losgelaten. Wij moeten
terug naar zaken als zelf-hulp, zelf-regulering, 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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Verdient het geen aanbeveling - z o
zou ik de Staatssecretaris willen vragen - o m als aanvulling van het belangrijke 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 prijzenswaardig - in enkele van de voorstellen 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 deze begroting. Zie bij voorbeeld de formulering op blz. 7 van de memorie
van toelichting: 'Wij zien het als onze
taak o m deze kaders (dat wil zeggen de
kaders waarin de relatie tussen overheid en particulier initiatief geregeld
wordt) zoals neergelegd in de ontwerpen van wet Tarieven Gezondheidszorg en Voorzieningen Gezondheidszorg, een zodanige v o r m te geven, dat
dit samenspel zo vruchtbaar en doelmatig kan verlopen. De overheid moet
daarop haar stempel niet zwaarder laten drukken dan noodzakelijk is, en
de organisaties en instellingen zoveel
mogelijk verantwoordelijkheid laten
dragen'.
Vooral uit het laatste proef ik toch
een zekere corrigerende gedachtengang op hetgeen Staatssecretaris Hendriks voor ogen stond. De vraag rijst
dan ook of deze opmerking beoogt aan
te geven, dat de Staatssecretaris voornemens is met bepaalde wijzigingen te
komen op beide genoemde wetsontwerpen. Kan de Staatssecretaris hierover uitsluitsel geven?
Het is wat structurering betreft op dit
moment in het veld van de gezondheidszorg een welhaast anarchistische
situatie. Het anarchisme is een extreme variant van het liberalisme, die de
Staatssecretaris naar mijn mening niet
D
zal aanspreken. De verantwoordelijkDe heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
heid voor de opbouw en functionering
Voorzitter! De begroting 1979 voor de
van
de gehele gezondheidszorg is echVolksgezondheid introduceert gewijter een taak voor de overheid, die niet
zigde uitgangspunten in haar beleidsfilosof ie ten opzichte van die van de vo- vraagt om een distributief maar o m
een constructief beleid.
rige bewindslieden. Er is sprake van
Ik sta positief tegenover een liberaal
een zekere verschuiving in de formuleelement in de beleidsvoering waar het
ring van de uitgangspunten: van gegaat o m het meer benadrukken van de
meenschapszorg voor de volksgeverantwoordelijkheid, die de individuzondheid naar de verantwoordelijkele mens voor zijn eigen gezondheid
heid hiervoor ook van de individuele
en voor die in zijn omgeving heeft.
mens. Het voor het eerst opnemen van
Aan een meer liberaal element bij het
patiëntenplichten naast patiëntenrechfunctioneel structuur geven aan de geten is hiervan een prijzenswaardig
zondheidszorg is op dit moment geen
voorbeeld.

Van der Spek

dan wel een andere nullijn dan die
waarover wij 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 stimuleringsregeling voor een aantal gezondheidscentra . Er moet echter veel meer
gebeuren. Het nu bestaande model
maakt dit eigenlijk onmogelijk. Ik denk
dan aan de arts die het minimumloon
wil 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 wijkwelzijnscentrum in de Afrikaanderwijk te Rotterdam. De Staatssecretaris
heeft op mijn verzoek met die mensen
daar contact opgenomen. Dit centrum
kwam op mij als een zeer indrukwekkend voorbeeld over van een nieuwe
aanpak van de gezondheidszorg waarbij voor de mensen een wereld openging wat betreft het onderhouden van
goede relaties met artsen, para-medische beroepsbeoefenaren, en dergelijke. Ik wil nog eens uitdrukkelijk de
Staatssecretaris vragen te zoeken naar
wegen om dit experiment echt te steunen door contact te zoeken met COZ,
VNZ, de Ziekenfondsraad en dergelijke.
Dit alles betekent dat financiële
structuren ondergeschikt moeten worden 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 bovendien nog zeer veel geld besparen.
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behoefte. De overheid dient hierbij een
initiërende rol op zich te nemen bij de
organisatie van de besluitvorming
vanuit een duidelijke eigen beleidsvisie.
Bij de debatten op 5 oktober jongsleden is reeds uitvoerig gediscussieerd
over enkele van de meest controversiële ombuigingsvoorstellen op het
terrein van de volksgezondheid. Door
de heer Dolman werd dit gekwalificeerd als het 'tientje' van Veder en de
'meier' van Smit. Er is echter meer aan
de hand dan dat. Het gaat o m het volgende pakket van maatregelen: een
verdere beperking van het aantal ziekenhuisbedden, afremming van de uitbreiding van het aantal specialismen
en daarbij behorende voorzieningen
en geneesmiddelen - maatregelen die
ik in hun algemeenheid kan onderschrijven - matiging van inkomens
voor personeel en vrije beroepsbeoefenaars, 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 onrechtvaardig is de voorgestelde trendcorrectie 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 wetgeving, gericht op een sterkere mogelijkheid van beïnvloeding van de arbeidskosten in de non-profit-sector. Evenzo
sta ik positief tegenover het meer onder controle brengen van de inkomensontwikkeling der vrije beroepsbeoefenaren.
Uit de brief van 18 september jongst leden, van de Staatssecretaris aan de
Ziekenfondsraad blijkt, dat de gedach
te over uitbreiding van de eigen bijdrage 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 eerstelijns gezondheidszorg, terwijl nu pas
het uitspitten van alternatieven aan de
orde komt.
Ik heb mij op 5 oktober jongstleden
reeds uitgesproken tegen de eigen bijdrage en meen dat gezocht moet worden in de richting van een kritische
analyse en herziening van het verstrekkingspakket. Op wat langere termijn 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 huisartsenreceptuur' (Medisch Contact 1 september 1978).
Voorts is een dusdanige verandering 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 Nationale Ziekenhuisraad van 10 oktober
jongstleden worden hierover zinnige
dingen gezegd. In hoeverre wordt
thans in concreto gewerkt aan het uitspitten van de diverse matigingsvoorstellen, zoals te vinden in de eerder
aangehaalde brief van de NZR?
Voor het voorstel tot een eigen bijdrage van f 10 bij opname in een
AWBZ-instelling voor ongehuwden en
gehuwden zonder kinderen vallen buiten het besparingsmotief weinig argumenten te vinden. Ongehuwden, in
het bijzonder beneden 35 jaar, hebben
fiscaal al het een en ander te verwerken. 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 Nederlanders 65-plusser als wij de huidige cijfers mogen extrapoleren. Aan dit
probleem wordt in de memorie van
toelichting op de begroting merkwaardig weinig aandacht geschonken. De
bejaarde dan zal een andere zijn dan
de bejaarde nu. Factoren als een verhoogd scholingsniveau, meer geemancipeerde positie van de vrouw,
gewijzigde beleving van het huwelijk,
verdere 'atomisering' van de samenleving (wegvallen sociale verbanden), afvlakking van de dominante positie van
de huidige jeugdcultuur en dergelijke
zullen hier mede debet aan zijn.
Dit is van betekenis voor de te bieden aard van de zorg waaronder ook in
het bijzonder de behuizing. In dit verband valt op te merken dat vele verpleeghuizen nog op het patroon van
de zestiger jaren voortborduren. Meer
ruimte is noodzakelijk voor privacy en
onafhankelijkheid. In de toekomst zullen er per regio voldoende opvangsmogelijkheden gecreëerd moeten
worden.
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De huidige trend naar minder institutionalisering van de opvang in bejaarden- en verpleeghuizen en naar
meer bejaardenwoningen en serviceflats verdient verdere stimulering.
Naarmate de levensavond langer
wordt dient ook meer aandacht te worden besteed aan de kwaliteit daarvan.
Het gaat daarbij niet enkel om het verzorgen, maar vooral ook om het behouden 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 komende jaren namelijk iedeT jaar sterker met deze problematiek worden geconfronteerd.
Ik vraag mij af of thans niet meer beleidsmaatregelen dan zijn aangekondigd 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 Stichting Nederlands Instituut voor Gerontologie. Dit o m te komen tot een inventarisatie van de te verwachten ontwikkelingen en knelpunten en het opstellen
van een integraal beleidsplan o m deze
op te vangen. Wat is hierover het oordeel van de Staatssecretaris?
Geleidelijk aan komt een maatschappelijke discussie op gang over de
vraag of de keuze voor de dood vrij behoort te zijn of niet. Ik wijs hier op het
rapport 'Politici over euthanasie' en
het rapport van de zg. commissieMuntendam, voorts op de discussie
over de waarde van het zg. Ievenstestament. Het gaat hierbij o m een uiterst
complexe, gevoelige en normatieve
vraag. Passieve euthanasie is thans
mogelijk en komt ook voor. Actieve euthanasie is juridisch niet toegestaan.
Politieke partijen hebben de plicht
ook ten aanzien van dit laatste vraagstuk 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 juridisch verantwoord. Het zou betekenen
dat men zich als wetgever op het hellend 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 stimuleren, de Staatssecretaris willen vragen of zij bereid is in overweging te
nemen een gemengde commissie in te
stellen, gemengd zowel naar levensbeschouwing als naar discipline (ethici, artsen, juristen), die tot taak zou dienen te krijgen, advies uit te brengen
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over de vraag naar een vormgeving
van een medisch-sociaal zowel als juridisch 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 groepen. 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 mogelijk is door een andere vaccinatiestrategie de regelmatig terugkerende
polio-epidemieën in ons land te beperken. Een mogelijke strategie zou
naar mijn mening zijn in de plaatsen
waar het hierom gaat, bij herhaling en
met tact Sabin-vaccinatie per suikerklontje mogelijk te maken en niet alleen in paniek bij een epidemie.
In antwoord op door mij gestelde
vragen heeft de Staatssecretaris gezegd dat het ongewild mee vaccineren
van de omgeving langs deze weg op
slechts zeer beperkte schaal plaatsvindt. Gezien het feit echter dat bij
voorbeeld op verschillende scholen in
dit soort plaatsen een deel van de kinderen het suikerklontje zal aanvaarden, 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 introduceren dat daardoor epidemieën
als die plaatsgevonden hebben ons in
de toekomst bespaard blijven.
Ik zou hierop opnieuw met klem w i l len aandringen bij de Staatssecretaris.
De kinderen, buiten hun schuld door
polio getroffen, zijn dit meer dan w a a r d !
Wat is het oordeel van de Staatssecretaris over de aanbeveling van mr. J . E.
Doek, (Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, oktober 1978) een kinderbeschermingsmaatregel te treffen, indien ouders hun kinderen niet willen
laten inenten tegen polio?
In de memorie van toelichting wordt
op blz. 73 opgemerkt dat 'als vobrbeeld van een tak van zorg waarvoor
financiering op grond van wettelijke
ziektekostenverzekering al geruime
tijd aan de orde is, mag worden genoemd het werk van de kruisorganisaties. Het onderbrengen daarvan in de
AWBZ wordt dezerzijds al geruimte
tijd nagestreefd'. Dat is een wel erg kaIe mededeling! In februari j l . is door de
Tweede Kamer een daartoe strekkende motie-Van Leeuwen aangenom e n ; de vraag is nu wanneer dit streven effect gaat krijgen. In de motie
werd geopteerd voor 1 juli 1978 als ingangsdatum. De Ziekenfondsraad adviseerde per 1 januari 1979. Welke datum 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
schrijvenvan 19 oktober 1978 van de
Nationale Kruisvereniging dat de cijferopstelling voor artikel 61 e impliceert
dat op jaarbasis 140 formatieplaatsen
van wijkverpleegkundigen moeten
worden afgebouwd?
Ik zou graag de aandacht willen vragen voor een aantal mensen, dat
slechts met behulp van een zogenaamde kunstnier in leven kan blijven.
Het zijn er ongeveer 1300; misschien
geen groot aantal, maar toch is elk van
die mensen een individu dat wil leven
en dank zij de moderne medische techniek in leven kan blijven. Een aantal van
deze mensen kan zelf thuis zogenaamde nierdialyse toepassen.
Het is gebleken dat het aantal mensen dat zelf thuis dialyse toepast, maar
in zeer geringe mate stijgt. Bij voorbeeld in de provincie Noord-Holland
steeg het aantal in 1977 maar met 6
mensen. Daarentegen steeg in diezelfde periode het aantal mensen dat in
een centrum, een ziekenhuis bij voorbeeld, nierdialyse onderging in
Noord-Holland met 141. Dat i s e e n t e leurstellende ontwikkeling. Immers, de
thuisdialyse biedt een groot aantal
voordelen boven een in het ziekenhuis. De vergoeding die voor thuisdialyse 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 dialyse. Ik pleit er dus voor dat de vergoeding voor de huisdialyse ook wordt
aangepast. In een advies van de Gezondheidsraad wordt erop gewezen,
dat feitelijk slechts een vierde van het
totaal aantal kunstnierpatienten in een
polikliniek of ziekenhuis met een
kunstnier zou moeten worden behandeld. 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 verricht.
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 niertransplantaties 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 transplantatiecentra met financiële problemen. Er
zou dus bij voorbeeld via het Rode
Kruis een actie moeten worden ge-

Tweede Kamer
1 november 1978

voerd o m meer nieren ter beschikking
te krijgen. Daarnaast zouden de transplantatiecentra meer financiële mogelijkheden moeten krijgen. Wat is
hierover het oordeel van de Staatssecretaris?
Uit de cijfers op blz. 8 van de memorie van toelichting en bijlage VI 'De demografische ontwikkeling in Nederland' blijkt, dat de daling van het geboortecijfer ongeveer tot stilstand is
gekomen. Wij zitten nu op een cijfer
dat ligt beneden de 'vervangingswaarde'. Is dit geen vingerwijzing naar een
noodzakelijke afremming van de immigratie? Naarmate de totale groei
van de bevolking sterker wordt gedomineerd door het aantal immigranten,
zijn vooral op sociaal-cultureel terrein
grote spanningen te verwachten. Hoe
ernstig de situatie reeds is, wordt geillustreerd door de bevindingen uit het
onderzoek 'Omdat zij anders zijn' uit
1978 van dr. Frank Bovenkerk. Beleidsmaatregelen te zamen met andere departementen, zoals CRM en Sociale
Zaken zijn dringend noodzakelijk. Wat
is hierover het oordeel van de Staatssecretaris?
Gaarne stem ik in met de medewerking van Volksgezondheid aan de interdepartmentale 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 toelichting wordt ingegaan op de diagnostische 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 Staatssecretaris willen vragen of zij hiertoe mogelijkheden ziet.
Kan de Staatssecretaris zeggen
waarom Nederland tot op heden nog
steeds niet het 'Accord de Florence' van
de UNESCO heeft geratificeerd, waarin de staten verklaren bepaalde categorieën goederen, zoals hulpmiddelen voor blinden of gehandicapten,
zonder invoerrechten of omzetbelasting de grenzen te zullen laten passeren?
Aan de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting is onder artikel 79g een
bedrag voor 1978 toegestaan van
f 151.600. Naar mij bekend is, is dit bedrag nog niet uitbetaald, hoewel daarop vanwege de stichting is aangedrongen in verband met de patiëntenregistratie, de computerverwerking en de
regionalisatie-activiteiten. Het is van
groot belang dat de uitbouw van het
w e r k t e n behoeve van de circa 10.000
patiënten voortgang vindt. Een verlaging van het ter beschikking gestelde
bedrag tot f 71.000 voor 1979 is wel
zeer drastisch. Zou de Staatssecretaris
een en ander willen toelichten en
eventueel nader bezien?
In antwoord op vragen dezerzijds inzake de affaire-St. Annadal heeft de
Staatssecretaris medegedeeld dat de
heer Drion is belast met een onderzoek
aldaar. Kan de Staatssecretaris mededelen of de heer Drion zijn taak al heeft
aangevangen? Mij hebben berichten
bereikt waaruit blijkt dat dit niet het geval is.

Overleg tussen Staatssecretaris Veder-Smiten kamerlid Wessel-Tuinstra
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Voorzitter
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 13.15uur
tot 14.00 uur geschorst.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van:
a. de vaste Commissie voor Justitie: wetsontwerp Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen(15 350);
b. de vaste Commissie voor de
Kernenergie: de brief van de Minister
van Economische Zaken inzake Maatschappelijke discussie over toepassing
van kernenergie voor elektriciteitsopwekking (15 100, nr. 1).
Ik stel voor aan de orde te stellen en te
behandelen - zo nodig met onderbreking van de agenda - in de avondvergadering 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 donderdag 9 november a.s. het wetsontwerp Wijziging van de begroting
van inkomsten en uitgaven van het Bezitsvormingsfonds voor het dienstjaar
1977(15 137).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Na afhandeling van de
begroting van Verkeer en Waterstaat
c a . kan - op een nader te bepalen tijdstip - worden beslist over de volgende
tijdens de openbare commissievergaderingen ingediende moties - indien
voldoende ondersteund - over de Burgerluchtvaart, het Rijkswegenfonds,
de Zeescheepvaart en de P.T.T.:
motie-Rienks over geluidhinderbestrijding van vliegtuigen (15 300-XII,
nr. 14);
motie-Rienks over het verkeersleid i n g s c e n t r u m t e B e e k ( 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 Poppe van Rijksweg A1 (E8) (15 300-B, nr.
6);
motie-Zeevalking c.s. over stopzetting van de werkzaamheden aan het
tracé Lunetten-Groenekan voor Rijksw e g 2 7 ( 1 5 300B, nr. 7);
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motie-Rienks c.s. over de uitvoering
van de omleggingen o m 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 prioriteitsstelling van de Regering in het toekomstige 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 willen vragen de Minister van CRM te interpelleren over haar beleid ten aanzien van kunstuitleen. Dit beleid is in
brede kring omstreden. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de afzonderlijke gemeenten - sferen, waarin kunstuitleen plaatsvindt - hebben
bezwaren. De Minister heeft over deze
materie een nota aan de Kamer toegezegd. Deze is er nog niet, maar ondertussen 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 - zondag 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 Voorzitter, gemotiveerd en toegelicht.
De Voorzitter: Ik stel voor, hierover te
beslissen na de theepauze.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik begrijp, dat als de Kamergeen bezwaar tegen inwilliging
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 kunnen voorstellen, dat de Minister, in
overleg met u ons laat weten, dat de
genoemde datum geen wezenlijke fatale 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 Epema, 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 gebeurde ten behoeve van een mondeling overleg met de Ministers van Economische zaken en van Buitenlandse
Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse 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 openbaarheid prijs te geven.
De Voorzitter: Ik heb daarvan inmiddels kennis genomen. Die notitie
w o r d t een 'gespreksnotitie' genoemd.
De vorm ervan is niet geschikt de notitie tot een wit stuk te verheffen. Weilicht kan dit gebeuren met enkele kleine 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 gesproken 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 gepubliceerd.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik
heb het w o o r d '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 gelegenheid gebruik om te zeggen dat een
stuk dat nog niet is gepubliceerd daardoor niet als een geheim stuk kan worden 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, voorzover betreft de afdeling Milieuhygiëne (15 300-XVII) en de daarbij aan de
orde zijnde motie.
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 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 bescherming van de gezondheid van
mens en milieu. De heer Braams heeft
in dat verband gewezen op het leefbaar houden van dit land voor een bevolking van thans 13 miljoen tot 14
miljoen inwoners. Die intenties laten
zich wat betreft het milieubeleid vertalen in enerzijds de erkenning dat voor
de ontplooiing van een ieder een gezond leefmilieu noodzakelijk is en anderzijds 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
o m 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 onze natuurlijke hulpbronnen en het juiste gebruik daarvan geven hetfundamentele 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 verontreiniging 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 rijkd o m die wij hen rechtmatig zouden
moeten overdragen in gevaar wordt
gebracht.'.
Dit waren woorden die de Amerikaanse 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 deze 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 beklemtoonde 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 bestrijding van besmettelijke ziekten.
Het bewustzijn dat milieu en natuur
onvervangbare elementen in het bestaan vormen hebben met vallen en
opstaan een steeds grotere waarde gekregen in het maatschappelijk bestel.
Wij moeten echter nog steeds constateren dat de vervlechting in het maat-
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schappelijk gedrag in de samenleving
nog niet zo is als met andere onderwerpen, zoals bij voorbeeld volksgezondheid, onderwijs, culturele zaken
enzovoort. Wij moeten nog steeds
constateren - ik heb dat in ander verband ook al gezegd; het is niet eens
van mij zelf, het is een conclusie van
een a n d e r - d a t , waar vaak het milieubesef duidelijk aanwezig is, toch in de
praktijk blijkt dat men niet handelt naar
dat milieubesef.
De oorzaak is erin gelegen dat het eigenbelang vaak niet wordt gezien in
het verlengde van het algemeen belang. Ik meen dat de term 'Niet bij
brood alleen' hier heel duidelijk opgeld zou moeten doen. Zo lang dat niet
wordt ingezien, is de maatschappelijke
acceptatie van een milieubeleid nog
niet zodanig, dat wij kunnen zeggen
dat het milieubeleid een breed draagvlak heeft. Dat betekent dat er voortdurend een worsteling zal moeten zijn
o m 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 milieubeleid. Daaronder versta ik dat de
individuele burger een belangrijke rol
kan en moet spelen bij het behoud van
een goed milieu, omdat dit met overheidsmaatregelen alleen domweg niet
kan. Onder individualisering moet bepaald niet worden verstaan de door
mevrouw Epema ten onrechte als liberaal omschreven opvatting van de afwenteling van de kosten op de individu of de burger. Overigens ben ik het
met haar inhoudelijke stellingname
evenmin eens.
De individualisering van het milieubeleid is naar mijn overtuiging een
belangrijk element. Alleen bij een voldoend bewustzijn zullen wij er zeker
van kunnen zijn dat een milieubeleid
kan slagen. Daarbij moet dan worden
gedacht aan het verbieden van milieugevaarlijke produkten, het stimuleren
van milieuvriendelijke produkten, een
tariefstelling door nutsbedrijven die
stimuleert tot zuinig en milieuvriendelijk gebruik, een ruimtelijke ordening
gericht op een regulering van de mobiliteit en het verstrekken van subsidies
voor woningisolatie. Het is een lange
reeks, te veel o m op te noemen. Al deze aspecten zullen in de eerstkomende
jaren in het overheidsbeleid een plaats
moeten vinden.
De heer Braams heeft een vrij indringend, principieel betoog gehouden
over een aantal algemene aspecten
van het milieubeleid. Ik zou daarop
graag ingaan. De tijd daartoe ontbreekt mij helaas. Ik wil wel twee
aspecten naar voren halen.
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In de eerste plaats plaatst hij het milieubeleid 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 willen wijzen dat naarmate
het systeem kleiner wordt de tijdafhankelijkheid een steeds kleinere rol
zal kunnen spelen. Ook als de karakteristieke tijd voor kleine verschijnselen
op een beperkte plaats nog aanwezig
is, zullen toch de effecten van de verstoring wel degelijk een grote acute invloed kunnen uitoefenen. Ook daar
moeten wij 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 bestaande ecosystemen. Ik ben het met
hem eens dat daarvoor noodzakelijk is,
dat een milieubeleidls gebaseerd op
de kennis en inzichten van de ecologie.
Naar mijn oordeel mag het milieubeleid echter niet pas dan van de grond
komen als alle met ds ecologische methode bestudeerde processen en systemen 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 voorbeeld naar een omschrijving van ecologie door Odum, een van de grondleggers van de ecologie als vakdiscipline,
waarin hij zegt dat het menselijk handelen, waaronder ook de economische
activiteiten, tot het vakgebied van de
ecologie worden gerekend, dan bekruipt mij een beetje de angst dat w i j ,
als wij daarvan een basis voor het milieubeleid maken, nog ongelofelijk
lang discussiëren zonder dat wij tot
feitelijke maatregelen kunnen komen.
Wij moeten aan de ene kant heel duidelijk inzien de complexiteit van de
systemen waarmee wij te maken hebben, maar aan de andere kant voor het
bereiken van een praktisch milieubeleid trachten, de zaken op een verstandige wijze te relativeren.
Toch kunnen wij ons niet helemaal
van de grote problematiek losmaken.
Zowel mevrouw Epema-Brugman als
de heer Braams hebben naar de betekenis van CO2 voor de mondiale problematiek gevraagd. Het probleem van
de CO2 -uitworp bij gebruik van fossiele brandstoffen zal als een onderdeel
van de gehele milieuhygiënische inbreng in de voortgangsnota inzake het
energiebeleid en in de codenota worden opgenomen.
De heer Braams heeft gezegd, dat bij
een prioriteitenkeuzeeen hiërarchie
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Als het gaat o m noeveelheden
stoffen die niet of nauwelijks meetbaar
zijn en als het gaat o m effecten op lange termijn, kunnen wij niet aanstonds
maatregelen nemen. Wel moeten wij
voortdurend beducht zijn op die mogelijke sluipende verontreiniging en er
voortdurend voor waken die kwalijke
neveneffecten te constateren. Het
geldt niet alleen voor ons buitenmilieu, maar ook voor bij voorbeeld
aspecten van voeding, waarover verschillende afgevaardigden bij het
hoofdstuk Volksgezondheid hebben
gesproken.
Daarom is het erg belangrijk dat
wordt vastgehouden aan het beleidsuitgangspunt zoveel mogelijk reeds
bij de bron het ontstaan van verontreiniging 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. Uiteraard zijn afhankelijk van de aard en
de verspreiding van deze verontreiniDe heer Braams heeft ook de wens
ging internationale afspraken zeer
naar voren gebracht de nieuwe technobelangrijk.
logie zodanig op te stellen, dat proVan verschillende zijden is gesprocessen die erbij behoren, zullen pasken
over de versterking van de positie
sen in natuurlijke kringlopen. Hij heeft
van de Minister van Volksgezondheid
ook gezegd, dat het begrip 'schone
en Milieuhygiëne. Ik merk hierbij op
technologie' misschien wat te eng is.
dat het doel van die versterking niet is
Ik meen dat de technologie en de techo m de Minister per se belangrijk te laniek die worden gebruikt op een zodaten worden. Het doel van deze versternige wijze moeten functioneren, dat de
king is o m te bewerkstelligen dat een
kwalijke neveneffecten ervan in de
integratie en doorwerking van het mikringloop passen. Dat w i l zeggen dat
lieubeleid in het totale kabinetsbeleid
de grondstoffen die voor een bepaald
plaatsvinden. Om dat te bereiken heeft
proces nodig zijn, het energieverbruik
het kabinet een aantal principe-afspradat daarvoor nodig is en de vervuiling
ken gemaakt, die uiteraard nog verdedie ten gevolge van dat proces opre invulling behoeven. Ik wil deze aftreedt, op een zodanige wijze in dat
spraken nog even op een rijtje zetten.
proces moeten zijn ingebouwd, dat zij
In de eerste plaats is de Minister van
zoveel mogelijk rekening houden met
Volksgezondheid
en Milieuhygiëne de
de verschillende kringlopen waartoe
eerst verantwoordelijke om te komen
deze onderdelen behoren. Dat betemet een wetsontwerp voor de Wet Bokent dat het begrip 'schone technolodembescherming.
gie' uiteraard inhoudelijk een wat breIn de derde plaats heeft hij tot taak
dere strekking heeft dan het simpele
o m een wetsontwerp met betrekking tot
woord 'schone' zou kunnen doen verde externe veiligheid voor te bereiden.
moeden. Aspecten van grondstoffenIn de derde plaats heeft hij tot taak
gebruik, van een zuinig energieverom een wetsontwerp met betrekking tot
bruik en van innovatie zullen daarbij
milieugevaarlijke stoffen voor te bereiongetwijfeld mede een rol spelen.
den. Dat zijn duidelijk elementen van
De heer Deetman heeft aandacht gewetgevende aard. Bovendien zal de
vraagd voor 'sluipende verontreiniginMinister van Volksgezondheid en Migen'. Ik meen dat hij hiermee een bijlieuhygiëne nauwer worden betrokken
zonder belangrijk punt naar voren
bij de uitvoering van de Wet VerontreN
heeft gebracht. Men moet beducht zijn
niging Oppervlaktewater. De Minisvoor onopvallende milieuverontreiniter-President heeft al aangekondigd
gingen en nauwelijks merkbare toenedat daarvoor de nodige wetswijziginming van de graad van deze verontreigen zullen worden voorbereid. Weiniging. Het is echter vaak moeilijk o m
licht is er bij deze wetswijziging dan
die sluipende verontreiniging aan te tonog aanleiding om hierover verder te
nen.
spreken.

van beleidsniveaus zal moeten worden aanvaard: Mondiaal beleid, Europees beleid, Nederlands beleid en provinciaal beleid. Ik ben het met de heer
Braams eens, dat sprake is van een
verschillend aantal niveaus, maar ik
wil daarin liever geen strak hiërarchisch systeem zien. Liever spreek ik
van een functionele relatie.
Ik noem een enkel voorbeeld ter verduidelijking. Luchtverontreiniging
door voertuigen hangt in bestuurlijke
zin samen met een drietal elementen
in de besluitvorming: de uitworpnorm,
vastgesteld in het kader van de economische commissies van Europa en van
de Verenigde Naties, de luchtkwaliteitsnorm, waarvoor in principe de
centrale nationale overheid de verantwoordelijkheid draagt en verkeersmaatregelen van vaak lokale aard. Het
is heel duidelijk dat een functioneel
verband aanwezig is, zonder dat van
een strakke hiërarchie sprake is.
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Met betrekking tot de Wet op de geluidhinder heeft de Kamer vandaag
een brief bereikt van de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken.
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 vandaag gekregen.
De Voorzitter: Ik zal de brief ogenblikketijk 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 regelingen moeten worden vastgesteld
om de medebetrokkenheid van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne volgens dat artikel in de verschillende 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 o m gedrukt te worden. Als wij het exemplaar dat de Minister bij zich heeft, mogen hebben,
zullen w i j dat onmiddellijk vermenigvuldigen.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Voorts is er het probleem van de
coördinatie. Ik wil uitdrukkelijk naar
voren brengen dat dit probleem onder
andere gestalte zal vinden in een lnterdepartementale Coördinatiecommissie Milieuhygiëne, die een wettelijke
status zal krijgen. Daarbij zal dan nader
worden geregeld, welke beleidsonderwerpen en welke wetsvoorstellen behalve die van de Ministervan Volksgezondheid 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 Milieuhygiëne is thans betrokken bij het
verlenen van ontheffingen op grond
van de Wet Verontreiniging Zeewater.
Deze verlening van ontheffingen geschiedt 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 Minister niet hoe zijn positie op dit mo-
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ment was, maar of een verbetering
van zijn positie ten aanzien van de waterverontreiniging ook zou slaan op de
zeeverontreiniging. Uit hetgeen de Minister zoeven zei, begrijp ik dat dit niet
het geval is.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Deze constatering is volstrekt juist.
Zoeven heb ik gezegd dat met betrekking tot de medebetrokkenheid in het
kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater de nodige wetsvoorstellen in de eerste helft van 1979 aan
de Kamer zullen worden voorgelegd.
Dat lijkt mij het beste moment o m er
verder over te discussiëren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op
een aantal andere punten die in de beleidsplannen van het kabinet duidelijk
ter sprake komen, onder andere de
toetsing van beleidsvoornemens aan
de gevolgen voor het milieu. Een dergelijke benadering zal rechtstreeks
moeten worden gerelateerd aan een
nieuwe wettelijk vastgelegde lnterdepartementale Coördinatiecommissie
Milieuhygiëne. Wij hebben ook duidelijk kenbaar gemaakt dat in datzelfde
verband de milieu-effectrapportage
en de normstelling belangrijke belangrijke beleidsinstrumenten zijn o m tot
die afweging te komen. Het is niet
eens zozeer belangrijk hoe een structuur is, maar belangrijker is dat ook de
centrale overheid voor haar eigen beleidsvoornemens beschikt over de nodige 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 bewindsman, omdat daarvoor nu kennelijk de
sleutel is de inbreng van onderwerpen via de ICMH in de Raad voor
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! De ICMH is het voorportaal voor
de onderraad van de ministerraad, de
zgn. Raad voor Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiëne. Deze onderraad
kent twee coördinerende bewindslieden, nl. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Dat is toch geen antwoord op de
vraag!
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Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Dat was ook mij bekend, mijnheer 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 aantal onderwerpen dat in de ICMH komt
en dus het uitbreiden van de coördinerende taakstelling van deze Minister.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zoeven al duidelijk gesteld
dat bij de wettelijke vastlegging mede
zal worden gekeken naar de onderwerpen, die beleidsvoornemens van andere bewindslieden die mede in de ICMH
ter sprake moeten komen, juist met
het oog op de toetsing van dat beleidselement ten opzichte van de uitgangspunten van het milieubeleid. Ik
heb ook gezegd dat daarvoor twee belangrijke instrumenten zijn de Milieueffectrapportage en de normstelling.
Terecht is geconstateerd dat ook de
begroting Volksgezondheid en Milieuhygiëne niet aan de gevolgen van Bestek '81 is ontkomen; zowel het onderwerp volksgezondheid als het onderwerp milieuhygiëne. Mevrouw Epema
wees erop dat in 1981 zo'n 30% op de
oorspronkelijke raming voor de milieuwetten wordt bespaard. Dat is
juist, maar ik zou het liever willen omdraaien. Dan constateer ik dat in de begroting 1978 voor nieuwe milieuwetten een bedrag van ca. 89 min. is opgenomen, terwijl dat voor 1981, na de
ombuigingen en met inbegrip van de
steun ten behoeve van milieuhinderlijke 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 nettobezuiniging van 16 min., zoals vermeld in
Bestek en de som van de bezuinigingen op de deelposten van 17,3 min.
Dat berust op afrondingsverschillen en
technische financieel-administratieve
bijstellingen ten gevolge van wijzigingen in de gehanteerde veronderstellingen van te verwachten loon- en prijsstijgingen.
Mevrouw Epema heeft gevraagd, of
ik zo nodig een suppletoire begroting
zou willen indienen. Mevrouw Lambers heeft gevraagd, of ik wil toelichten, hoe definitief de toedeling van de
ombuiging nu eigenlijk in de begroting
is verwerkt. Ik heb in de memorie van
toelichting opgenomen, dat milieu beleid een jong beleid is. Uit alle discussies is duidelijk gebleken, dat nog een
gigantische hoeveelheid werk te verzetten is. Dat betekent ook dat wij van
een zekere planning moeten uitgaan.
Willen wij tot een bevredigend milieubeleid komen met de daarvoor beno-
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digde instrumenten, dan moeten w i j
met voortvarendheid aan de verschillende 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. Daarom heb ik gezegd, dat de posten op dit
moment als voorlopig moeten worden
gezien. Omdat ik inderdaad van mening ben dat afhankelijk van de feitelijke beleidsontwikkeling en de feitelijke
voortgang van de wetgeving zo nodig
accentverschuivingen moeten kunnen
plaatsvinden.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Accentverschuivingen, dat is wat anders dan het bijbuigen van posten. Ik
neem aan dat het daarbij dan nog o m
een bijbuiging naar beneden zal gaan.
De Minister wil mij toch niet wijsmaken 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 gebeurd? Ik vind dat je daar geen doekjes
om moet winden. Ik zou nu toch wel
graag willen weten, of de posten die
nu op de begroting voorkomen, gehandhaafd blijven. Dat is toch van ontzettend veel belang voor het dekkingsplan. Moet de Minister straks nog wat
inleveren? Heeft de heer Andriessen
nog wat van hem nodig? Dat moeten
wij nu weten.
Minister Ginjaar: Of de heer Andriessen nog wat van mij nodig heeft, zou
mevrouw Epema aan de heer Andriessen 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 beleidsontwikkeling en de wetgeving. Ik
heb bovendien gezegd dat tussen de
posten onderling wellicht nog verschuivingen 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 Volksgezondheid en Milieuhygiëne, want die
heeft te maken met alle 16departementen 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 Justitie 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 arbeidsplaatsen en de consequenties van de
verschillende ombuigingsoperaties.
De verlaging van de voorziene verhoging - die verlaging is 30%, zoals mevrouw Epema opmerkt, waarbij ik zeg
dat de totale verhoging nog altijd
100% is - zou natuurlijk in macro-economische zin gerelateerd kunnen worden aan de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Men mag dat
doen. Wanneer men echter kijkt naar
de feitelijke bestedingen, dan mag
men dit niet zonder meer doen. Bovendien zouden volgens Bestek '81 op een
andere wijze arbeidsplaatsen door deze bezuiniging moeten worden gecreeerd.
Naast de aangebrachte ombuigingen echter is er een nieuwe post opgevoerd. Dat is de post voor de milieuhinderlijke bedrijven. Wij maken daar
een begin o m 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 gevolge van door met name de lagere
overheden te nemen maatregelen in
moeilijkheden zouden komen.
Het totaal aantal arbeidsplaatsen dat
daarmee gemoeid is, bedraagt volgens voorlopige schattingen 25 000 totaal. Dat betekent dat gerelateerd aan
de beleidsvoornemens, zoals die in
ontwikkeling zijn, de eerstkomende jaren sprake kan zijn van het redden van
3000 arbeidsplaatsen. Ik vind dit uitermate belangrijk. Dat betekent dat er zoals de heer Lansink naar voren
bracht - geen tegenstelling is tussen
milieu en economie. Er moet een samenspel 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 milieukosten te maken kreeg. Dit alles bij elkaar
nemend, vind ik het van wat schijn getuigen dat u nu komt aanzetten met dit
aantal arbeidsplaatsen voor milieuhinderlijke bedrijven. Ik wil de Minister niet
vragen nu mede te delen hoe hij aan die
feitelijke berekening komt. Dit zal waarschijnlijk 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 o m buigen van het beleid ten opzichte van
de drie wetten. Laat hij die gegevens
schriftelijk mededelen opdat w i j die bij
onze eindconclusie volgende week kunnen betrekken.
Minister Ginjaar: Ik meen dat mevrouw Epema twee dingen door elkaar haalt. Wij hebben aangekondigd,
ook in de memorie van toelichting, dat
er in de loop van 1979 een beleidsnota
komt met betrekking tot de milieuhinderlijke bedrijven. Ik neem aan dat mevrouw Epema er oog voor zal hebben
dat, waar wij volgend jaar met een beleidsnota komen, wij thans niet binnen
een week een verkorte versie van die
nota kunnen produceren. Waar w i 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 beleidsvoornemen is dat w i j ernst gaan maken met
het saneren van wat vroeger werd genoemd de 'woonwijkverkrottende inrichtingen'.
Mevrouw Epema zal die term niet
helemaal onbekend zijn. Wij hebben
daar 'milieuhinderlijke bedrijven' van
gemaakt. Wanneer de lagere overheden een daadwerkelijk beleid willen
voeren o m in binnensteden bedrijven
die daar volgens de huidige opvattingen niet meer thuis horen te saneren
of dit beleid willen voeren op het platteland ten aanzien van bedrijven die
stank, hinder en overlast veroorzaken,
dan zal de overheid die dat beleid oplegt, waar nodig en mogelijk, ook moeten bijspringen met financiële steun.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik
heb er geen enkel bezwaar tegen dat
milieuhinderlijke bedrijven worden
gesaneerd. De Minister probeert nu op
een wat demagogische wijze te brengen dat wij daar tegen zouden zijn.
Neen, wij zijn er met de Minister voor
dat dit punt w o r d t aangepakt. De Minister noemde echter het aantal van
die 3000 arbeidsplaatsen. Hij moet het
kunnen onderbouwen als hij hier een
aantal noemt. Dan vind ik niet dat w i 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, eruit halen? Ik neem aan dat wat de Minister zegt, ergens op gebaseerd is.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Epema gaat even voorbij 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, terwijl er in wezen geen tegenspraak is,
omdat er nu inderdaad daadwerkelijk
ernst wordt gemaakt met een milieubeleid 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 milieubeleid arbeidsplaatsen verloren
zullen gaan. Dit w i l ik heel uitdrukkelijk
beklemtonen.
Mijnheer de Voorzitter! De criteria
op grond waarvan schadevergoedingsregelingen aan bedrijven zullen
worden gegeven, zijn op dit moment
van kwalitatieve aard. Zowel in het kader van de Wet inzake de luchtverontreiniging, waarbij schadevergoedingsregelingen of steunmaatregelen mogelijk zijn, als in het kader van het beleid ten aanzien van milieuhinderlijke
bedrijven gelden een aantal kwalitatieve 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 verhouding 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 verleend kan worden, mede bekeken
moet worden in relatie tot de structurele economische positie van het bedrijf zelf. Daarbij merk ik op, dat er uit
de aard der zaak geen sprake van is,
dat permanent een bijdrage in milieulasten van bedrijven wordt gegeven. De
bijdragen beogen een soepele overgang te bewerkstelligen naar een situatie waarin de milieulasten een normaal bestanddeel van de produktiekosten vormen.
Mevrouw Lambers en de heren
Braams en Lansink hebben gesproken
over de relatie tussen milieu en werkgelegenheid. Uit hetgeen ik zojuist heb
gezegd, wil ik nog even naar voren halen, dat naar mijn overtuiging uitgangspunten van een beleid dienen te
zijn, dat grenzen gesteld moeten worden aan milieuverontreinigingen, dat
voorwaarden opgelegd moeten worden 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 mogelijkheden te scheppen, dat een ieder binnen het gegeven kader kan opereren.
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Uit de uiteenzetting in de memorie
van toelichting kan ook de gedachte
gehaald worden, dat ik graag de stellingname van de heer Lansink ondersteun, dat de politieke afweging in het
spanningsveld van milieu en werkgelegenheid niet kan leiden tot een keuze
voor óf het milieu óf de werkgelegenheid. Ik heb dit zoeven al gezegd en ik
wilde dit graag beklemtonen. De doelstellingen zijn dus nevengeschikt.
Mevrouw Lambers heeft in dit verband erop gewezen, dat de marsroutes van het werkgelegenheids- en het
milieubeleid moeten kunnen samenvallen. 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 geplaatst. Kortheidshalve heb ik verwezen 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 Voorzitter! In dat plan van D'66 zijn inderdaad
een aantal zaken naar voren gebracht.
Ik ben echter van mening, dat, wanneer men mijn memorie van toelichting goed leest en de memorie van
toelichting op de begroting van Economische Zaken, alsmede de toespraken
die zowel mijn collega van Economische Zaken als ikzelf af en toe gehouden hebben, daaruit duidelijk blijkt, dat
wij exact dezelfde opvattingen hebben. Ik ben echter ook van mening, dat
dit een inhoudelijk dergelijk ander beleid 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 interpretatie van de Minister, dat dit op een gelijke stellingname uitkomt, wel geheel
voor zijn rekening is. Ik deel die interpretatie namelijk niet.
Minister Ginjaar: Ik vind het een prerogatief van mevrouw Lambers-Hacquebard o m met mij over de interpretatie
van mening te verschillen.
Mevrouw Epema-Brugman heeft gevraagd of er geen onderzoek kan worden verricht naar de ontwikkelingen in
de milieuproduktiesector, waaronder
begrepen de energiebesparingspro-

Tweede Kamer
1 november 1978

jecten. In de schriftelijke beantwoording van de vragen heb ik al gesteld
dat er nog weinig concreet inzicht bestaat in de verschillende aspecten van
de ontwikkeling van de milieuproduktiesector. Ik denk dan bij voorbeeld
aan de met de produktie van de diverse milieuvoorzieningen samenhangende werkgelegenheid en de importen exportrelaties met het buitenland.
Ik ben het met mevrouw Epema-Brugman eens dat dit jammer is.
Ik zal dan ook graag op haar suggestie ingaan en in overleg treden met
mijn collega van Economische Zaken
om na te gaan in hoeverre het mogelijk is tot een gericht onderzoek op dit
terrein te komen.
Mevrouw Epema-Brugman heeft gevraagd 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 algemene 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 worden gemaakt, stapsgewijs, met het
ontwikkelen van de wetgeving die betrekking heeft op gevaarzetting, onverschillig of dit nu milieugevaarlijke stoffen of de externe veiligheid betreft. Het
is mijn overtuiging dat w i j , wanneer
wij uitsluitend aandacht besteden aan
de sectorale wetgeving, over twee of
drie jaar helaas zouden moeten constateren dat er grote lacunes in de wetgeving zijn ontstaan. Dat zou dan aanleiding kunnen geven tot ferme discussies.
Eén van de belangrijkste elementen
bij de totale problematiek van de wetgeving 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-effectrapportage, normstelling en, na het uitbrengen van de heffingennota, het onderwerp heffingen.
De argumenten, die ook door de
heer Lansink zijn genoemd, o m 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 algemene bepalingen milieuhygiëne of
in de Milieukaderwet.
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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 pogingen o m binnen de toegestane tijd de
Kamer zo goed mogelijk van repliek te
dienen.
Wat het beleidsvoornemen ten aanzien van de milieu-effectrapportage betreft, er komen drie rapporten uit. Zodra deze gereed zijn, zal er mijnerzijds
zorg voor worden gedragen dat er een
regeringsstandpunt wordt geformuleerd en dat de wetgeving, stoelende
op dit regeringsstandpunt, zo snel mogelijk tot stand komt.
In aanvulling op hetgeen in de memorie 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 overeenstemming 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 beleidsverantwoordelijkheid van de Staatssecretaris
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor het landschapsbehoud, dat genoemde voorstellen in onderlinge overeenstemming zullen worden gedaan.
De vraag of uitsluitend de zogenaamde milieuhygiënische wetten onder de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zullen moeten worden gebracht, is een vraag die niet met een
eenvoudig 'ja' of 'neen' is te beantwoorden. De oorzaak daarvan is dat
wij hebben gesteld dat de uitbouw tot
een kaderwet tot stand zal worden gebracht enerzijds door vergroting van
de reikwijdte en de werkingssfeer en
anderzijds door uitbreiding van de wet
met onderwerpen die voor harmonisatie en coördinatie van beleid van belang zijn. Dat betekent dat van geval
tot geval bekeken zal worden wat daarin moeten worden opgenomen.
De heer Deetman heeft een zeer uitvoerig 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 bedrijven dat onder de Hinderwet valt
maar een klein percentage. Het aantal
zal misschien iets van 5% uitmaken.
Met de stellingname - ik meen te weten 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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Ik ben van mening dat juist door de
grote betrokkenheid van de gemeenten bij de uitvoering van de Hinderwet
- daaronder valt 95% van het totale
aantal bedrijven in Nederland - de betrokkenheid bij het milieubeleid in feite
erg groot is. Ik geef toe, dat er een beperkt aantal bedrijven is - bij voorbeeld in het kader van de Wet luchtverontreiniging - waarover de gemeenten geen directe zeggenschap hebben.
Ik kan mij voorstellen dat men dat betreurt, omdat het in het algemeen bedrijven zijn die van een wat grotere allure 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 genoemde saneringsregeling voor milieuhinderlijke bedrijven - van essentieel
belang is voor het tot stand brengen
van een goed w o o n - en werkklimaat.
Het is ook van belang o m binnen de
leefgemeenschappen een goede menging 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 uitermate belangrijke taak.
De heer Deetman heeft ook gevraagd naar het technisch personeel.
De milieuwetgeving is zo opgezet, dat
bij de delegatie naar de lagere overheden tevens de financiële middelen
worden verstrekt o m tot het aanstellen
van personeel over te gaan. Die financiële middelen zullen moeten komen
uit de heffingen. Dat betekent dat, zolang er nog geen heffingen worden geheven, er geen personeel ter beschikking kan worden gesteld. Met de wetten 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 overgaan tot een bepaalde structuur van
'ondersteuning' van de lagere overheden om alvast een begin te maken met
het aanstellen van de nodige mensen.
De heer Deetman heeft ook gevraagd naar de coördinatieregeling
met betrekking tot de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne. Hij heeft
daarbij ook gewezen op wat onevenwichtigheden 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 wellicht van een kleine mis-
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stelling sprake zijn. Ik heb zojuist al gezegd hoe ik de wet zie en welke aspecten daaraan vastzitten. Het is niet de
bedoeling, zoals uit het verslag van de
raad kan worden opgemaakt, dat de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne alle andere milieuwetten zal vervangen.
Het is echter de bedoeling dat in deze wet aspecten, bepaalde beleidsinstrumenten en bepaalde beleidsuitgangspunten die van belang zijn voor
alle sectorale wetten, in één wet worden samengevat. Deze wet zal dus een
duidelijke coördinerende en harmoniserende functie hebben.
Verscheidene vragenstellers hebben
gesproken over gevaarlijke stoffen. De
heer Lansink heeft gevraagd of het niet
mogelijk is, een nota inzake milieugevaarlijke stoffen uit te brengen, eventueel inclusief een voorontwerp van
wet. Het proces van materiaal verzamelen 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 OESO beschikbaar. Hiernaast moeten de
ontwikkelingen bij de EG in aanmerking worden genomen. Wellicht zal in
1979 een richtlijn worden aanvaard
met betrekking tot de milieugevaarlijke stoffen.
Verder zijn de verschillende diensten van de Europese Commissie begonnen met activiteiten die samenhangen met de uitvoering van deze
richtlijn. Onder meer wordt in een ringonderzoek de bruikbaarheid van testmethodieken nagegaan en werd bij
een besluit van de commissie van 28
juni 1978 een raadgevend wetenschappelijk comité voor onderzoek
naar de toxiciteit en de ecotoxiciteit
van chemische verbindingen ingesteld.
Deze uitermate urgente problematiek die in de loop van de jaren door de
milieugevaarlijke stoffen is ontstaan,
maakt het noodzakelijk dat wij snel tot
een wetgeving komen. Wij moeten
echter constateren dat deze problematiek bijzonder complex is. Dit betekent
dat wij bij voorkeur niet buiten een internationaal verband moeten werken,
zomin uit een oogpunt van harmonisatie 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
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mij de vraag van de heer Lansink, te
komen met een nota en een voorontwerp, zeer goed voorstellen. Ik wijs er
echter op dat dit een extra schakel is
die een extra last geeft en tot vertraging in andere werkzaamheden kan
leiden. Ik vraag mij af of de heer Lansink er genoegen mee neemt dat wij in
het voorjaar van 1979 een notitie ten
behoeve van de vaste kamercommissie voorbereiden en op basis hiervan
mondeling overleg voeren.
De heer Lansink (CDA): Het is een eerste stap.
U wees op de noodzaak van een
snelle wettelijke regeling. Later gebruikte u de woorden 'binnen enkele
jaren'. Aan hoeveel jaren moet ik den-

ken?
Minister Ginjaar: Wij hebben adviezen
gevraagd en verzocht, deze in het begin van 1979 te geven. Als ik een tijdschema 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 behandeling kan de wet dan in 1981 door
de Staten-Generaal worden bekrachtigd.
Mevrouw Lambers heeft gevraagd
of wij niet zo spoedig mogelijk
tot een toelatingsbeleid voor
milieuvreemde stoffen met omkering
van de bewijslast moeten komen. Over
de moeilijkheden, verbonden aan zo'n
wetsontwerp, hoop ik met de vaste
commissie eens in ander verband van
gedachten te wisselen.
Het begrip 'omkering van de bewijslast' is een van de moeilijkheden. Als
wij degenen, die bepaalde produkten
gaan produceren of deze in het milieu
willen brengen, gaan belasten met de
bewijslast, dat die stoffen niet gevaarlijk zijn, dan heeft de overheid de plicht
aan te geven, welke de eigenschappen
zijn, waaraan die vreemde stoffen getoetst moeten worden (bij voorbeeld
carcinogeniteit).Zullen nog andere aspecten in aanmerking moeten worden
genomen? Belangrijk is dan de vraag,
hoe het gaat gebeuren. De testtechnieken zullen moeten worden vastgesteld
en zij zullen niet zodanig moeten zijn,
dat de resultaten tot velerlei interpretaties aanleiding kunnen geven.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Bij
de Warenwet gebeurt het toch ook?
Minister Ginjaar: Ik meen dat het probleem 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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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 testmethoden dienen te worden aangegeven. Dat doen wij ook in het kader van
de Warenwet
Er is geen sprake van een onderschatting van het probleem. Het gaat
om de vraag: Durf je het aan, het probleem 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 willen verschuilen, werp ik verre van mij af.
Er is ook gesproken over de beleidsuitvoering ter zake van de gevaarlijke
stoffen. Ik heb al gesteld, dat de uitvoering van de beleidscoördinatie is
opgedragen aan de Minister van
Volksgezondheiden Milieuhygiëne.
Wat betekent dat? Dat betekent, dat
hij tot taak heeft om een samenhangend beleid te ontwikkelen, waarin alle
aspecten van gevaarlijke stoffen, van
bron tot en met afval, zijn samengevat,
o m te komen tot harmonisatie van verschillende wetgevingen, die op dit moment gelden voor de verschillende onderdelen (gebruik, vervoer, enz. van
gevaarlijke stoffen). Het betekent ook,
dat hij tot taak heeft gekregen o m een
wettelijke regeling tot stand te brengen met betrekking tot de zogenaamde externe veiligheid. Thans worden
reeds de nodige stappen ondernomen
o m te komen tot die beleidscoördinatie en een samenhangend beleid - mevrouw Lambers en de heer Hartmeijer
vroegen hiernaar - met betrekking tot
het LPG.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Lansink heeft gevraagd, op welke termijn
een voorlopige meldingsregeling voor
milieu-incidenten tegemoet kan worden gezien. Zoals ik in het schriftelijk
antwoord op een vraag al heb aangegeven, zal over deze regeling overleg
worden gevoerd met de betrokken departementen, 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-incidenten ondergebracht.
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De heren Hartmeijer en Verbrugh
hebben gevraagd naar rampenplannen. Rampenplannen betreffen in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid
van mijn ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat. De regeling voor bestrijding van
milieu-incidenten en de meldingsregeling 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 geweldig initiatief is, maar dat het in de totale 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 natuurlijk niet. In Zeeland kan men met
het rampenplan wel aan de gang blijven, als er in Zuid-Holland verder niets
gebeurt.
Minister Ginjaar: Ik ben het helemaal
met de heer Hartmeijer eens. Vanuit
mijn beleidsverantwoordelijkheid
doen wij 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 Waterstaat en de kustprovincies al de eerste
afspraken zijn gemaakt, terwijl ik zelf in
een vroegtijdig stadium van het overleg 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 aanstonds 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 internationale rampenplannen gaat? Ik
denk dat daarover in EEG-verband besprekingen kunnen plaatsvinden met
Duitsland, België en Frankrijk. Hebt u
daarin een taak, of loopt het contact
met de Minister van Buitenlandse Zaken via de Minister van Binnenlandse
Zaken?
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Minister Ginjaar: Neen, dit is aan het
begin van dit jaar bij de begrotingsbehandeling al een paar keer ter sprake
gekomen. Wij hebben een voortdurend 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 grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Ik zal
daarover maandag aanstaande met
mijn Belgische collega uitvoerig praten 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 andere onderdelen kunnen worden uitgebreid.
De chemische afvalstoffen hebben
terecht zeer veel aandacht van de Kamer gekregen. Ik meen dat er inderdaad haast moet worden gemaakt met
het tot stand laten komen van de nodige 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 bestuurlijke en organisatorische aard. Ik geloof dat wij kunnen stellen dat een
belangrijk gedeelte van de Afvalstoffenwet, namelijk dat met betrekking
tot het huishoudelijk afval, in de loop
van 1979 kan worden gerealiseerd.
Een veel groter probleem is natuurlijk, zeker op korte termijn, de Wet chemische afvalstoffen. Het is mijn bedoeling deze wet begin 1979 van kracht te
laten worden. Belangrijk is dat daarvoor de nodige geldmiddelen ter
beschikking staan. Daarvoor is een
ontwerp algemene maatregel van bestuur in de publiciteit gebracht, met
verzoeken o m commentaar. Belangrijk
is ook dat wij wat gaan doen aan de
niet verwerkbare chemische afvalstoffen. Dit is een zeer langlopende zaak,
waarbij ik denk aan het Induval-plan,
aan het plan Vaz Dias en Sonderdeponien in Duitsland.
Mag ik in een kort bestek nog even
mijn standpunt samenvatten? Het is
mijn overtuiging dat wij niet blijvend
van Duitse Sonderdeponien gebruik
zouden moeten maken voor het opbergen van onze niet verwerkbare chemische afvalstoffen. Dat houdt in dat w i j
in ons land een eigen oplossing moeten 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 interimbeleid voeren, gebaseerd op gebruikmaking 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 mogelijkheden een, wat ik zou willen noemen, tijdelijke opbergplaats in een of
misschien meer provincies te vestigen. Ik beklemtoon dat ik dit in een volledig open overleg met die provincies
wil doen. Er is geen sprake van dat ik
op enigerlei wijze buiten de provincies
o m zou willen opereren. Wij moeten
gezamenlijk een oplossing vinden.
Ik heb - dit naar aanleiding van de
vragen van de heer Lansink - de Stichting 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 resultaten.
Ik heb ook gesproken met de heren
van het Vaz Dias-project. Ik heb hun gezegd, dat ik de uitkomsten van de studie die zij zouden willen verrichten,
een feasibility study naar de mogelijkheden o m zoiets te realiseren, met belangstelling tegemoetzie.
Blijft over de vraag of het zal lukken
tot een tijdelijke opbergplaats te komen. Die opbergplaats moet zodanig
zijn, dat produkten daaruit weer kunnen worden weggehaald, hetzij op korte termijn, hetzij in het geval van calamiteiten. Het probleem wat er moet
gebeuren indien zij er te lang blijven
liggen en totaal onverwerkbaar worden blijft groot.
Ik zal binnenkort met de provincies
een gesprek hebben over de vraag
welke richting wij 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 bedrijven, niet moet worden vermeden
en of het noodzakelijk is gebruik te maken van de opslag in geschikte plaatsen in Duitsland. Ik heb al gesteld dat
bedrijven natuurlijk bepaalde reststoffen op eigen terrein kunnen opslaan.
Dat moet natuurlijk milieuhygiënisch
verantwoord kunnen geschieden. Dan
blijft het grote nadeel, dat landelijk gezien een onoverzichtelijke situatie ontstaat 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.

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 afgevaardigden hebben gesproken over hergebruik. Dat is uiteraard een enorm
belangrijk element in de totale afvalstoffenproblematiek.
Ik wil hierbij op twee elementen w i j zen. Het eerste is, dat hergebruik van
een wijdere strekking en een wijdere
dimensie is dan uitsluitend een milieubeleid. 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 econonisch probleem is. In samenwerking
met het Ministerie van Economische
Zaken is een overlegorgaan, het 'hergebruik-overleg', tot stand gekomen,
waarin de verschillende facetten en aspecten van hergebruik nader worden
bekeken.
Hergebruik is naar mijn gevoel een
w o o r d dat even eenvoudig als volstrekt
ondoorzichtig is. Wanneer kan men
gaan hergebruiken? Men kan dat doen
als er afval is ontstaan. Daarvoor is nodig 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 overgaan, een scheiding heeft plaatsgevonden.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Dat lijkt mij een misvatting. Er
bestaat ook hergebruik voor het afvalstadium wordt bereikt. Dat is een
van de mogelijkheden waarop hoofdstuk V van de Afvalstoffenwet doelt.

De heer Verbrugh (GPV): Ik ben verschrikkelijk benieuwd naar het antw o o r d op een van mijn vragen, namelijk wat voor stoffen het eigenlijk zijn.

Minister Ginjaar: Ik was in mijn betoog nog niet zover, mijnheer de Voorzitter.
Wanneer wij van die afvalproblematiek uit dat hergebruik bekijken, zitten
wij voor grote problemen. Er zijn allerlei experimenten gaande o m te onderzoeken, hoe een en ander organisatorisch en technisch het best kan worden
opgelost. Er zijn allerlei gedachten
over ontwikkeld, niet alleen in dit land,
maar in vele landen. Hergebruik tijdens het industriële proces is iets geheel anders.
Ik wil dat vatten onder het begrip
'schone technologie'. Ik ben gaarne
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bereid om de Kamer een notitie toe te
sturen, waarin de verschillende aspecten nog eens netjes op een rijtje worden gezet. Ook ben ik gaarne bereid
om de Kamer de vele, vele documenten die op dit gebied betrekking hebben ter bestudering over te leggen.
Met de Kamer zal ik daarover graag
van gedachten wisselen om eens te
kijken, hoe w i 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 produktiewijze - dus niet hergebruik in het industriële stadium, maar de wijze van
het maken van bepaalde produkten bij deze problematiek kan worden betrokken. Ik denk ook aan de verlenging
van de levensduur van produkten en
het tegengaan van onnutte verpakkingen. Daarbij gaat het o m praktische
mogelijkheden, vervat in hoofdstuk V.
Minister Ginjaar: Dat is juist. Ik ben
gaarne bereid daarover een beleidsnota te doen samenstellen, maar ik vind
het wat jammer, wanneer de opstelling daarvan zoveel tijd zal vergen, dat
andere elementen van het afvalstoffenbeleid op uitvoering moeten wachten. 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 hergebruik in de door mevrouw Lambers bedoelde zin naar mijn mening zal neerkomen op het principe dat het betere
de vijand van het goede is. Ik kan er
niets aan doen, indien mevrouw Lambers dat niet met mij eens is.
De heer Lansink heeft naar de decentralisatie van afvalverwerking gevraagd en is van mening dat de aandacht 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 mogelijkheid o m met typisch lokale omstandigheden 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 bestuurlijk probleem van grote orde.
De heer Lansink (CDA): Ik heb met
mijn stelling ook bedoeld te zeggen,
dat de kans groot is dat de verschillende regio's de goedkoopste weg zullen
zoeken uit pure financieel-economische overwegingen. Die goedkoopste
weg is nog steeds het storten.
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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 plannen 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 o m tot een bepaalde
vorm van hergebruik over te gaan.
De heer Lansink heeft ook nog gevraagd naar de situatie bij het kringlooppapier. Ik heb de indruk dat de
zorgen van de oud-papierhandel weilicht minder groot zijn dan zij leken te
zijn. In het blad 'Recuperatie' van oktober wordt geconstateerd dat een lichte
verbetering is opgetreden. Letterlijk
heet dit dan, dat gevreesd mag worden dat, indien de vraag naar bon, karton, 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 uiteindelijk tot prijsverhogingen zal moeten
leiden.
Ik heb overigens een bijzonder aangenaam 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 economische 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 college van gedeputeerde staten is
gesteld, namelijk of de bedrijfszekerheid voor dat bedrijf op lange termijn
zodanig is dat dit bedrijf in hun provinciale 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 begrijpen dat ik het met die benadering geheel eens ben. Hij stelt echter dat die
filosofie niet te vinden is in de huidige
wetgeving en heeft gevraagd, in hoeverre een bestuurlijk initiatief tot wijziging van de wet gewenst is. In het kader 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 o m wanneer dat nodig mocht zijn
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zodanige activiteiten te ontwikkelen
dat deze nutsbedrijvelijke activiteit in
goede banen wordt geleid. In dit verband heeft de heer Lansink een opmerking 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 activiteiten meen ik dat het functioneren
van de AVR en van de VAM mede een
onderwerp van zorg van de Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiènezal moeten zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op
een groot aantal andere vragen op verschillende terreinen.
Gesproken is over het zwaveldioxidebeleidsplan en het BIPC. Een en andermaal zeg ik dat het BIPC in het verlengde ligt van het zwaveldioxidebeleidsplan. Het BIPC heeft betrekking op
het verdelen van de nodige energievoorraden ten be),oeve van elektriciteitscentrales en het zwaveldioxidebeleidsplan heeft een veel wijdere strekking. 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 gevraagd, hoe het staat met dat BIPC.
Gedurende enige tijd heeft overleg
met de provincies plaatsgevonden over
de overeenkomst en over de samenstelling van het beheerscollege. Dat
overleg is nog niet afgerond en het is
de bedoeling o m het zo snel af te ronden dat binnen niet al te lange tijd tot
instelling van dat college kan worden
overgegaan.
Ook heeft men gesproken over fosfaten en over de fosfatennota uit te
brengen door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne als eerste
ondertekenaar en door de Minister van
Verkeer en Waterstaat als tweede ondertekenaar. Wat die nota hetreft,
vindt ook het nodige overleg plaats
met de Minister van Economische Zaken.
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 tussen dat tienjarenplan, tussen de beleidsnota met betrekking tot de watervoorzïening en het structuurschema.
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Ook is gevraagd naar de samenhang
tussen beleidsnota en structuurschema. Dat lijkt mij nogal duidelijk; de beleidsnota 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 inspraakprocedure betrokken?
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Alle stukken die leiden tot een
structuurschema staan ter openbare
discussie.
De heer Lansink heeft gevraagd hoe
het zit met de fosfaten in de wasmiddelen. Er hestaan op dit punt twee opvattingen. De ene opvatting houdt in
dat het voorlopig beperkt moet blijven
tot het huishoudelijk afvalwater en de
fosfaten in de wasmiddelen buiten beschouwing moeten blijven en de andere opvatting houdt in dat ook de fosfaten in de wasmiddelen erbij moeten
worden betrokken. Ik ben de laatste
overtuiging toegedaan. Wanneer wij
de fosfaten in de wasmiddelen zouden
laten zitten, zullen wij zulke grote
moeilijkheden krijgen met de totale
hoeveelheden slib die erbij gaan ontstaan, dat wij beter die zaak op een andere wijze kunnen gaan regelen. Er
kwam een pessimistische visie naar
voren op de bereidheid van de wasmiddelenfabrikanten om mede te werken.
Uit het overleg dat ter zake tussen
overheid en wasmiddelenfabrikanten
wordt gevoerd, blijkt naar mijn overtuiging dat er bij de bedrijven wel degelijk bereidheid bestaat om hetfosfaatgehalte 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 o m de zaak zoveel mogelijkte bespoedigen.
Dan nog het internationale overleg.
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Ik heb al meermalen te kennen gegeven, dat ik dit uitermate belangrijk
vind. Ik moet er wel op wijzen, dat de
mogelijkheden van dit overleg beperkt
zijn. Een van de redenen w a a r o m in
Nederland een duidelijk beleid moet
worden ontwikkeld is, dat alleen dan
het beleid pas goed in het internationale overleg kan worden ingebracht.
Aan de heer Lansink zeg ik gaarne toe
dat via het internationale overleg gelijkstelling van normen en harmonisatie van beleid zal worden nagestreefd.
Ik vind het bovendien belangrijk, dat
dat beleid in het algemeen gesproken
op twee poten stoelt: enerzijds overeenstemming over normen voor de
milieukwaliteit en anderzijds overeenstemming over harmonisatie van bestrijding bij de bron. Een emissieplafond is daarbij minstens even belangrijk. 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 Commissie dat verdrag als laatste heeft geratificeerd. Ik ben bovendien van mening dat het overleg in het kader van
het Rijn-chemieverdrag uitermate positief beoordeeld moet worden. De onderhandelingen verlopen in een
coöperatieve sfeer. Dat neemt natuurlijk niet w e g , dat het nog lang zal duren, voordat een en ander gerealiseerd
is. Ik vind het op dit moment belangrijk
o m te zeggen dat de voortgang bepaald niet onbevredigend is te noemen.
Ten slotte heeft mevrouw Epema
haar betoog afgesloten met de woorden: Dag bloemen, dag dieren, dag kabinet. Dat laatste laat ik voor haar verantwoording; mijn beleid zal erop gericht zijn o m 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 regionale inspecties ben ik verleden
week ook bij Van Gelder in
Noord-Holland geweest. Daar heb ik
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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 overtuiging zal Van Gelder hiervoor ook
wel de nodige initiatieven ontwikkelen.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 15.40 uur
tot 15.45 uur geschorst.
De Voorzitter: Aan de orde is de beslissing over het verzoek van het lid
Kosto om de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te
mogen interpelleren over de te nemen
maatregelen met betrekking tot kunstuitleen van een aantal gemeenten. Ik
stel voor, dat verzoek in te willigen.
Daartoe w o r d t besloten.
De Voorzitter: Ik heb mij nader verstaan met het departement in verband
met het tijdstip waarop de interpellatie
kan worden gehouden. Mij is medegedeeld dat de gemeenten die vóór 5 november moeten rapporteren, een aantal extra dagen de tijd zal worden gegeven o m 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 nadrukkelijk mijn bezwaar al ondervangen door de fataliteit van de datum
weg te halen. Onder die omstandigheden heb ik er alle begrip voor wanneer
de interpellatie pas volgende week
wordt gehouden. Ik hoor graag wanneer u die wilt laten houden.
De Voorzitter: Ik stel voor de interpellatie a.s. dinsdag te houden, onmiddellijk na de avondpauze met onderbreking van de agenda.
De heer Kleisterlee (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Is er enig bezwaar tegen de
interpellatie volgende week donderdag te houden? Vanwege een hele serie vastgelegde werkzaamheden, zou
dat in ieder geval binnen mijn fractie
heel wat gemakkelijker liggen.
De Voorzitter: Ik heb daar geen bezwaar tegen. Ik maak wel het voorbehoud dat het de Minister schikt en dat
de uitsteltermijn ten minste een volle
week duurt.
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De heer Kosto (PvdA): Het 'stuitende'
effect van de fatale termijn moet inderdaad 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 spreektijd 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 Milieuhygiëne (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 Minister voor zijn antwoord. Ik wil 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 deze Minister. Ik heb gezegd dat die allemaal 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 mededeling binnen op het moment dat de
behandeling van dat wetsontwerp hier
was begonnen. Ik heb de desbetreffende brief van de Minister-President snel
gelezen. Ik kan een en ander onvoldoende 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 miljoen. Daarnaast heeft de Minister gezegd: Ja, maar wij gaan nu iets doen
aan de milieuhinderlijke bedrijven. Ik

984

Epema-Brugman
ondersteun het van harte, dat er iets
gedaan wordt aan milieuhinderlijke
bedrijven in binnensteden en op het
platteland. Uiteraard is dit een belangrijke 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 onderbouwing. Als de Minister hier zoiets beweert, 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 arbeidsplaatsen. Ook met betrekking tot dit
punt wil 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 tussen de drie milieuwetten nog een verschuiving plaats zou kunnen vinden?
In eerste termijn heb ik gezegd: De
Minister weet geen prioriteiten te stellen, bij voorbeeld bij de wetgeving. Ik
vind dat ik hierin gelijk heb. De Minister heeft in zijn antwoord gezegd:
enerzijds ..., anderzijds.. en iets milieugevaarlijks. Hij zei namelijk: enerzijds 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 begrotingsposten, omdat het mij gewoon
technisch, juridisch, niet lukt, die wetten 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 kiezen?

Tweede Kamer
1 november 1978

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Dit
is een heel aardige vraag. Ik heb al gezeg, dat ik heel duidelijk mijn prioriteiten stel in de sector wetgeving. Waar
is op dit moment een groot probleem?
Dat is er ten aanzien van de bodembescherming. 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 afvalstoffen en de chemische afvalstoffen.
Hierbij zijn een belangrijk aantal knelpunten.
Bovendien mogen van mij best die
dingen worden gedaan die er makkelijk 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 terecht zal komen - echt een heel duidelijke prioriteit leggen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet eerlijk zeggen, dat ik nog steeds niet begrijp - dit ligt waarschijnlijk aan mijn
domheid - wat de milieukaderwet precies 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 milieugreep 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 kolennota en in de voortgangsnota van de
Energienota wordt teruggekomen op
het plan met betrekking tot de COsaantasting. Je kan dus zien hoe
belangrijk het is, dat de Minister daar
bovenop zit als Minister van Milieuhygiëne. Ik wil graag van de Minister vernemen, of het niet zo kan zijn, dat bij
de AER eigenlijk altijd de ambtenaren
van zijn departement worden betrokken.
Nu ik het over energie heb, kom ik
nog eens terug op het brandstofinzetplan 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-beleidsplan.
Dit parlement moet de gelegenheid
hebben o m 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.
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Wat de milieugevaarlijke stoffen betreft, 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 zoveel vast als die Europese richtlijn er
eenmaal is. Er zou dus meer betrokkenheid moeten zijn van de commissie
van het parlement bij de vraag met wie
de Regering gaat onderhandelen in
Europa. Over de Rijn-kwestie hebben
wij regelmatig overleg gehad.
Ik betreur in hoge mate het antwoord 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 Waterstaat is de eerst verantwoordelijke
voor de Grondwaterwet. Mag ik nu al
aannemen dat dit zo blijft? De Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne was echter de grote inleveraar. Hij
moest de Grondwaterwet waterleidingbedrijven inleveren. Daarom kan
de Minister wel op spoed aandringen
bij de Minister van Verkeer en Waterstaat 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 mededelen. Is deze laatste conclusie
juist?

D
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het heeft mij deugd gedaan dat de Minister zijn speech begonnen 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 wij met een belangrijke 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 eigenlijk liever niets. Hierbij denk ik te-
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rug aan de Wet chemische atvalstoffen. Bij de behandeling daarvan heb ik
gewezen op concrete gegevens die op
dit moment wel erg belangrijk zijn, bij
voorbeeld de kwestie van de gemeente Bemmel.
Er is in de Staten een motie ingediend, die volgende week in stemming
zal worden gebracht. Daarbij probeert
het Hoogovenbedrijf Kupferhütte toch
o m chemisch afval bij de gemeente in
de grond te laten stoppen. Ik heb gewezen op de kwestie van AKZO met
betrekking tot het opbergen van afval
van de mijnbouw in zoutholtes. Ook
daarop is de Minister niet direct ingegaan. 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 daarover meer zeggen?
De Minister heeft over de Wet chemische 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 gedachte, want contacten naar provincie
moeten er altijd zijn, maar aan de andere kant weet de Minister natuurlijk
ook dat het ten opzichte van het lnduval-project niet alleen gaat om provincies, maar dat er ook gemeentes bij
betrokken zijn. Als de Minister besprekingen w i l voeren, is het naar mijn mening voor iedereen erg belangrijk dat
er van tevoren - voordat de besprekingen plaatsvinden met de provincies openheid komt over datgene wat daar
ingebracht gaat worden. Dit mag ook
w e l ; vooral na de uitspraken van de
Minister op 5 oktober 1977 in een bijeenkomst 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 gezegd: Indien Induval vervolgens kans
ziet, haar plannen tegenover provincies en gemeenten duidelijk uiteen te
zetten en voorts aan de gemeenten uitzicht op financiële baten wordt geboden, zullen de lagere overheden tot
medewerking bereid gevonden kunnen worden. Na die uitspraak van 5 oktober 1977 blijkt dat er toch wel iets
veranderd is; de provincies hebben
geen medewerking gegeven en de gemeentes voelen daar niets voor. Dat
betekent dat Induval, die eigenlijk de
uitvoering moet hebben in de bespre-
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kingen, het niet meer alleen af kan en
dat de Minister nu op moet draven o m
toch voor de uitvoering zorg te dragen.
Waar zit dat in? Is de problematiek
dan toch veel groter dan de Minister
ons w i l doen geloven? Vanuit die gedachte moet er toch een zekere beïnvloeding komen naarde provincies
toe, o m begin 1979 werkelijk tot de uitvoering te kunnen komen. Of zegt de
Minister dat hij, ondanks het feit dat de
provincies niet meegaan met zijn opstelling en die van Induval, toch voor
de uitvoering zorgt? Als dat zo is, zien
wij ook graag die belofte vastgelegd.
Mijnheer de Voorzitter! Ook w i j vinden dat de opberging in West-Duitsland 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 oplossing biedt. Wie heeft daar eigenlijk
voor die oplossing gezorgd? Ik zou dat
graag van de Minister horen. Als vanuit 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 worden afgesloten met de Sonderdeponiën, zodat w i j weten wat er gaat gebeuren en er wat duidelijkheid komt in
het beleid ten opzichte van WestDuitsland.
Mijn laatste opmerkingen betreffen
de rampenplannen en het LPG. De Minister 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 ophouden 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 provincie Zeeland die nu gaat ontwikkelen,
kunnen nogal wat financiële consequenties hebben, niet alleen voor een
kleine ontwikkeling, die kan plaatshebben via een kleine ramp, maar het kan
ook in groter verband gebeuren. Dat
betekent dat de provincie Zeeland dan
financieel verantwoordelijk is voor zaken 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 consequentie zijn voor deze Regering?
Ik kom nu op het punt van het LPG.
De Minister is niet ingegaan op de mogelijkheden om met het Ministerie van
Economische Zaken een oplossing te
zoeken met betrekking tot de prijsbe-
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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 begroting voor Economische Zaken moet terugkomen? Het kan zijn dat deze M i nister zegt dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet helemaal bij hem
ligt en dat hij die dan ook van zich wil
afzetten.
Het lid Vondeling neemt de voorzittersstoel weer in.

D
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn antwoorden. Het is eigenlijk overbodig nog over het w o o r d 'rentmeesterschap' 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 m i lieubeleid'. Daaraan zitten natuurlijk
positieve kanten wanneer wij spreken
over milieu-educatie, "informatie, -bewustwording en -mentaliteitsverandering, 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 M i nister-President bij de Kamer binnengekomen over de taak en bevoegdheden van de Minister van Volksgezondheid 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 wij later 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 o m een
en-en-visie. Bij het interruptiedebat
met mevrouw Lambers had ik haar
een vraag willen 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 overeenstemming tussen de visie van mevrouw
Lambers en die van mij.
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Of deze overeenstemming ook bestaat met mevrouw Epema over de prioriteitenstelling ter zake van de Wet algemene 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 betreffende de bodembescherming. Ook ik
heb hierover gisteren een vraag
gesteld.
Ik moet echter opmerken dat in het
voorlopige verslag over de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne de leden van de PvdA-fractie zich verheugd
toonden 'over de indiening van het
voorliggende wetsontwerp'. Even verder staat: 'Deze leden vonden het zeer
begrijpelijk dat gekozen is voor een
wetsontwerp waarin algemene, voor
de sectorale wetten gemeenschappelijke wetten bijeen zijn gebracht.' Weer
verder staat: 'De leden van de PvdAfractie waren met de Minister van mening dat de opzet van het wetsontwerp
het in principe mogelijk maakt o m de
beoogde doeleinden te verwezenlijken.' Dit is een zeer positieve benadering.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Dat wij andere prioriteiten stellen, betekent niet dat wij deze wet negatief
moeten beoordelen. Had u verwacht
dat wij zouden zeggen dat wij een
voorlopig verslag niet willen schrijven, omdat de Minister te vroeg is met
het wetsontwerp en eerst het wetsontwerp betreffende bodembescherming moet maken?
De heer Lansink (CDA): Dit zeg ik niet.
Ik begreep zojuist dat uw mening is
dat, als er een keuze moet worden gemaakt, 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-anderzijdsverhaal van de Minister. Het gaat
erom dat er een beperkte hoeveelheid
mankracht op het departement beschikbaar is. Deze moet zo efficiënt
mogelijk worden ingezet.
Wij hebben bij de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne heus wel kanttekeningen; dit zult u in het eindverslag zien. Wij zijn niet tegen algemene
wetten, maar eerst moet bij voorbeeld
aandacht worden besteed aan het
wetsontwerp betreffende bodembescherming, omdat dit er al zo lang ligt.
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De heer Lansink (CDA): Ik neem aan
dat wij in het eindverslag zullen zien dit zal volgende week zijn - dat de
PvdA niet langer, zoals een jaar geleden het geval was, van oordeel is dat
de sectorale wetgeving haar voltooiing nadert.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Deze nadert haar voltooiing. Met deze
voltooiing is men echter niet ver genoeg opgeschoten.
Ik heb het idee dat de heer Lansink
mij iets in de schoenen wil schuiven en
dat hij zelf wil vrijblijven van het ene
èn het andere. Dit is altijd de gemakkelijkste weg. Deze kiest het CDA echter
het meest.
De heer Lansink (CDA): De laatste opmerking laat ik graag voor rekening
van mevrouw Epema. Ik ben van oordeel dat beide aspecten van de wetgeving in gelijke mate moeten opschieten. Iedereen is er toch van overtuigd
dat wij het integrale milieubeleid niet
kunnen missen. Hiervoor is nu eenmaal de Wet algemene bepalingen m i lieuhygiëne en de uitbouw tot een m i lieukaderwet een noodzaak.
Ik kom nu terecht bij de milieu-effectrapportage. Er bleek straks al enig
misverstand tussen de Minister en mij
over de vraag, wat met die MER-wetgeving dient te gebeuren. Het feit, dat
in de Wet algemene bepalingen, inspraak, normering, enz. geregeld zullen worden, - zeker waar het de procedurele kanten betreft, maar op s o m m i 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 degenen, die menen, dat men tot een
doelmatiger stelsel kan komen, als tot
een aparte MER-wetgeving wordt
overgegaan. Voorlopig zie ik die argumenten nog niet. Belangrijk is, dat wij
iets doen met die MER; daarover zullen wij 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 o m een nota gevraagd.
Ik zie natuurlijk liever direct wetgevende arbeid, zonder een voorbereidende
nota. Ik heb gezegd, dat al genoeg materiaal voorhanden is. De Minister
heeft dit bevestigd en kenbaar gemaakt, dat hij bereid is aan wetgeving
te werken. Zoeven is gebleken, dat gedacht 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-
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ring. Het jaar 1980 lijkt mij juist voldoende; het mag niet verder in de tijd
worden geschoven.
De Minister heeft een notitie aangekondigd en zijn bereidheid uitgesproken tot een mondeling overleg. Dat
lijkt mij niet voldoende. Ik heb gezegd,
dat het een stap is, ook voor deze Kamer van belang. In het land dient evenwel 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 willen
hebben.
Ik heb de eer u hierbij de motie te
overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Lansink,
Deetman en Braams wordt de volgende motie voorgesteld.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting voor
1979 (onderdeel milieuhygiëne);
van oordeel, dat informatieplicht, aanmeldings- en beoordelingsprocedures, alsmede een wettelijk instrumentarium ter beheersing van milieugevaarlijke stoffen dringend geboden
zijn;
gelet op het voornemen van de Regering, een wettelijke regeling ter zake
van milieugevaarlijke stoffen voor te
bereiden;
verzoekt de Regering, tijdig een maatschappelijke discussie over milieugevaarlijke 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 voldoende 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 discussie 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-gevaarlijke stoffen, hoe beter het is. Wij hebben een keurig voorbeeld gezien in het
blad van de Stichting Natuur en milieu.
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De heer Lansink (CDA): De Minister
heeft gezegd, dat hij een notitie zal opstellen. Ik neem aan, dat daarover een
mondeling overleg zal worden gevoerd. De notitie en het verslag van
het mondeling overleg kunnen bij de
discussie worden betrokken. Hetzelfde
geldt voor het materiaal, dat al voorhanden 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 wij moeten meenemen. Bij
het beleid ter zake van die EG-richtlijn
heeft de Regering hiermee rekening te
houden. Verder laat ik het aan de Regering 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 voorlopige centrale raad wordt gevraagd
en dat er, om het idee van de heer Jansen 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 uitgesloten dat naar aanleiding van deze
discussie in de Kamer een nader advies wordt gevraagd.
Ik kom nu tot de chemische afvalstoffen, waarover ik kort kan zijn, o m dat de Minister op de vele vragen die
gisteren op hem zijn afgevuurd een
antwoord heeft gegeven. Hij heeft ook
in deze aangelegenheid een toezegging gedaan, namelijk de Kamer te informeren over het overleg met de provincies, 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 mondeling overleg. Wij zouden dan bovendien wat verder kunnen ingaan op de
aard van het interim-beleid.
De heer Hartmeijer (PvdA): Vindt de
heer Lansink dat deze gegevens achteraf in de openbaarheid moeten komen,
na de provincies, of vindt hij dat het
van tevoren moet geschieden? Het
laatste zou al een stukje openbare discussie teweeg kunnen brengen, zelfs
buiten de Kamer.
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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 gebruikt worden voor een mondeling
overleg ten onrechte vaak het stempel
'geheim' krijgen. Dat kan nooit de bedoeling van een goede openbare gedachtenwisseling zijn.
De Voorzitter: Vindt u het terecht dat
ik u eraan herinner dat ook de heer
Deetman van uw fractie nog staat ingeschreven en dat uw 'fractietijd' bijna
is verstrekken?
De heer Lansink (CDA): Ik ben bijna
klaar. Gisteren heb ik overigens tijd gewonnen, maar die is kennelijk niet bijgeschreven.
De Voorzitter: Dat is een misverstand.
Als u gisteren wat korter hebt gesproken dan u van plan was, dan houdt dat
niet in dat u nu die schade kunt inhalen. 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 tijd
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 Afvalstoffenwet en het hergebruik in alle aspecten een beleidsnota moet komen, kan
ik nu nog niet beantwoorden. Ik denk
wel dat het goed zou zijn, maar of wij
daarbij moeten komen tot een hergebruik 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 beklemtoond, daarbij wijzend ter toelichting op de Hinderwet en de Wet luchtverontreiniging. Wij hebben van onze
kant willen 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 beraad over de positie van de gemeente
wenselijk is. Wij hebben daarbij een
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paar suggesties ter tafel gebracht, zoals, als het gaat o m bij voorbeeld vergunningverlening, afbakening van
werkvelden tussen provincie en gemeente, waarbij men zou kunnen denken aan criteria gerelateerd aan milieubelasting.
Wij hebben ons ook afgevraagd, of
men de gemeente geen taken zou kunnen geven in het uitvoerende vlak, gegeven het door provincie en Rijk vastgestelde beleid. Omdat de Minister
hierop niet is ingegaan, wil ik er twee
suggesties aan toevoegen, bij voorbeeld de gedachten die leven met betrekking tot de wijziging van de bijdrageregeling ex artikel 66 van de Wet
luchtverontreiniging. Ik kan mij indenken 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 interprovinciaal overlegorgaan en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 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 uitvoering van de milieuwetgeving en
daarbij een relatie gelegd met de heffingenproblematiek. Dat is onze bedoeling nadrukkelijk niet geweest. Wij
hebben de indruk dat onvoldoende
middenkader aanwezig is. Wij hebben
gevraagd naar een inventarisatie van
de behoeften en benadrukt dat bestaande deskundigheid op dit moment
de ruimte zal krijgen. Misschien kan de
Minister daarop nog ingaan.
Ik dank de Minister voor zijn antwoord inzake de sluipende verontreiniging. Hij heeft het belang van de bestrijding daarvan onderstreept. Hij
heeft benadrukt dat wij daarvoor
voortdurend beducht moeten zijn.
Wij zijn iets verder gegaan. In de memorie van toelichting worden verschijnselen 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 willen 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, eventueel schriftelijk, antwoord zou krijgen.
Voor de vragen zelf verwijs ik naar
mijn betoog in eerste termijn. Zij betreffen de olieverontreininging van
stranden, de afvalverbranding op zee,
bestijdingsmiddelen, de routeplichtigheid 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 positie van het milieubeleid, niet o m de
Minister maar om het milieubeleid. Op
het nipperjte hebben wij 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 motie-Terlouw. De brief kan ook bepaald
niet worden beschouwd als een uitvoering van het eerste gedeelte van de
motie-Terlouw, waarin wordt gevraagd o m de consequenties van (alle
aangekondigde wetgevingsplannen en
voor overige wetgeving en daaraan verbonden bevoegdheden. Zonder dat
kunnen w i j niet beoordelen wat die
plannen voorstellen. Wat geluidhinder
betreft gaat het vooral om de geluidhinder in de Wegenverkeerswet en de geluidhinder in de Luchtvaartwet. De brief
van de heer Van Agt bevat geen specificatie van de voor wijziging in aanmerking komende plaatsen in die wetten.
Die zou ik graag alsnog vernemen.
Maar er is nog een aantal wetten waarover meer duidelijkheid zou moeten bestaan: de Grondwaterwet, de Waterleidingwet, de Wet verontreiniging zeewater, 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 constateren dat de heer Van Agt het eerste gedeelte 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 gedeelte van de motie-Terlouw willen wij
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 Minister op de samenstelling van de interdepartementale 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 uitvoerig 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 regeringsbeleid.
Op twee concrete punten verkrijg ik
nog graag zijn reactie: Op mijn opmerking over de tweede fase van de WIR
en over de milieukosten als produktiekosten.
Wat de prioriteitstelling in het kader
van de bezuinigingen betreft, doen w i j
er meen ik het best aan van de Minister een prioriteitenschema te vragen
ten behoeve van een met hem te voeren mondeling overleg. Zo'n prioriteitenschema moet duidelijk aangeven,
wat de komende jaren op welk tijdstip
naar zijn mening moet gebeuren met
aanduiding van de daarvoor benodigde 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 Minister zijn opmerking toelicht, dat de posten 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 bepalend zijn voor onze voornemens
eventueel nog te komen met voorstellen 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 wij kunnen besluiten
amendementen daartoe in te dienen.
Wat de milieugevaarlijke stoffen betreft, 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 vernemen. 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 zeker voor de ernstigste nieuwe stoffen
een regeling tot stand te brengen.

Volksgezondheiden
Milieuhygiëne

Over milieu-incidenten zal overleg
worden gevoerd, zo is gezegd. Ik heb
hierover in februari jl. al een motie ingediend die toen is aangenomen, zodat het mogelijk was geweest dit overleg al te voeren. Ik verneem graag wat
hieraan al is gebeurd en hoe lang het
nog zal duren voordat deze motie alsnog zal worden uitgevoerd.
Bij het chemische afval draait het
vooral om de niet-verwerkbare stoffen. Onze benadering hiervan hangt
enigszins samen met de gedachtenlijn
ten aanzien van milieuvreemde stoffen. Ik meen dat wij ook over het onverwerkbaar chemisch afval meerduidelijkheid van de Minister moeten verkrijgen. In eerste termijn heb ik uiteengezet, dat vooral het voorkomen van
het ontstaan van deze stoffen noodzakelijk 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 algemeen, waarbij het met name om het
hergebruik gaat. Ik ben het zeer oneens met de Minister, dat dit een zaak
is van studie en van problemen, waarmee wij nog heel lang bezig moeten
zijn. Ik vraag hem niet meteen de gehele wereld te hergebruiken, maar wel
een begin met de uitvoering te maken.
Dat is beslist mogelijk.
Ik herinner eraan, dat er een initiatief-ontwerp inzake verpakkingen is
geweest - onder andere door de f ractie van D'66 geïnitieerd - , dat is ingetrokken, omdat de ontwerp-Afvalstoffenwet een hooidstuk V bevatte. Met
de door mij bij interruptie al aangestipte praktische mogelijkheden moeten
wij beginnen. Dat is ons inziens van
het grootste belang.
Tot slot van mijn betoog wil ik u,
mijnheer de Voorzitter, dan ook graag
een motie van die strekking overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Lambers-Hacquebard, Engwirda, EpemaBurgman en Lansink wordt de volgende
motie voorgesteld.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting voor
1979 (onderdeel milieuhygiëne);
van oordeel, dat maatregelen ter vermindering 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 termijn zoveel mogelijk uitvoering te geven aan preventieve maatregelen op
grond van hoofdstuk V van de Afvalstoffenwet,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende 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 o m inhoud
te kunnen geven aan een lange-termijnbeleid. 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 tegenspraak in zichzelf. Ik heb namelijk het
idee dat alles wat past in de natuurlijke
kringlopen niet zozeer als kwalijke neveneffecten kunnen worden beschouwd. Als deze in de natuurlijke
kringlopen kunnen worden ingepast,
zijn wij al een heel eind. De vraag is
ook hoe men een kwalijk neveneffect
of nevenprodukt definieert.
Over mijn betoog over de karakteristieke tijden merkte de Minister o p d a t
er maatregelen moeten worden getroffen, als er acute stoornissen in een
klein gebied zijn. Dat past natuurlijk
geheel in mijn betoog. Ik heb nog even
gezinspeeld op een vermoedelijke natuurwet die er is. De problemen die
een korte karakteristieke tijd hebben
uiten zich echter meestal snel. Dan kan
er ook snel worden ingegrepen, juist
omdat de sturingstijd kort is. Mij lijkt
dat niet in tegenstelling tot wat ik heb
betoogd.
Wat de macro-economische beschouwingen onder andere over de arbeidsplaatsen betreft, blijft toch een
paradox bestaan die onopgelost is. Als
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mijn gegevens uit de literatuur juist
zijn en de milieu-ingrepen tot dusverre
een negatief effect o p de arbeidsplaatsen hebben gehad, mag men verwachten dat van een sterke expansie van de
milieu-uitgaven ook een sterkere expansie 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 discussie het extra nuttig maakt een goed
doorgevoerde analyse op macro-economisch niveau te maken, waarin zowel de effecten op de arbeidsplaatsen
als gevolg van de verschillende milieumaatregelen als de arbeidsplaatsen
die ontstaan door de milieu-maatregelen, bij voorbeeld in de vorm van
ambtenaren en technici, worden bekeken. Deze discussie maakt duidelijk dat
een macro-economische studie noodzakelijk is.
Met wat de Minister heeft gezegd
over het beleid inzake de milieu-effectrapportage kunnen wij instemmen.
Het antwoord van de Minister ter zake
de milieuhinderlijke bedrijven heeft
naar onze mening tot voldoende duidelijkheid geleid. Het betreft een overbrugging; het is niet de bedoeling, de
milieuhinderlijke bedrijven blijvend te
steunen. Het gaat er juist om een overgang mogelijk te maken, die tot behoud van arbeidsplaatsen kan leiden.
Het is niet uitgesloten dat die maatregelen zelfs een kleine expansie van arbeidsplaatsen kunnen geven.
Natuurlijk zijn de bedrijven, die
woonwijken verkrotten, niet meer in
staat geweest, de laatste jaren te investeren. In die omstandigheden zullen zij weinig expansiemogelijkheden
hebben gezien. Wanneer zij nu worden
geholpen o m naar een ander terrein te
gaan, is het niet uitgesloten dat daarvan een gunstige invloed op de werkgelegenheid kan uitgaan.
De Minister heeft gezegd dat het
punt van het koolzuurgas in de kolennota 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 gebeuren op een paniekachtige manier,
zoals bij voorbeeld wel de opberging
van het radio-actief afval is behandeld.
Er is nog wel enige tijd. Ik heb gepleit
voor een verstandige discussie daarover. Het gaat bij de afweging van de
verschillende vormen van energieproduktie o m verschillende soorten van
lange-termijneffecten. Dan is een afweging van wat als het belangrijkste
moet worden gezien essentieel.

Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

Wat de relatie tussen Economische
Zaken en Milieuhygiëne betreft en ook
tussen economie en de disciplines die
ten grondslag liggen aan de milieuhygiëne, kan ik mij optimistischer en positiever uiten dan anderen in deze Kamer, waarbij ik met name denk aan het
betoog van mevrouw Lambers. Ik heb
ook nog eens de stukken van Economische Zaken nagekeken en met name
de Nota selectieve groei. Ik moet zeggen dat daar op een nog steeds zeer
aanspreekbare manier gesproken
wordt over de relatie tussen economische effecten en milieumaatregelen. In
dat samenspel, waar ook de Minister
gewag van maakte, hebben wij een
voorbeeld van de wijze waarop volgens ons het overleg tussen de departementen zou moeten zijn. De hoeveelheid 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! lkdoelde 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 waarvan ook in de antwoorden op de vragen wordt aangegeven dat die negatieve milieugevolgen kunnen hebben.
De heer Braams (VVD): Dan hebt u
waarschijnlijk toch mijn betoog van
zoeven niet goed gevolgd. Ik heb aangegeven dat er een duidelijke paradox
aan het groeien is. Als enerzijds niet
kan worden aangegeven dat milieumaatregelen positieve werkgelegenheidseffecten hebben, dan zou men
kunnen stellen dat uitbreiding van milieumaatregelen nog meer negatieve
werkgelegenheidseffecten heeft. Ik geloof dan dat mevrouw Lambers met
haar opmerking verkeerd zit.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Geen negatieve werkgelegenheidseffecten, maar negatieve effecten
voor de kwaliteit van het milieu. Door
ongestuurde investeringsstimuleringen kunnen er investeringen ontstaan
die op zich milieuschadelijk zijn. In de
antwoorden staat ook dat dit zou kunnen leiden tot de noodzaak van een
verhoogde activiteit van het milieubeleid. 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 alleroorspronkelijkste 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 worden 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 behoeftte bestaan dan mevrouw Lambers nu uitspreekt.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb begrepen dat de Minister heeft aangehaald
opmerkingen van de wetenschapsman
Eugene Odum. Welnu, juist zijn beschouwingen 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 gekomen.
Ondersteuning verdient hetgeen
door de Minister is gezegd over de afvalwetten. Ik hoop inderdaad dat men
in 1979 een stuk verder kan komen met
de provinciale plannen. Wat het chemisch afval betreft, moet mijns inziens
ook worden overwogen o m tijdelijke
opslag desnoods buiten het land te
zoeken.
Wij vinden het hergebruik bijzonder
belangrijk. Het lijkt ons zinvol o m zowel experimenten te doen bij de behandeling van het vuil en ook bij de
bron, bij voorbeeld o m te komen tot
gescheiden inzameling. Statiegeld is
mogelijk, maar als je het over batterijen 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 ontwikkeling ter zake tegemoet.
Ik vond hetgeen over de fosfaten en
het slib is gezegd bijzonder interessant. Heeft de Minister in zijn overwegingen 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 betreft, wil ik nogmaals zeggen dat ik met
belangstelling naar de Minister heb
geluisterd. Wij willen benadrukken dat
wij dat overleg van bijzonder groot belang achten.

Theodore Roosevelt en Thorbecke
bleef de Minister bij zijn visie waarbij
het milieu meer rustbed voor de leefbaarheid van de mens is dan instrument van zijn roeping. Als de natuur
instrument in handen van de mens bij
zijn roeping is, houdt het woord 'instrument' niets in dat onrecht aan de
natuur doet. De Minister kent ons
volkslied, waar hetzelfde w o o r d 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 chemische afvalstoffen een datum is genoemd, 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 immers beheerst omzetbaar en dus opwerkbaar kunnen zijn op dezelfde manier als waarop ze milieuhinderveroorzaakt. 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 opwerkbare afvalstoffen die niet bruikbaar zijn bijvoorbeeld als vulstof bij
wegenaanleg, voor mij nog wat raadselachtig. Ik ben dan ook benieuwd
naar de brief die de Minister hierover
zal schrijven. Dan merken wij ook wel
of het alleen o m silicaten gaat.
Kan de Minister ten slotte nog iets
zeggen over het gebruiken van het bedrag van 1 min. voor rioleringskosten?
Ik eindig mijn betoog met te zeggen
dat het mij genoegen deed dat de heer
Lansink liet blijken dat wij ten aanzien
van het rentmeesterschap dichter bij
elkaar staan dan alleen wordt aangegeven door onze gemeenschappelijke
vakrichting.

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

Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Vanwege de tijd zal ik een keuze
moeten maken uit de verschillende onderwerpen die door de geachte afgevaardigden naar voren zijn gebracht.
De heer Verbrugh maakte mij er terecht op attent, dat ik die vraag over de
riolering vergeten was. Het was niet de
minst belangrijke vraag. Er staat inderdaad een bedrag van 1 min. op de begroting. Tot 1977 zijn alle bedragen
ook uitgegeven. Er is de schijn dat dit
in 1977 niet zo is geweest.
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Volksgezondheiden
Milieuhygiëne

D

Het is een feit dat door allerlei oorzaken die buiten de toekenning van de
gelden lagen, de realisatie van het
voornemen waarvoor dus het ontbrekende geld bestemd is, nog niet begonnen is. Dit kabinet heeft voor 1979
nog f 30 miljoen in aanvullende werkgelegenheidsgelden ter beschikking
gesteld. Dat bedrag zal mede in beschouwing worden genomen bij de
verschillende plannen die er ten aanzien van de rioleringen zijn. Zij zullen
worden ingebouwd in de beleidsmogelijkheden die het ministerie heeft.
Dat betekent dat een wat omvangrijker
beleid op gang kan worden gebracht.
Dat zal volgend jaar mede gestalte krijgen in de rioleringennota die ik heb
aangekondigd.
Ik wil nog even terugkomen op de
milieu-hinderlijke bedrijven niet het geuitdrukkelijk op wijzen dat - ter voorkoming van elk misverstand en daaro m doe ik dit punt niet schriftelijk a f de financiering van milieu-hinderlijke
bedrijven geheel anders plaatsvindt
dan andere steunverlening. In het kader van de verschillende milieuwetten
kan steunverlening alleen plaatsvinden in het kader van de opbrengt door
middel van heffingen. Dat nu is bij de
milieuhinderlijke bedrijven niet het geval; die gaan uit de algemene middelen. Dit is een belangrijk punt.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Waarvoor belangrijk?
Minister Ginjaar: Dat zonder verhoging van lasten toch steun kan worden
gegeven o m tot een goed leefmilieu in
woonkernen te komen.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Zonder verhoging van lasten voor degenen 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 verontreiniging van afvalwater voor huishoudens
bij voorbeeld wel uit de algemene
middelen moeten komen. Ik wil die
discussie uitstellen tot de heffingennota.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): U
loopt achter.
Minister Ginjaar: Ik kom tot de bevoegdheden van de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
wederom aangesneden door mevrouw Epema en mevrouw Lambers.
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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 volstrekt met mij oneens zal zijn. Ik kan
een heel eind met haar meegaan, als
het gaat o m 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 accent gelegd op de integratie van het
milieubeleid in het totale overheidsbeleid. Daar zullen de nodige instrumenten worden geschapen. Ik meen dat dit
mevrouw Lambers - en de heer Terlouw - moet aanspreken. Voorts betekent het weer een eerste stap naar een
verdere vervolmaking van de totale
beleidsbepaling.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Het gaat er niet om dat wij alles
in één klap geregeld willen 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 geluidhinder, in ieder geval niet voldaan. Ik
denk dat wij deze discussie vruchtbaarder 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 overtuiging 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 desbetreffende maatregelen alle daarbij betrokken
departementen op geëigende wijze
zullen worden ingeschakeld.
De heer Konings (PvdA): Wie gaat die
interdepartementale commissie voorzitten en wie zullen daarvan deel uitmaken? Kan de Minister hierover wat
meer informatie geven?
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Naast de aspecten van de Wet geluidhinder zijn er in een aantal andere
wetten ook aspecten van geluidhinder
geregeld. Waar het gaat o m de medebetrokkenheid van de Ministervan
Volksgezondheid en Milieuhygiëne bij
die andere aspecten, zijn twee dingen
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belangrijk. Op grond van die medebetrokkenheid zal de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dus met
bepaalde voorstellen moeten komen.
Het is natuurlijk heel duidelijk, dat,
waar het ook weer om een departementale taakverdeling en harmonisatie gaat, de Minister-President uiteindelijk verantwoordelijk is voor het
vooroverleg en de beslissingen die
daarover in de Ministerraad worden
genomen.
De heer Konings (PvdA): Welk departement 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 Minister het voortouw in die commissie?
Dit wil ik graag weten.
Minister Ginjaar: Het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne levert de voorzitter.
Mijnheer de Voorzitter! Er is door
m e v r o u w Epema gesproken over prioriteiten. Ik moet zeggen, dat ik haar
stellingname niet helemaal begrijp. Ik
begrijp haar namelijk daarom niet,
omdat het gaat o m het invullen van algemene maatregelen van bestuur bij
een tweetal wetten die reeds een aantal jaren geleden zijn aangenomen. En
het gaat o m een toekomstige wet inzake de bodembescherming. Wat het departement van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne betreft, is er een ontwerp, 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 vertraging opgeleverd. In die paar maanden
is meer bereikt dan tijdens alle mogelijke discussies in een vorige periode
in ministeriële commissies. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is nu heel duidelijk verantwoordelijk voor het opstellen van die wet.
Het ontwerp dat op het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
aanwezig is, zal nu onderwerp van interdepartementaal 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 zullen de rijdende trein van de sectorwet-
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geving laten lopen en zelfs, zo mogelijk nog harder. Het probleem is echter,
dat wij nu een aantal andere treinen in
beweging moeten zetten.
Ik w i 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 wij nu het
treintje van de milieugevaarlijke stoffen, 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 gekomen. Door de Kamer is toen gezegd:
Ga er wat aan doen.
Ik hoor mevrouw Epema op dit moment zeggen, dat de milieugevaarlijke
stoffen geen algemene wetgeving betreffen. Ach, daarover kunnen w i j praten. Het gaat dan echter wel o m m i lieugevaarlijke stoffen, die zowel in
water, bodem als lucht terecht kunnen
komen. Bovendien gaat het o m stoffen
die in de verschillende compartimenten 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 namelijk bang, dat de eerste trein van de
sectorwetgeving die in beweging is,
behoorlijk w o r d t afgeremd, als de Minister te veel van die andere treinen in
beweging wil zetten.
Dan vind ik dat u prioriteiten moet
kiezen. Van de heer Lansink moest ik
prioriteiten noemen. Zelf kon hij trouwens helemaal geen prioriteiten noemen. 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 prioriteiten zijn. Als zij dit nu niet kan zeggen, laat zij dit dan een keer in de
v o r m van een nota aan de Kamer
doen.
De heer Lansink (CDA): Ik maak bezwaar tegen de stelling dat ik geen prioriteiten zou hebben genoemd. Ik heb
in eerste termijn heel duidelijk de onderwerpen genoemd waaraan ik een
hoge prioriteit toekende. Mevrouw
Epema-Brugman heeft zojuist zelf, bij
interruptie, het punt van de milieugevaarlijke 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 begroting, kunnen worden uitgevoerd in
de komende twee jaar. Welke fasering
zit daarin? Van sommige onderwerpen
weten wij het, maar lang niet van alle.
Dit willen w i j graag weten in verband
met de financiën. Daarom heb ik om
een uitwerking van prioriteiten gevraagd.
Minister Ginjaar: Het staat toch allemaal in de memorie van toelichting. Ik
heb zojuist exact gezegd waarom het
ging. Ik heb gezegd dat er een wet Bodembescherming in ontwerp was. Deze wordt ingebracht in het interdepartementaal overleg. Ik heb gesproken
over de milieugevaarlijke stoffen. Ik
heb alleen, ten aanzien van het tijdstip,
geen uitspraak gedaan over de problematiek van de beleidscoördinatie van
gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Ik wil dit niet doen en ik kan dit
niet doen. Wij hebben nog geen inzicht
op welke termijn w i 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 tijd gefaceerd, willen
horen, welke prioriteiten van al die prioriteiten meteen kunnen worden uitgewerkt en welke toch moeten wachten. De memorie van toelichting geeft
er geen uitsluitsel over hoe zich dit onderling verhoudt.
Minister Ginjaar: Dat is inderdaad een
moeilijk probleem. Misschien kunnen
wij 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 financiële verantwoordelijkheden voor
deze gang van zaken van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze laatste zijn er echter niet. Het
is in de eerste plaats een zaak van binnenlands 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 milieu-incidenten die ook in het verleden
veel aandacht hebben gehad, ook in
deze Kamer waar regelmatig mondeling overleg plaatsvindt, als ik bij voorbeeld denk aan de problematiek van
Bergen op Zoom, als ik denk aan de
problematiek in Tiel - wij weten alle-
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maal dat daarvoor geen adequate wetgeving aanwezig is - zie ik, dat deze er
duidelijk moet komen.
De heer Hartmeijer (PvdA): Daarover
wilde ik vandaag eigenlijk niets zeggen. Dan had de Minister gëzegd'daar
heb je de kwestie Bergen op Zoom
weer'. Ondanks de gesprekken die wij
hebben gehad en het mondeling overleg, zijn er op dit moment besprekingen met Economische Zaken en Sociale Zaken in verband met de uitbreiding. U weet heel goed uit de rapporten, wat daar is gebeurd. U weet dat
w i j in half november nog een mondeling overleg hebben. Wij moeten nog
rapporten krijgen van een enkel ministerie.
Dat wil toch niet zeggen dat Milieu,
externe veiligheid, gevolg zal geven
aan hetgeen Economische Zaken, op
grond van interne gegevens, aan aanbevelingen doet.
Minister Ginjaar: De heer Hartmeijer
heeft volstrekt gelijk. Hij ziet echter
over het hoofd dat de vergunningenverlening berust bij het provinciaal bestuur. 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 inspecteur, in het kader van het vergunningenbeleid, een bijzonder belangrijke
taak heeft. De heer Hartmeijer weet
heel goed, als een bedrijf, welk
bedrijf dan ook, op een gegeven moment met het ministerie van Economische Zaken besprekingen voert, dat hij
niet kan stellen dat ik daarbij moet
gaan zitten. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet.
De heer Hartmeijer (PvdA): Dat is natuurlijk 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 aangelegenheden, maar dat men dit moet bekijken 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 betekent ook dat u toegeeft dat u in eerste
instantie niet heeft gezegd wat u had
moeten zeggen, namelijk dat de milieubelangen en de externe veiligheid
toch niet zo belangrijk zijn in dit regeringsbeleid.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! 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-
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gunningverlening en van de externe
veiligheid in de eerste plaats een zaak
is van het provinciaal bestuur. De heer
Hartmeijer zou toch niet willen dat ik
op voorhand bepaalde uitspraken doe,
waar dat in het kader van de wet op
een logische manier moet plaatsvinden.
De heer Hartmeijer (PvdA): Dat ben ik
met de Minister eens, maar ik heb niet
geprobeerd zo'n uitspraak uit te lokken. Ik ben meer op het regeringsbeleid 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 natuurlijk wat anders moeten zeggen. Ik bedoelde 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 regeringsbeleid in, zoals de Minister het nu naar
voren brengt ten opzichte van General
Electric.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van mening dat de memorie
van toelichting wat mijn uitgangspunten betreft - ik meen aan zijn gezicht te zien dat de heer Hartmeijer het
met mij eens is - volstrekt duidelijk is.
De ontboezeming, zoals de heer Hartmeijer die zojuist deed, is in feite niet
relevant en misschien zelfs niet terecht.
In tweede termijn zijn door de Kamer nog vele andere vragen gesteld. Ik
moet nog even iets zeggen over lnduval. De heer Hartmeijer heeft gezegd
dat de Minister verleden jaar aan een
mondeling overleg heeft deelgenomen 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 provincies 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 beoordeeld wat de mogelijkheden zijn. Het
gaat dan niet om mogelijkheden om
de provincies over te halen om mee te
doen, maar om de concrete mogelijkheden tot realisering. Het betekent ook
dat aan de hand van die bevindingen
een nadere beleidslijn moet worden ü t gestippeld.
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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 afvalstoffen, niet een uitwerking is die zich in
geheim beraad zal afspelen, maar dat
de provinciale besturen en, wanneer
het nader wordt uitgewerkt, de daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen daarbij heel duidelijk in alle
openheid betrokken zullen zijn.
Ik noem ook nog even de grondwaterwet, omdat mevrouw Epema daaraan 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 Waterleidingbedrijven.
Minister Ginjaar: Het gaat mij er niet
o m hoe het ding heet; het gaat er mij
o m dat mevrouw Epema zei dat deze
Minister die heeft ingeleverd. Daartegen teken ik protest aan, want het is de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne geweest en niet deze Minister.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Moet ik daaruit opmaken dat deze Minister dat niet gedaan zou hebben?
Minister Ginjaar: Ik meen dat ik volstrekt 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 milieugevaarlijke 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 euvel duiden dat ik nog niet kan zeggen
op welke wijze ik aan de motie gevolg
kan geven. Het lijkt mij echter niet onmogelijk dat de discussie binnen een
jaar kan plaatsvinden.
Mevrouw Lambers heeft een motie
ingediend met betrekking tot hergebruik. Deze motie is mij sympatiek; ik
ben zelf een groot voorstander van
hergebruik. Ik heb inhoudelijk geen enkel 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 voorstellen dat de andere vragen schriftelijk
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worden beantwoord - merk ik op dat
er een vraag is die vóór dinsdag moet
zijn beantwoord. Het gaat o m de vraag
over het al dan niet uitbrengen van
suppletore begrotingen. Wij moeten
immers kunnen beoordelen of wij alsnog willen overgaan tot het formuleren van amendementen o m bezuinigingen terug te draaien.
De Voorzitter: Ik ga ervan uit dat de
Minister, als het enigszins mogelijk is,
vragen vóór dinsdagmiddag schriftelijk te beantwoorden, hiernaar zal streven. Dit laat onverlet wat mevrouw
Lambers heeft gezegd. In het algemeen moet ernaar worden gestreefd
dat, voordat er over de begroting
wordt gestemd, alle schriftelijke antwoorden binnengekomen zijn?
Minister Ginjaar: Ik begrijp niet helemaal wat mevrouw Lambers bedoelt.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): In eerste termijn heb ik uiteengezet dat wij niet instemmen met het
bezuinigen op drie posten. De Minister
heeft toen, ook in verband met eerdere
aankondigingen in Bestek ' 8 1 , gezegd
dat misschien suppletore begrotingen
worden ingediend, als deze posten te
laag blijken te zijn o m een toereikende
uitvoering mogelijk te maken. Later
heeft hij gezegd dat de nu gegeven bedragen toch vast zijn.
Verder hebben wij hem gevraagd,
later in de commissie een uiteenzetting te geven over de prioriteiten in
verband met de beschikbare middelen. Als wij hierop niet enig zicht hebben, kunnen wij moeilijk beoordelen of
wij kunnen wachten, omdat als het
vastloopt alsnog geld beschikbaar zal
worden gesteld. Dit kan voor ons aanleiding zijn tot het formuleren van
amendementen. Een antwoord dinsdag lijkt ons hiervoor te laat.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik
wil dan ook de onderbouwing van de
arbeidsplaatsen van de Minister hebben, waarnaar ik in eerste en tweede
termijn heb gevraagd.
Minister Ginjaar: In de begroting zijn
een aantal gelden opgegeven. Dit zijn
de middelen waarmee w i j het zullen
moeten doen. Hier kan men niet omheen.
Ik heb echter gezegd dat ten aanzien
van de onderlinge verdeling van de
gelden andere modaliteiten mogelijk
zijn. Hierin kunnen eventueel wijzigingen worden gebracht.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Wordt het dus het een in plaats
van het ander?

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 wil een onderbouwing van de 3000
arbeidsplaatsen die de Minister in eerste termijn heeft beschermd. Als de
Minister de getallen weet te noemen,
moet dit uitermate snel kunnen. Ik verwacht dat zij morgenmiddag op tafel
liggen. Dan kunnen wij 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 tijd kan ik mij niet binden.
De Voorzitter: De schriftelijk gegeven
antwoorden zullen worden opgenomen in een Bijvoegsel bij de Handelingen van deze vergadering.'
[Opgenomen aan het eind van deze
weekeditie]
De algemene beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is voortzetting van de behandeling van hoofdstuk XVII (Volksgezondheid en Milieuhygiëne) van de
rijksbegroting voor 1979, voor zover
betreft de afdeling Volksgezondheid
15 300 - XVII) en van de daarbij voorgestelde moties.
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb bij de beantwoording van
het hoofdstuk Milieuhygiëne al mede
namens de Staatssecretaris onze dank
uitgesproken voor de aandacht, waarmee de Kamer onze intenties tegemoet is getreden. Ik neem aan dat de
Staatssecretaris direct ten aanzien van
haar beleidsterrein hierover nog nadere 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 verantwoordelijkheden. In de eerste
plaats verwijs ik de geachte afgevaardigde naar de Beschikking, regelende
de taakomschrijving van de Staatssecretaris en mij, zoals gepubliceerd in
de Staatscourant van 16 januari 1978.

Minister Ginjaar: Ja.
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Daaruit blijkt, dat er enige wijziging in
de taakomschrijving is gekomen ten
opzichte van de voorgaande kabinetsperiode.
Onder meer zijn de voedingsaangelegenheden en de daarbij behorende
wetgeving uitgezonderd van het gebied van de volksgezondheid, waarmee 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 beleid' bevat. Hieruit moge blijken, dat
de Minister zich niet geheel van de inhoudelijke 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 eenzijdige 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
hoofdlijnen van het volksgezondheidsbeleid, met daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris. Binnen de taakomschrijving voor
de Minister vallen: het toezicht op de
levensmiddelen en andere waren, de
levensmiddelenhygiëne, de bestrijdingsmiddelenwet, de gevaarlijke stoffen, het veterinair toezicht, de Vleeskeuringswet, de pluimveevleeskeuring, het zoölogisch en het veterinair
onderzoek, de wet op de dierproeven,
de wet op de kanalisatie van de diergeneesmiddelen, en de diergeneeskundeontwikkeling en de Destructiewet.
Dit alles behoort tot het beleidsterrein
van de Minister.
Ik kan mij voorstellen dat hier en
daar misschien nog wel wat problematiek ontstaat, omdat de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding uitdrukkelijk het beleidsterrein is van de Staatssecretaris. Ik kan de geachte afgevaardigde verzekeren dat dit wat ons betreft 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 volksgezondheid. Ook hierbij kan naar mijn mening
geen reden voor ongerustheid rijzen.
Bij die discussies en beschouwingen
ging het, voor zover zij volksgezondheid raakten, immers om de totaliteit
van de sociale verzekering en een eco-
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nomisch en sociaal verantwoorde lastenverdeling. Een verdere uitsplitsing
over vakministers is bij de beantwoording begrijpelijkerwijze vermeden.
In het kader van de taakverdeling wil
ik nu enkele aspecten naar voren brengen met betrekking tot bepaalde onderdelen van de gezonheidsbescherming.
De heer Weijers (CDA): De Minister
zegt dat bij de beantwoording in verband met Bestek '81 en de algemene
politieke beschouwingen niet alle vakministers aan bod kwamen. Mij is echter opgevallen dat de Minister van Binnenlandse Zaken, goed voor ruim 21/2
mld., als het om overheidspersoneelszaken gaat, wel het woord voert en de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 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 Binnenlandse Zaken duidelijk verantwoordelijk is voor het beleid van het totale
overheidspersoneel, terwijl het bij het
bedrag van 2 mld., waar het in de gezondheidszorg o m 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 wil die
dan ook gezamenlijk beantwoorden.
Mevrouw Andela heeft gewezen op
het belang van goede voedingsgewoonten en heeft gesproken over de
problemen in de Westerse samenleving: te veel aan voeding en eenzijdigheid bij de voedselkeuze. Ik heb grote
belangstelling voor deze problematiek. Het is echter nodig dat een integraal beleid op dit punt grondig wordt
voorbereid.
Op 14 april van dit jaar heb ik dan
ook een adviesaanvrage aan de Voedingsraad gericht over maatregelen
ter bevordering van goede voedingsgewoonten. Aanleiding daartoe waren
gegevens van een CBS-onderzoek
over het budget van werknemers,
waaruit bleek dat opvallende veranderingen in de periode 1964-1975 zijn
opgetreden in het patroon van de gezinsconsumptie binnen wat wordt genoemd de artikelgroep voeding. Ook
de gegevens betreffende het gemiddeld hoofdelijk gebruik van voedingsmiddelen, zoals die jaarlijks worden
gepubliceerd in het tijdschrift Voeding,
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indiceren de laatste 25 jaren een belangrijke wijziging in het voedingspatroon. 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 gegevens te verstrekken, als de Kamer
daar prijs op stelt.
Ik ga er overigens van uit dat de Voedingsraad in zijn advies ook aandacht
zal besteden aan het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek en aan
gedragsbeïnvloeding via de voorlichting over gezonde voeding. In dit verband wil ik herinneren aan het recente
interim-advies van de Gezondheidsraad 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 Voedingsraad te vragen na te gaan, met
welke middelen een reductie van het
zoutgebruik zou kunnen worden bereikt. Voorts beraadt de Voedingsraad
zich op mijn verzoek over alternatieven voor de drinkwaterfluoridering in
verband met de cariës-bestrijding.
Er is een recent advies van de Gezondheidsraad over de bestrijding van
salmonellose, dat wil zeggen de preventie van voedselvergiftiging. Dat bevat aanbevelingen die een breed front
bestrijken, van het milieu tot de samenstelling van veevoeder. Ik heb in
het kader van dit advies opdracht gegeven, te komen tot een advies over
de te nemen beleidsmaatregelen.
Mevrouw Andela heeft gewezen op
recente berichten in de publiciteitsmedia over schadelijke stoffen in vlees.
Zij heeft gevraagd of zoiets in Nederland ook mogelijk zou zijn. Incidenten
kunnen nooit helemaal worden uitgesloten, 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 verantwoordelijkheid van de Ministervan
Landbouw en Visserij. Wij hebben in
ons land een goede en deskundig bemande vleeskeuring, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de vleeshygiëne. Er wordt voortdurend aandacht
besteed aan het optreden van eventuele chemische verontreinigingen van
vlees. Dit kan in verband worden gebracht met de rapportage over het surveillanceprogramma 'Mens en voeding' dat door het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid wordt uitgevoerd.
Mevrouw Andela en de heer Drenth
hebben vragen gesteld over de af bakening van de Warenwet, de Landbouwkwaliteitswet en de PBO-verordening,
alsmede over de integratie van Vlees-
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keuringsdiensten en Keuringsdiensten
van waren. Ik leid uit de woorden van
de geachte afgevaardigden af, dat zij
warme voorstanders zijn van de hantering van de Warenwet als het eerst
aangewezen wettelijk instrument ter
bescherming van consumentenbelangen op het terrein van levensmiddelen
en waren. Daarbij letten zij niet alleen
op eerlijkheid in de handel, maar zij
betrekken er ook aspecten van gezondheid, 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-organen bij de regelgeving inzake voedingsmiddelen. Het zal duidelijk zijn
dat ik geen bezwaar heb tegen concurrentie, maar ik heb wel begrip voor de
gedachtengang van de heer Drenth en
mevrouw Andela.
De elkaar overlappende regelgevende bevoegdheden op het terrein van
de levensmiddelen vragen o m een betere taakafbakening. Op dit moment
voer ik een serie oriënterende gesprekken met mijn ambtgenoot van Landbouw en Visserij o m te bezien welke
mogelijkheden er zijn. Daarbij zijn ook
aan de orde het vraagstuk van de
vleeskeuring en de eventuele integratie van Vleeskeuringsdiensten en Keuringsdiensten 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 altijd gaarne tot overleg bereid ben. De
vraagstelling is dan evenwel of het
niet zinvoller zou zijn, te wachten totdat het advies van de SER over het
voorontwerp is uitgebracht. Ik heb begrepen dat dit in maart het geval zou
kunnen zijn. De Regering heeft dan de
gelegenheid gehad ter zake een voorlopig standpunt te bepalen. Bovendien
hebben mijn collega en ik dan de gelegenheid onze oriënterende gesprekken nog voort te zetten en te bezien of
wij tot een standpunt kunnen komen.
In antwoord op de vraag of er plannen zijn om de Keuringsdienst van waren op een hoger wetenschappelijk ni-

Tweede Kamer
1 november 1978

veau te brengen merk ik op, dat daarvoor naar mijn overtuiging geen aanleiding 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 wetenschappelijk niveau bij Landbouw hoger is. Hij zei er enerzijds behoefte aan
te hebben dat het bij Volksgezondheid
blijft, maar anderzijds dat het minstens
op hetzelfde niveau zal staan. Exportvlees wordt immers onder verantwoordelijkheid van Landbouw en Visserij gekeurd.
Minister Ginjaar: Ja. Ik ben gaarne bereid de opmerking van de heer Drenth
in de verdere beschouwingen te betrekken.
Wat de laatste vraag van de heer
Drenth betreft, verwijs ik naar de mededeling in het voorlopig verslag, dat
een ontwerp-algemeen aanduidingenbesluit van de Warenwet in een ver gevorderde staat van voorbereiding verkeert. Naar verwachting zal het in de
loop van 1979 in werking kunnen treden.
Mevrouw Beckers heeft een kanttekening geplaatst bij de toevoeging van
allerlei stoffen aan voedingsmiddelen,
daarbij aanknopende bij de passage
over de toevoeging aan levensmiddelen in de memorie van toelichting,
waar wordt gesproken over de voorbereiding 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 lichaam.
Ik meen dat in dit geval van een misverstand sprake is. Bij de levensmiddelen-toxicologie en de beoordeling
van additieven wordt uiteraard en bij
uitstek aan de effecten op lange termijn 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 vragen op het terrein van de levensmiddelentoxicologie bezighoudt. In het kader van de Codex Alimentarius is onder
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auspiciën van de Wereld Gezondheids
Organisatie en de Voedsel- en Landbouw Organisatie continu overleg
gaande over de vele detailvragen en
over toelaatbare en niet toelaatbare
voedseltoevoegingen. Een bijzonder
probleem daarbij is het beleid ten aanzien 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 levensmiddelen tot het uiterste dient te worden
beperkt. Dat standpunt wordt door de
vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne nationaal en internationaal uitged 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 terughoudendheid 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 toegevoegd, als zij de kwaliteit niet verhogen. Een van de voedseldeskundigen
van deze tijd, prof. Hartog, een man
met groot gezag in Nederland, heeft
gezegd, dat stoffen die als onschadelijk worden beschouwd in combinatie
met andere stoffen schade kunnen opleveren. Hij heeft gezegd dat dat aspect steeds in het oog wordt gehouden. Prof. Hartog heeft gezegd, dat het
aantal stoffen enorm groot is en dat
het onderzoek daarnaar volstrekt onvoldoende is o m 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 toegevoegd, 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 verhogen, maar die wij er toch niet in willen hebben, omdat zij op zich zelf schadelijkzijn.
De heer Drenth (PvdA): Neen, het gaat
o m 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 bedacht zijn om een bedrieglijk effect te
veroorzaken. Ik vind dat dit ook tegengegaan moet worden. Dit is boerenbedrog van de consument.
Minister Ginjaar: Mijnheer de Voorzitter! De heer Drenth geeft nu een nadere 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 toekomstige wetgeving een bijzonder belangrijk
element zou moeten zijn.
Ik vind ook dat in het komende aanduidingenbesluit ook mogelijkheden
zitten o m de problematiek die mevrouw Beckers aan de orde heeft
gesteld verder zichtbaar te maken. Dat
zal dan invloed hebben op de consumptiegewoonten. De fabrikanten
zullen daaruit dan weer hun conclusies
trekken.
Mijnheer de Voorzitter! In het kader
van de taakverdeling tussen de Staatssecretaris en mij wil ik u verzoeken, het
woord te verlenen aan de Staatssecretaris.
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 gemist, namelijk het bekende terugtredingsartikel. 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 hebben 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 wil
ik de Kamer graag danken voor de indringende manier, waarop zij is ingegaan op onze beleidsvoornemens, zoals deze zijn neergelegd in de memorie
van toelichting. Wij hebben kennelijk
heel wat losgemaakt. Er zijn zeer fundamentele beschouwingen gehouden
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over de medisch-technische ontwikkeling, de richting, waarin de gezondheidszorg moet gaan, de rol van de patiënt 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 getrokken. Ook w i l ik nog een korte opmerking maken over de taakverdeling
tussen de Minister en mij. Mocht de
heer Weijers hebben gedacht, dat er
een knellende bemoeiing van de Minister zou zijn, dan moet ik van mijn
kant zeggen dat het tegendeel het geval is. Ik zou willen dat onze agenda's
toelieten, dat wij een nog nauwer
overleg konden plegen dan nu reeds
plaatsvindt.
De Kamer heeft een aantal beeldspraken gebruikt. De eerste die ik wil
noemen was afkomstig van de heer
Weijers. Die ging over een wedstrijdveld, dat ontstond omdat er een afstand is tussen aan de ene kant het regeerakkoord en Bestek '81 en aan de
andere kant het CDA-program.
Hij heeft gezegd dat er een goede
dialoog zal moeten plaatsvinden o m in
dat wedstrijdveld 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 gesproken dan positief. Ook van mijn kant wil
ik een pittige bijdrage leveren.
Mevrouw Muller heeft gezegd dat de
Staatssecretaris haar sopraan wat
minder helder aanhief, hetgeen kon
worden toegeschreven aan keelklachten of aan de dirigent waar zij onder
staat. Ook onder deze dirigent doet
mijn alt het wel en zal ook zeker worden aangeheven als de gezondheidszorg in moeilijkheden zou komen.
De laatste beeldspraak ging over de
kleding, de zondagse jurk die ik had
aangetrokken toen ik naar Oss ging
o m daar een toespraak te houden.
Voor de Kamer wil ik ook erg graag
mijn zondagse jurk aantrekken, maar
de temperatuur van deze zaal nodigt er
niet altijd toe uit. Symbolisch gesproken 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 volksgezondheid. Ik zou hierbij willen uitgaan
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van een filosofie in drieërlei opzicht en
allereerst kom ik dan op de politieke filosofie. De heer Drenth heeft gezegd
dat er in onze filosofie geen structuurverandering meer te verwachten is,
maar alleen het waken voor de uitgaven; het gehele beleid wordt overheerst 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 w i j volgens mij vrij
uitvoerig geformuleerd in onze memorie van toelichting; wij hebben daar
zo'n 2,5 bladzijden aan besteed.
Daar wordt onder meer gesproken
over de doelmatigheid, de kwaliteitsbewaking, 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 alleen maar bestaat uit waken voor de
uitgaven.
De heer Dees heeft juist en zeer kemachtig samengevat wat die doeleinden in grote trekken zijn. Wij hebben dus getracht onze bestuurlijke en
politieke filosofie in het begin van de
memorie van toelichting neer te leggen en hebben daarbij ook genoemd
de plichten van de patiënt. Deze passage 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
wij nog wel wat verder hadden kunnen
gaan. Misschien betekent het dat wij in
dit opzicht een keer een middenpositie
innemen.
In elk geval hebben wij een gedachtenwisseling op gang gebracht. De geformuleerde plichten zijn niet zakelijk
bestreden. Wel wil ik zeggen dat het
uiteraard zijn plichten tussen aanhalingstekens, plichten zonder sanctie.
Men moet ze misschien meer zien als
aanbevelingen. Het was dan ook een
eerste omschrijving en voor aanvullingen en verbeteringen houden wij ons
aanbevolen.
Een standpunt dat men ons misschien kan vragen in politiek opzicht is
dat ten aanzien van de openbare gezondheidszorg. De heer Drenth heeft
zelf een standpunt ingenomen en gesproken over een meer actieve bevordering daarvan.
Wij zijn graag bereid, daarop nader
in te gaan, hetzij in een afzonderlijke
nota over de openbare gezondheidszorg, hetzij in de memorie van ant-
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aan de Kamer voor te leggen. Wij zullen dan ook iets meer kunnen zeggen
over de eigen bijdrage, daarop kom ik
straks nog terug - het salarisbeleid,
het tariefbeleid en het prijs- en inkomensbeleid. Ook de resultaten van het
rapport kostenbeheersing van de Ziekenfondsraad kunnen dan besproken
worden. Er is daarover een lijvig document dat wij aan de Kamer kunnen
overleggen. Daarnaar had de heer
Dees gevraagd. Ook onze andere beleidsvoornemens kunnen wij erin uiteenzetten en ten slotte kunnen wij
dan wat meer zeggen over onze prioriteiten.
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 wij uit willen in de gezondheidszorg. De heer Dees heeft in
Die bestuurlijke filosofie zullen wij
dit verband een fundamentele beook nog verder kunnen uitwerken in
schouwing gegeven naar aanleiding
de memorie van antwoord op de wet
van medisch-technische ontwikkelinvoorzieningen gezondheidszorg. Daargen en daarover indringende vragen
aan zit inderdaad nog een hoop werk
gesteld. De heer Weijers heeft gesprovast. Wij zullen dan iets naders moeten
ken over versobering in een nieuwe lezeggen over de decentralisatie, de regivensstijl. Ik hoop dat de Kamer goedonalisatie. Misschien kunnen wij dan
vindt, dat wij deze filosofie geven in de
ook nog iets naders zeggen over onze
memorie van toelichting op de volgenvisie op de democratisering, na het
de begroting. Wij moeten veel grote
voorlopige standpunt van de Regering
plannen volvoeren, ook voor volgende
ten aanzien van het rapport van de
jaren, als wij daartoe de gelegenheid
commissie-Van der Burg. Wij zullen zekrijgen.
ker ook ingaan op aspecten van een
Ik wil deze algemene beschouwing
vestigingsbeleid.
samenvatten door te zeggen dat onze
Ik hoop dat de Kamer goedvindt dat
politieke en bestuurlijke filosofie zich
wij die gedachtenwisseling tot dat
in deze memorie van toelichting bemoment uitstellen, want dan kan ik
vindt. Er komt een meer bestuurlijke fiwat vollediger en wat fundamenteler
losofie in de memorie van antwoord
zijn.
op de wet voorzieningen gezondheidsWij zullen dan ook uiteraard moeten
zorg, in de nota betreffende de eerste
ingaan op de samenhang tussen de
lijn en in een eventuele nota over de
volksgezondheid en de maatschappeopenbare gezondheidszorg.
lijke dienstverlening en alles wat zich
De financiële filosofie komt bij de
in samenhang met de CRM-sfeer afuitvoering
van de motie-Lubbers en in
speelt. Dat zal ook verband houden
de memorie van antwoord op de tariemet de afstemming op de kaderwet,
venwet. Wij hopen dan op de gezonddie w i j zo goed mogelijk proberen te
heidsfilofosie later uitgebreider te kunmaken.
nen terugkomen.
Dan de financiële filosofie. Die zullen
Ons departement, en speciaal het diwij nader kunnen uitwerken in het firectoraat-generaal van de Volksgenanciële overzicht dat w i j zullen sturen
zondheid, staat voor een aantal fikse
aan de Kamer naar aanleiding van de
taken. Na de inhaalperiode die wij hebmotie-Lubbers. De heer Weijers heeft
ben gehad vanwege het werk dat er
terecht gezegd, dat hetgeen over de filag uit de demissionaire periode, moenanciële filosofie in Bestek '81 stond,
ten wij twee grote wetsontwerpen van
niet het laatste w o o r d was. Dat was
een memorie van antwoord proberen
dan ook een weergave van doeleinden
te voorzien. Wij moeten Bestek '81 volvanuit de financieel-sociaal-economivoeren. Er is ons een aantal nota's gesche gezichtshoek en dat was zeker
vraagd en er liggen moties ter uitvoegeen document van gezondheidszorg.
ring over het gehandicapten" en drugDe motie-Lubbers is ons ook weibeleid. Ik hoop dat wij dit alles zullen
kom, omdat zij ons de gelegenheid
kunnen volbrengen en dat niet een te
biedt, in een samenvattend overzicht
grote overbelasting daaruit voortonze beleidsvoornemens op dit gebied
vloeit.
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w o o r d op de wet voorzieningen gezondheidszorg, waarvan de inhoud
van zo'n nota een belangrijk deel zou
moeten v o r m e n . Ik wil onmiddellijk
toegeven dat ik in Oss, toen ik sprak
over de openbare gezondheidszorg,
een vrij abstracte, min of meer principiële beschouwing heb gehouden
over de mogelijke inhoud en de waarde van de openbare gezondheidszorg.
Mijn waardering voor hetgeen men
in Oss doet, speciaal op het gebied van
het ambulancevervoer, kan men misschien afleiden uit het feit dat ik daar
de opening heb willen verrichten. Het
was echter in geen geval mijn bedoeling o m denigrerend te zijn. Het ambulancevervoer valt nu eenmaal buiten
het kader van de andere wetten, o m dat het een eigen wettelijke regeling
heeft.
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Ik kom nu tot preventie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding. De
heren Verbrugh en Van der Spek hebben gesproken over het bevolkingsonderzoek. Ik meen dat w i j kunnen zeggen dat wij oog hebben voor bezwaren
van bevolkingsonderzoek. Het kan zijn
dat daarbij grote aantallen personen in
aanraking komen met bepaalde vormen van gezondheidszorg zonder dat
zij daar zelf naar gevraagd hebben. Het
voordeel van een bevolkingsonderzoek is het perspectief van een verbeterde preventie. Het nadeel kan een
ongewenste medicalisering zijn.
Bij ieder project en elk programma
moet een afweging kunnen plaatsvinden van de verschillende effecten en
neveneffecten die kunnen worden verwacht.
In het wetsontwerp over het bevolkingsonderzoek, dat de instrumenten
zal verschaffen o m de ontwikkeling
van de massale vroegdiagnostiek in
goede banen te kunnen leiden, zullen
wij nader op deze algemene aspecten
kunnen ingaan.
Er is gesproken over de vaccinatie. Ik
w i l mijn oprechte dank uitspreken
voor de waardering die men heeft
geuit voor het beleid ten aanzien van
de polio-epidemie. Het was een moeilijke en drukkende periode.
Ik neem aan dat de Kamer misschien
in ander verband op de brief wil terugkomen. Ik weet niet wat de vaste commissie voor plannen heeft. Ik moet wel
antwoorden op de vraag van de heer
Nijhof, wat wij vinden van de aanbeveling van de heer Doek om een kinderbeschermingsmaatregel te treffen
voor die kinderen wier ouders hen niet
tegen polio willen laten inenten. Ik
vind het moeilijk daarover nu een oordeel uit te spreken, omdat wij juist advies hebben gevraagd aan de Gezondheidsraad. Daarbij vroegen wij of men
speciale voorzieingen of maatregelen
nodig acht ter bescherming van groeperingen die om principiële redenen
vaccinatie verwerpen. Het zou niet verstandig 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 opmerking ten aanzien van de vaccinatiestrategie 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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Veder-Smit
worden gepubliceerd. Zij heeft ook gesproken over het netwerk van de regionale consulentschappen en de personele bezetting daarvan. Wij hebben in
het antwoord op vraag 33 al aangegeven dat de uitbreiding van het aantal
regionale consulentschappen mede
wordt bepaald door het feit dat een
verzoek o m subsidie afkomstig moet
zijn van de desbetreffende organisaties in de regio die daarvoor dan een
samenwerkingsverband moeten sluiten.
Dat overleg vraagt soms nogal wat
tijd. Daarom is het nu niet mogelijk te
zeggen, ook al op grond van ervaringen van voordien, hoeveel aanvragen
w i j kunnen verwachten. Dit zal waarschijnlijk per regio wel duidelijk kunnen verschillen.
In antwoord op de desbetreffende
vraag van mevrouw Andela heeft de
Minister al gesproken over de gedragsbeïnvloeding van de voedingsgewoonten.
De heer Drenth (PvdA): De Staatssecretaris 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 jongeren.

Staatssecretaris Veder-Smit: Ik heb
persoonlijk de neiging, de meeste invloed 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 regionaal 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
o m via de omroep voorlichting te geven, omdat de zendtijd die in het algemeen ter beschikking van de overheid
staat, beperkt is. De NOS stelt een beperkte zendtijd ter beschikking voor de
OQ-spots. Het is dus niet eenvoudig
o m in dit bestel voor continuïteit in
overheidsvoorlichting zorg te dragen.
Ik wil mij toch nog wel eens, in verband met de belangrijkheid van dit onderwerp, in verbinding stellen met de
Minister van CRM o m 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 willen
brengen.

Mevrouw Andela Baur (CDA): De
Staatssecretaris heeft gesproken over
het al of niet toekennen van subsidie.
Ik wil de volgende vraag stellen, voordat het onderwerp GVO wordt afgeslo
ten. Ik geef toe, dat ik mijn vraag eerder had moeten stellen. De Staatssecretaris zei in dat verband, dat het
toekennen van subsidie, als er daartoe
plannen worden ingediend, ervan afhangt of samenwerkingsverbanden
aan de basis zijn geformeerd. Wat laat
de Staatssecretaris hierbij prefereren:
de inhoud van het plan of moet inderdaad dat samenwerkingsverband zo
hard gemaakt worden, dat men misschien voorbij gaat aan het belang dat
bij voorbeeld de eigen kaders hechten
aan het vormingselement, dat hieraan
toch verbonden is?

Dit brengt mij op de vraag, in hoeverre 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 overheid zal dan toch alleen maar die dingen mogen aanbevelen die op een
zeer breed draagvlak mogen rekenen?
Daarom is overheidsvoorlichting iets
waarmee wij buitengewoon voorzichtig moeten zijn. Als wij zelf voorlichting zouden willen initiëren, moet de
overheid zich laten bijstaan door een
breed samengestelde adviescommissie. Ik meen, dat alleen dan de overheid zelf meer actief kan worden.
De heer Dees heeft ook gevraagd
waarom de gezondheidseducatie niet
of nauwelijks is opgenomen in de leerplannen van het onderwijs. In het antw o o r d op vraag 4 is al uiteengezet, dat
de integratie van de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding het onderwijs
geleidelijk gebeurt. Daarmee zijn adviserende organen gemoeid. Tot dusverre is hoge prioriteit gegeven aan de
scholing van onderwijsgevend personeel, dat beschikt over adviezen daartoe.
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Staatssecretaris Veder-Smit: Het antwoord op deze vraag is onder een andere rubriek gerangschikt, namelijk die
van de jongeren.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Dees heeft gevraagd, of wij de middelen die radio en televisie kunnen bieden, niet te veel onbenut laten op
grond van het principe, dat de rijksoverheid zich niet zelf met de uitvoering
van de GVO dient bezig te houden.

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 bewerkstelligen dat de GVO structureel in de
onderwijswetgeving komt.
De heer Dees heeft ook vragen
gesteld over de groei van het geneesmiddelengebruik als gevolg van de
harmonisaties in EEG- en Beneluxverband.
Op korte termijn behoeft geen voelbare extra opwaartse druk op de kosten 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 inancieel overzicht is rekening gehouden met kostendempende maatregelen. De cijfers geven overigens de indruk dat ook verschuivingen in het gebruikspatroon een belangrijke factor
kunnen zijn bij de kostenstijging. Daarom is het van belang in de toekomst
ook aandacht te besteden aan de
vraagzijde van de geneesmiddelenmarkt. Deze stelling is trouwens door
veel sprekers ingenomen. Daarin zal
de CMPC, de Centraal medisch-farmaceutische commissie, een belangrijke
rol kunnen spelen. Op ambtelijk niveau is overleg met de voorzitter en de
secretaris van de Ziekenfondsraad geopend.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
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 rijksbegroting voor 1979, voor zover betreft 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 bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de automatisering bij de politie (15 300 - VI-VII, nr.
27);
de motie-Bremen c.s. over het instellen van een Raad voor de Politie
(15 300 - VI-VII, nr. 28);
de motie-Nijpels c.s. over de reservekorpsen van rijks- en gemeentepolitie (15 300 - VI-VII, nr. 29);
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Voorzitter
de motie-Nijpels c.s. over de materiële uitrusting van rijks- en gemeentepolitie (15 3 0 0 - V I - V I I , 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 bewapening 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 Minister van Justitie heeft daarop geantw o o r d , de gevraagde informatie te geven in de brief die hij binnenkort aan
de Kamer zal zenden met informatie
over arrrestatie-eenheden, observatieteams en alle wijzigingen in de organisatie 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 debat werden wij verrast door een aantal
persberichten en uitlatingen van een
zegsman van het Departement van
Justitie. Ik citeer het desbetreffende telexbericht:
'De politie in ons land heeft sinds
enige tijd de beschikking over beperkte aantallen van twee nieuwe wapens,
die geschikt zijn voor automatisch
(zeer snel) vuur. Het zijn geen standaardwapens. Het gaat o m wapens die
nodig zijn voor bijzondere gebeurtenissen. Dit heeft een woordvoerder
van het Ministerie van Justitie zaterdag bevestigd. Dit ministerie (verantwoordelijk voor de rijkspolitie) heeft
samen met het Departement van Binnenlandse Zaken (gemeentepolitie) al
geruime tijd geleden de toestemming
voor de aanschaf verleend. De w o o r d voerder bestreed dat dit geheim zou
zijn gehouden. Volgens hem is er
slechts geen publiciteit aan gegeven.
Het gaat o m twee wapens van Duitse
makelij: het precisiegeweer HP33 - ik
vermoed dat het moet zijn: HK33 (zuiver op lange afstand, met klein kaliber 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 vuursnelheidte gebruiken.'.
Even verder staat: 'De wapens zullen beslist geen standaardwapens
worden, aldus de woordvoerder. Ze
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Realiseren de bewindslieden zich
dat, zo niet de gehele Kamer, dan toch
in ieder geval de PvdA-fractie buitengewoon is geïnteresseerd in de bewapening 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 vervolg doen en uit eigen beweging aan
de Kamer mededelen, wanneer er w i j zigingen zijn in de bewapening van de
politie?
Wanneer is precies toestemming
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de
verleend? Dit is het zoveelste nieuwe
Voorzitter! Deze vraag maakt mij
feit dat uit het persbericht bleek. Volnieuwsgierig. Welke informatie is niet
gens sindsdien verschenen krante-artiverstrekt? Voor zover ik heb kunnen
kelen hebben de Ministers van Justitie
nagaan in de Handelingen is heel duien Binnenlandse Zaken van het vorige
delijk gezegd dat op dit moment gekabinet toestemming gegeven voor de
bruik wordt gemaakt van automatiaanschaf van deze wapens. De huidige
sche vuurwapens. Dat is informatie die
Ministers hebben toestemming gegeik heb gehad. Ik heb inderdaad geen
ven voor het gebruik van de wapens
informatie gekregen over typenumbij arrestatieteams. Wanneer zijn deze
mers, maar daar is op dat moment ook
toestemmingen achtereenvolgens geniet naar gevraagd.
geven?
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de
Is er inderdaad sprake van een derde
Voorzitter! In het debat is, zoals ongetype wapen, de HP5K? Dit is een watwijfeld bekend zal zijn, gesproken
pen met een zeer korte loop en een
over automatische vuurwapens. Daarvuursnelheid van 840 schoten per miover is informatie gevraagd. Wij wisnuut. Dit kwam niet in het telexbericht
ten sinds enkele weken - ik herhaal:
voor, maar wèl in de kranten. Niettesinds enkele weken - dat er automatimin lijkt het mij zeer relevant, te weten
sche wapens waren. Wij weten sinds
wat er aan de hand is.
zaterdag dat het gaat om enkele tienHet scherpschuttersgeweer is na
tallen wapens, dat het gaat o m twee
een kleine ingreep te gebruiken als auwapens die zijn te omschrijven als letomatisch wapen met snelvuur, angerwapens met een zeer hoge vuurders gezegd: een kogelregen. Dit leidt
snelheid, waarvan aard en type zodanig mij tot de vraag die vooral na de perszijn dat men inzicht heeft in de aard
berichten steeds klemmender wordt.
van het geheel, en wij weten nu ook Moet uit de keuze van deze wapens
maar ik kom daarop nog terug - sinds
worden afgeleid dat de politie dit sneldit weekend dat wij tal van informatie
vuur nodig heeft? Gericht snelvuur
hebben gekregen die wij niet hebben
leidt vrijwel zeker tot het doden of zeer
gekregen toen wij het daarover hadernstig verwonden van mensen.
den. Ik vervolg even mijn betoog, dan
Hoe is dit te rijmen met de geweldszal een deel van het antwoord nog
instructie? Ik bedoel hiermee niet de
worden gegeven.
mogelijkheid of onmogelijkheid, een
Ik neem aan dat de bewindslieden
waarschuwingsschot te lossen bij een
de vorige week dinsdag niet beschikvuursnelheid van 840 schoten per miten over de uitgewerkte informatie die
nuut, maar de evenredigheid, het in
zaterdag aan de pers is gegeven. Anzeer beperkte mate gebruik maken van
ders hadden zij deze informatie, naar
geweld.
ik aanneem, dinsdag gegeven toen wij
Waarom worden, als de politie dit
hierover spraken. Een van de bewindssnelvuur niet nodig heeft, automatilieden is immers een ervaren parlesche wapens aangeschaft, die bovenmentariër, die weet wat de Kamer toedien duidelijk legerwapens zijn? Het
komt.
precisiegeweer kan een vuursnelheid
Heeft de zegsman van Justitie - ik
van 600 schoten per minuut bereiken,
zeg de heer Nijpels dat dit het eerste
het ene machinepistool 650 schoten
van de volgende nieuwe feiten i s - inper minuut en het andere 840 schoten
derdaad gezegd dat de informatie niet
per minuut.
geheim is gehouden, maar dat er
Zijn dezelfde wapens ook in gebruik
slechts geen ruchtbaarheid aan is gebij de gemeentelijke arrestatieteams?
geven?

zullen ingezet worden bij gebeurtenissen als terroristische acties en de arrestatie van terroristen of zeer zware
criminelen. Voor dergelijke arrestaties
zijn in ons land inmiddels vijf arrestatie- en vier observatieteams bij de rijkspolitie 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 departement, een paar dagen na het sluiten
van het debat?

Justitie
Binnenlandse Zaken
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Stoffelen
Misschien hebben deze teams bij de
gemeentelijke politiekorpsen een andere naam, maar het gaat o m teams
van dezelfde aard als de arrestatieteams van de rijkspolitie. Wanneer is
hiervoor toestemming gegeven?
Is het waar, zoals de Telegraaf van
vanochtend vermeldt, dat de bewindslieden voornemens zijn, het aantal arrestatieteams uit te breiden van 5 tot
12?
Mijn laatste vraag betreft de berichten uit de kranten van gisteren en vanochtend over training van gemeentelijke politiekorpsen door Amerikaanse
instructeurs in technieken voor de benadering van veronderstelde terroristische of criminele personen of groepen
van personen. Kunnen de bewindslieden hierover wat meer vertellen?
Ik verzoek de bewindslieden, nu in
de derde termijn zoveel als mogelijk
is, de vragen volledig te beantwoorden en, voor zover dit nu niet mogelijk
is, op korte termijn de informatie
schriftelijk aan de Kamer te verstrekken o m ieder misverstand te voorkom e n , zodanig dat in samenhang met
de brief die wij hebben te verwachten,
een verdergaande discussie over dit
onderwerp mogelijk is.

D
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag ingaan op de in derde termijn gestelde vragen door de
heer Stoffelen. Ik maak van de gelegenheid gebruik in te gaan op de door
hem gestelde vragen, waarop in
schriftelijke vorm zou worden geantw o o r d . Ik kan de opzet van het betoog
van de heer Stoffelen niet erg goed
volgen. Tijdens de behandeling van
het onderdeel politie hebben w i j gesproken over onderwerpen, waarover
ookthans zal worden gesproken. Daar
over is toen vrij kort gesproken. De
toezegging is gedaan, o m de beschikbare informatie in schriftelijke v o r m
mee te delen. Het verwijt, dat de heer
Stoffelen thans maakt, namelijk dat bij
die gelegenheid geen typen en nummers en dergelijke zijn gegeven, moet
ik toch van de hand wijzen. Overeenkomstig de afspraak met de Kamer
zouden wij alle informatie in het schriftelijk stuk hebben vermeld. Er staan inderdaad berichten met bepaalde gegevens in de krant. Wat mij betreft, hadden zij geen aanleiding behoeven te
zijn o m een Minister of wie dan ook in
gebreke te stellen. De toezegging was
duidelijk gedaan. Daaraan zullen wij
ons houden.
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De heer Stoffelen (PvdA): Ik heb gezegd, dat ik veronderstelde, dat u vorige week dinsdag niet over die uitgewerkte informatie beschikte. Was dat
wel het geval geweest, dan was het
een kleine moeite geweest datgene te
vermelden, wat in het weekend aan alle kranten is vermeld.
Minister De Ruiter: Het is niet juist, dat
vanwege justitie in het weekend informatie is losgelaten. Over kranteberichten wordt nogal eens de woordvoerder van Justitie benaderd met de
vraag, hoe dat zit. Men zal toch begrijpen, dat ik geen opdracht heb gegeven
tussentijds losse informatie te verstrekken. Het verwijt, dat w i j eerst dingen niet willen zeggen die vervolgens
toch worden vermeld en dat informatie 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
o m een overzicht van de plaatsen,
waar de politiekorpsen en onderdelen
gebruik maken van automatische
vuurwapens. Automatische vuurwap e n s - beter gezegd: wapens, dieautomatisch te gebruiken zijn —zijn in de
eerste plaats wat het Korps Rijkspolitie
betreft, in gebruik bij de bijzondere bijstandseenheid, de zogenaamde BBE.
Dat is een eenheid, dat niet op een bepaalde plaats is gelokaliseerd, maar
als het ware op papier bestaat en is samengesteld uit politiemensen van in
het land verspreide korpsen. Die eenheid wordt in verband met ernstige gijzelingsacties van langere duur of ernstige terroristische acties bijeengeroepen om op te treden. Het gaat om precisieschutters. Dat is de eerste groep,
waarover wij spreken.
Eveneens automatische wapens zijn
vervolgens in gebruik bij de zogenaamde arrestatieteams, 5 in getal, ten
dele nog niet helemaal tot volle ontwikkeling gebracht. Die teams zijn verspreid over het land. Aan die arrestatieteams is in deze Kamer al eens eerder uitvoerig aandacht besteed.
Ten slotte is een automatisch wapen
in gebruik bij de pantserauto's van het
korps, in gebruik bij de Dienst Luchtvaart.
Ik kom thans te spreken over de
vraag over toestemming voor aanschaf en gebruik. Diezelfde groepen
zullen hierbij natuurlijk moeten worden onderscheiden. Nadat de wapeninstructie was gewijzigd en gepubliceerd
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De heer Stoffelen (PvdA): Geeft de Ministervan Binnenlandse Zaken nog
een aanvullend antwoord op die eerste vraag?
Minister De Ruiter: Laat de heer Stoffelen het totale scenario even afwachten. Nadat de wapenbeschikking ter
zake was gewijzigd en in een nieuwe
v o r m was gepubliceerd,werd wat betreft de bijstandseenheden de toestemming voor aanschaf en gebruik
gegeven in het jaar 1974 en wel in december. Ik neem aan dat de heer Stoffelen weet dat al in 1972 is besloten tot
de instelling van die bijstandseenheden 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-automatisch militair wapen. Daarna werd in
december 1974 aan de algemeen inspecteur toestemming gegeven dat
wapen te vervangen door de Heckler
und Koch, type HK 33. Dat is een geweer dat ook automatisch kan worden
gebruikt.
De pantserauto's zijn in 1975 uitgerust met een dienovereenkomstig aantal machinepistolen Heckler und Koch
MP 5, waarbij uitdrukkelijk is bepaald
dat die automatisch te bebruiken wapens 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 arrestatie-eenheden. Het gaat o m 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 o m
de verwarring tussen eenheid en team
te vermijden.
De heer Stoffelen heeft gevraagd, of
wij de garantie kunnen geven dat, als
die automatische wapens worden gebruikt, van geval tot geval daarvoor
toestemming is vereist. In afwachting
van de totstandkoming van een meer
gedetailleerde regeling heb ik voorlopig als gedragslijn vastgesteld, dat automatische wapens voor arrestatieeenheden alleen mogen worden gebruikt met toestemming van de betrokken 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 bekend gemaakt, het geval bij het optreden van de bijzondere bijstandseenheid.
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De Ruiter
De vierde vraag uit de oude reeks
van de heer Stoffelen betreft de kwestie hoe een en ander zich verhoudt tot
de training van de arrestatie-eenheden. Ik moet bekennen dat de portee
van deze vraag mij niet helemaal duidelijk is. Ik zal proberen er een antw o o r d op te geven. Ik hoop dat het
overeenkomstig de bedoeling is. De leden van een arrestatie-eenheid zijn en
worden extra geoefend in het gebruik
van het eigen dienstwapen en het gebruik van het machinepistool MP 5.
Uiteraard wordt in de training eveneens aandacht besteed aan het herkennen van andermans wapens. Vandaar dat het niet strikt is beperkt tot het
eigen dienstniveau en het eigen wapen. 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 o m 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 opmerkingen naar voren te brengen. Ik zal bij de
beantwoording zijn volgorde aanhouden, maar enkele vragen zal mijn
ambtgenoot van Binnenlandse Zaken
voor zijn rekening nemen. Ik heb al in
mijn inleiding iets gezegd over de eerste opmerking, waarin een verwijt
doorklonk - ik zal dat nu maar daar laten, nog even in herinnering brengend
- dat met name naar aanleiding van de
affaire in Breukelen over het gebruik
van automatische wapens is gesproken.
Ik merk nog op dat bij die actie
slechts twee MP's 5 beschikbaar waren
en dat toen voor alle zekerheid ook enkele UZI's zijn ingezet. Dat het precisiegeweer HK 33 niet ter sprake is gekomen, hoeft geen verwondering te wekken. Dat is het wapen van de bijzondere bijstandseenheid en die is in onze
gesprekken van de laatste maanden eigenlijk nauwelijks ter sprake gekomen.
Wat de tweede vraag betreft: lnderdaad heeft de zegsman van Justitie gezegd, dat de informatie waarover hij
werd aangesproken niet geheim is gehouden, maar dat er geen ruchtbaarheid aan is gegeven. Over de informatie naar buiten kom ik dadelijk nog te
spreken.
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Ik realiseer mij heel goed en vind
het vanzelfsprekend, dat de Kamer in
het vraagstuk van de bewapening van
de politie buitengewoon is geïnteresseerd. Wij hebben in de afgelopen tijd
meermalen over dat onderwerp gesproken, waarbij het in mijn herinnering 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 komen. Wij mogen aannemen dat er een
wijziging aanstaande is, als er voorstellen 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 aangelegenheden, al is een grens misschien moeilijk
te trekken. De enkele aanschaf van enkele nieuwe dienstwapens, bij voorbeeld omdat een Korps wordt uitgebreid, 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 wij het,
ook al gaat het niet om een standaardwapen, prettig vinden als de bewindslieden eigener beweging informatie gaven.
Minister De Ruiter: Ik zeg dat volmondig 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 geschikte wijze inlichten.
Nu maak ik een enkele opmerking
omtrent de bewapening van de arrestatie-eenheden. Het ligt in het voornemen van mijn ambtgenoot en mij, zodra wij het advies over techniek en tactiek van het optreden hebben ontvangen, definitieve regels te stellen voor
de bewapening en de omstandigheden waaronder van deze bewapening
gebruik mag worden gemaakt. Als de
uitvoeringsmaatregelen van de bewapeningsbeschikking worden geformaliseerd worden zij aan de Kamer bekendgemaakt.
De vierde vraag van de heer Stoffelen, wanneer nu precies toestemming
is verleend, meen ik hiervoor al te hebben beantwoord.
De vijfde vraag betreft de keuze van
het wapen. Het is waar dat met een
kleine ingreep het scherpschuttersgeweer is te gebruiken als automatisch
wapen. Het geweer is echter juist als
precisiewapen aangeschaft. Daarom
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ligt het gebruik als automatisch wapen
allerminst voor de hand. Het is ook uitgerust met een kijker. Het wapen
wordt gebruikt door de bijzondere bijstandeenheid.
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 geweldsinstructie ten aanzien van het
vuurwapengebruik. Het algemene uitgangspunt neergelegd in deze instructie kan ik slechts krachtig onderstrepen. De praktijk gebiedt, de ogen open
te houden voor situaties waarin uit
noodweer van automatische wapens
gebruik moet worden gemaakt. Uiteraard is dat het uiterste geval. Ook het
noodweerartikel in het Wetboek van
Strafrecht houdt de eis in van proportionaliteiten subsidiariteit.
Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij
leed dat ik mijn opmerkingen moet afsluiten met een uiterst ernstige en verdrietige zaak. Deze middag heeft in het
zuiden van het land grof en bruut wapengeweld 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 Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de laatste woorden die de Minister van Justitie heeft
gesproken.
Vervolgens wil ik ingaan op een aantal 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 kabinet toestemming zouden hebben verleend voor aanschaffing van de nieuwe wapens, waarvan de heer Stoffelen
er enkele heeft genoemd.
Al sedert 1968 mag de gemeentepolitie beschikken over een karabijn van
het merk Winchester, een wapen, dat
zowel semi-automatisch als volautomatisch kan vuren. Die mogelijkheid is
vervat in de bewapenings- en uitrustingsbeschikking voor de gemeentepolitie van 1968. leder kan daarvan
kennis nemen; deze beschikking is gepubliceerd. 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

1002

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 waterwerpers. De heer Stoffelen heeft daarover
niet gesproken. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft met andere
woorden de gemeentepolitie geen toestemming verleend o m machinepistolen als die, waarop de heer Stoffelen
doelde en waarover de kranten hebben geschreven, aan hun uitrusting
toe te voegen. Een halfjaar geleden
heb ik er bij burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie nog
eens op aangedrongen met de aanschaf van bepaalde vuurwapens niet
op het advies van de bewapeningscommissie 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 daarvoor toestemming is gegeven. Ik merk
op dat noch mijn ambtsvoorganger
noch ik ter zake toestemming hebben
gegeven.
De laatste vraag van de heer Stoffelen gaat over berichten uit sommige
kranten over training van gemeentelijke politiekorpsen door Amerikaanse
instructeurs in technieken voor de benadering van veronderstelde terroristische of criminele personen. Eén Amerikaanse 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 desbetreffende instructeur zijn diensten ook aan
enkele korpsen heeft aangeboden. Of
een en ander tot gevolg heeft gehad,
dat er een instructie tot stand is gekomen die afwijkt van de thans gereedgekomen 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 landelijk 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 vraagstuk, hoe wij de veiligheid van burgers
èn politiemannen optimaal kunnen
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dienen - hebben wij in een mondeling
overleg toegezegd bereid te zijn geregeld met de betrokken vaste commissies over dit soort van vraagstukken
van gedachten te wisselen. Die bereidheid blijft uiteraard bestaan, juist ook,
omdat w i j van opvatting zijn, dat het
vraagstuk van de veiligheid in ons land
zeer terecht door regering en parlement 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 automatisch 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 duidelijkals wat.
De heer Stoffelen (PvdA): Dat begrijp
ik. Als het gaat o m een wapen, dat primair 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 redelijkheid niet zien hoe met zo'n wapen
in de hand die instructie uitgevoerd
zou kunnen worden.
Minister Wiegel: Juist waar het gaat
o m eisen die in verband met uitvoeringstactieken en "technieken aan onder meer de uitrusting van de arrestatieteams worden gesteld, is het natuurlijk nodig een en ander nauwgezet
te volgen. Het is natuurlijk zo duidelijk
als wat dat de politie zich zal moeten
houden aan de geweldsinstructie. Misschien kan dit punt echter in een van
onze komende gesprekken nog nader
met elkaar worden doorgenomen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling van de wetsontwerpen wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken)
van de rijksbegroting voor 1979, met
uitzondering van de afdelingen Financiën 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 Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor 1979
(15 300-F)
en van
de motie-Waltmans c.s. over een nadere regeling van neveninkomsten
van leden van colleges van gedeputeerde staten (14 874, nr. 9).
De Voorzitter: Mij is gebleken, dat deze motie voldoende wordt ondersteund.
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 betrekking 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 - wij geen nadere berichten hebben gekregen over de
uitkomsten van het georganiseerd
overleg inzake het salarisbeleid overheidspersoneel in het kader van Bestek'81. Kan de Minister enig inzicht
verschaffen in de vraag, wanneer wij
een schrijven van zijn hand over deze
materie tegemoet kunnen zien? Mijn
vraag aan de Voorzitter is, of wij 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 Voorzitter! De geachte afgevaardigde is ten
aanzien van mij zijn betoog geëindigd
met de vraag, wanneer er een brief
van de Minister van Binnenlandse Zaken 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 resultaat kan beëindigen. Dan neem ik aan
dat de uitkomst van deze werkzaanv
heden door de ambtenarenorganisaties zullen worden overgelegd aan de
desbetreffende bestuursorganen, dat
zij vervolgens aan de Minister van Binnenlandse Zaken zullen worden voorgelegd, dat ik mij dan een oordeel zal
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moeten vormen en dat ook het kabinet
bepaalde conclusies zal moeten trekken.
Juist omdat ik nog geen enkel uitzicht heb over de tijdsfasering, kan ik
thans niet zeggen dat er dan en dan
een brief komt. Als de geachte afgevaardigde de heer Van Thijn zegt dat
zijn fractie op dit moment niet wil spreken over datgene waarmede men in de
werkgroep bezig is en dat zij op dat onderdeel geen herhaling wil van het debat over Bestek '81, dan kan ik dat zeer
goed begrijpen.
Op een bepaald moment is er natuurlijk 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 conclusies die hij aan die uitkomst verbindt.
Ik ben graag bereid o m 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 georganiseerde overleg over deze materie 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): Mijnheer de Voorzitter! De heer Van Thijn
heeft zijn korte interventie over de orde 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 hebben gezwegen, zou dat wellicht de indruk kunnen wekken dat wij het met de
conclusie van de heer Van Thijn eens
zijn, hetgeen waarschijnlijk niet het geval zal zijn.

D
De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Misschien mag ikdedaarvoor in aanmerking komende collega's
eraan herinneren dat ik een aantal weken terug een soort voorlopige afspraak als voorzitter van de vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken
heb laten vastleggen die erop neerkomt dat mocht op het moment van de
behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken het overleg rond de
ambtenarensalarissen nog niet zijn afgerond wij die materie bij die begrotingsbehandeling niet zouden behandelen, 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 morgen 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 bericht van de Regering zou in beginsel
moeten plaatsvinden binnen detijdsruimte die w i j voor de begrotingsbehandeling hebben gesteld. Als de Kamer, overeenkomstig de suggestie van
de heer Van Thijn, zou besluiten o m de
eindstemming over de begroting uitte
stellen tot het moment waarop die gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden, dan is daarmede die gedachtenwisseling binnen de begrotingsbespreking 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 helemaal geen eindstemming over deze
begroting plaatsvinden, omdat de uitkomsten 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 o m daar niet toe over te
gaan.
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Juist daarom vinden wij dat de eindstemming wel kan
plaatsvinden indien het debat, waaro m de heer Van Thijn terecht heeft gevraagd en dat ook onze instemming
heeft, niet wordt getrokken in het kader van de behandeling van deze begroting.
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 Binnenlandse Zaken in dat overleg zal moeten
betrekken.
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In de inleiding tot hun begroting hebben de Minister en de
Staatssecretaris enkele gedachten
over overheid en burgers o n t v o u w d ,
die op de klank af en naar de tijdskleur
aan Thorbecke doen denken. De gemeenplaatsen laat ik rusten en dan
blijven er enkele alinea's over.
Het heeft de schijn dat bekende vergaderzaalthema's zijn vertaald in departementele taal. De overheid moet
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kansen scheppen voor de ontplooiing
van de burgers, zeggen deze liberale
bewindslieden. Dat is, vinden socialisten dan, niet genoeg, want er moeten
niet alleen ongelijke uitgangspunten
worden gladgestreken - een slecht gekozen w o o r d ! - en onbillijke verworvenheden worden rechtgezet. Dan ontloopt die overheid de vraag naar het
hoe en waarom van ongelijkheid en
onbillijkheden en kan dus niet wezenlijk dienstbaar zijn aan de burgers.
Zo heeft die overheid zoveel te maken met de kwaliteit van het bestaan,
sociaal-cultureel, economisch, dat deze bewindslieden niet gehuldigd kunnen 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 dialoog?
Tot welke beleidswijzigingen gaan
deze quasi-politieke filosofieën leiden?
Want hier worden met nauwelijks bedwongen afschuw mogelijkheden gesignaleerd, die toch niet alleen in abstracto 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 beschouwd als een vrijbrief tot meebeslissen, door middel van de koorden
van de beurs'.
Wie die zin leest en herleest, hoort,
onbedoeld van de kant van de Minister, de tonen van de negende van A m sterdam. De aanhanger van de afstandelijke overheid, doet iets, wat ambtenaren niet mogen doen, namelijk de
grens tussen zorg en betutteling overschrijden.
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 aangesproken.'.
Het is duidelijk dat de mogelijke liberaal in de heer Hans Wiegel, het even
heeft verloren van de VVD-Minister
van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt, toen de brief voor A m sterdam werd gepost! In dit geheel is
een voornemen van deze Minister als
staatkundig pikant aan te duiden. Hij
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prepareert een studie over de collegevorming. Collegevorming is een zaak
in de gemeenten, een zaak van de politieke partijen en raadsfracties in de gemeenten. Er moet een college van burgemeester en wethouders komen. De
burgemeester is er al. Die wordt niet
gekozen, maar benoemd. Over het benoemingenbeleid kom ik nog te spreken.
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 hetfunctioneren van zulk een college; via de onderhandelingen, de kandidaatstelling
en de stemmingen in die gemeenteraad.
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 ongewenst. Wie, zoals deze Minister, zo nadrukkelijk voor de rechten van de burgers opkomt en waar mogelijk, beslissingen voor verantwoordelijkheid van
de meest betrokkenen wil laten, kan
makkelijk met zich zelf in tegenspraak
komen. Mijn partij zou een gekozen
burgemeester willen. Iets minder is
het recht van aanbeveling. Beide zit er
nog niet in. Jammer, maar helaas. Immers, 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 wintertijd voor hen die belangrijke zaken vlak bij de burgers willen 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 weinig mogelijk geografische buitenstaanderszich mee bemoeien! Dat college en die raad hebben een voorzitter
nodig. Als het om de procedure bij
burgemeestersbenoemingen gaat mogen 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 beetje veel, mee te praten, mee te denken,
adviezen te fluisteren? Ik zeg ja, menige Commissaris van de Koningin vindt
dat ook, en er moet dus een vorm gevonden kunnen worden, om dat mogelijk te maken. Hoe die vorm heet,
hoe die precies werkt, is deels bijzaak.
Ook nu nog bestaan er dingen als vertrouwenscommissies of zogenaamde
seniorenconventen die er wat aan
doen, enz.
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Het is zo vanzelfsprekend, dat het
haast gênant is, er weer over te moeten 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 andere studie vervalt. En voor ik nu, bij wijze van spreken, van de burgemeesters
afstap, nog twee opmerkingen.
Ten eerste. Er zijn twee grote politieke 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 benoemingenbeleid van deze Minister? Dan gaat het
niet alleen om getallen en percentages, maar eenvoudig om meedoen en
meedragen in bestuurlijke en maatschappelijke patronen in bepaalde gebieden door bestuurders van dus onder andere de PvdA en D'66 met name! Een weerslag van het landelijke
politieke beeld in bedoelde gebieden.
Die burgemeester, nu nog benoemd, moet in onze visie wel duidelijk politiek herkenbaar zijn, en zich helemaal wijden aan zijn taak in die gemeente. In ieder geval mogen noch
tijd, noch onbesprokenheid, noch naar
aard of schijn vermenging van functies
negatief in het geding komen, door het
aanvaarden of hebben van nevenfuncties, die daartoe leiden. Dat is mijn
tweede punt.
Het is geen nieuw onderwerp van
onze kant, maar van tijd tot tijd wordt
het duidelijk actueel. Kan het zin hebben aan een stel criteria te denken, of
aan de Commissaris der Koningin een
stringent goedkeuringsrecht te schenken? Met de vraag: wie houdt de commissaris in de gaten?
Ik vat de eerste draad weer op. De
overheid moet zijn plaats weten. Akkoord, 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 principieel staatkundig denken, en niet respectievelijk een liberale of een socialistische hobby.
De inleiding tot de begroting verengt teveel alles tot de relatie overheid-burgers, maar er is ook een samenleving met bij voorbeeld economische structuren die zegen en dreiging
kunnen betekenen. Wij leven in een
bepaalde versie van de verzorgingsstaat, waarin vele instituties overheid
en burgers bezighouden. Denk maar
aan het ingewikkelde veld der sociale
voorzieningen, naar wetgeving, apparaatvorming en uitvoering.
Dat alles vraagt wel een correcte,
maar niet een lieve overheid. Een
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overheid, die als vriend en bondgenoot herkenbaar en aanspreekbaar
moet zijn, maar tevens duidelijk handelend, ingrijpend en sturend kan en
wil 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 bepaald wordt door persoon en optreden
van een minister, een gedeputeerde,
een wethouder, maar door de ambtenaren, de loketten, de bordjes, de beschikkingen, de politie, de verboden
en de boetes. Die ambtenaren zijn dan
vaak weer niet de topambtenaren met
invloed en kennis, met ervaring en gezag. De vierde macht kan - ik zeg niet
dat dit altijd gebeurt - haar macht bot
vieren en botvieren!
Over en in het bos van de beleidsvoorbereiding en het w o u d van de besluitvorming, zich uitstrekkend van het
grootste departement tot de kleinste
gemeente-secretarie, hangen vaak nevelen van verschillende oorsprong.
Wie dit totaalbeeld voor zich ziet,
zegt wellicht nog eerder 'staat' dan
'overheid' en onderscheidt de individuele burgers en de samenleving. En
mogelijk zou de discussie ondanks de
magere en tekort schietende inleiding
nog een rijke inhoud krijgen, als de Minister deels filosoferend, deels concretiserend 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 w o o r d . Een soort gedeeltelijke striptease van de rijksoverheid en
een warmer kleden van provincies en
gemeenten, inclusief onderlinge kledingruil.
Wij zijn 'in verwachting' van nadere
voorstellen over de reorganisatie binnenlands bestuur. Zij duren eigenlijk
langer dan ons lief is. De vraag kan
zelfs rijzen, of deze Minister niet op teveel 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 misschien vóór het zomerreces 1979 pas
zal de Kamer op papier zien wat de Minister ten aanzien van beide in het geding 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 kantlijn van mijn tekst vier letters en drie
uitroeptekens heb genoteerd: APPA! ! !
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Het eindverslag zou er vóór Prinsjesdag zijn; w i j hebben het nog niet gelezen, omdat wij het nog niet ontvangen
hebben.
Minister Wiegel: Ik heb de minuut vandaag geparafeerd.
De heer Vellenga (PvdA): Mooi op t i j d !
Minister Wiegel: Toch beter laat dan
nooit. Als de geachte afgevaardigde
de nota naar aanleiding van het eindverslag ziet, zal hij kunnen constateren, dat het toch ook weer niet zo eenvoudig 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.

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 zeven andere zijn.
Er is een Inter-Provinciaal-Overleg
(IPO) dat zich ook bezighoudt met de
functionele aspecten van de bestuurlijke 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 willen houden
en taken die de gemeenten mogen
houden of kunnen krijgen. Hettouwtrekken o m de zgn. negatieve lijsten,
dat mogelijk geen positieve indruk
maakt is bezig. De knopen, die daarbij
zullen vallen, mag de Minister doorhakken!

Er is nog iets heel anders, hoewel
verwant.
De Raad voor de Territoriale
Minister Wiegel: Dat ontken ik ook
Decentralisatie is hard bezig met de
niet.
opzet voor advisering over concrete
De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de
decentralisatiemogelijkheden. Dat
Voorzitter! Ik kom nu weer terug op de
zijn woorden o m nu en dan te herhalen,
reorganisatie van het binnenlands beeraan te ruiken en te slikken, erover te
stuur. Er moeten nog adviezen van enmijmeren; concrete decentralisatiekele commissies binnenkomen, nota
mogelijkheden. In de loop van 1979
bene onder meer over het onderzoek
horen w i j meer over dat lekkers. Op
naar de decentralisatie van rijkstaken.
korte termijn komt er advies over de
In vier provincies zijn werkgroepen
voorstellen van de noordelijke provinaan de slag gegaan. Niemand weet
cies in het kader van het ISP. Dat is een
precies wat hij zich ten aanzien van die
bijzonder toetje.
werkgroepen moet voorstellen van de
Ik snak naar het moment dat ik sastatus en het representatieve karakter
men met de Minister in de proeftuin
van die werkgroepen.
van Friesland de gewassen kan inspecIk wil echter even bij die werkgroeteren. En dan is er de positie van de
pen stilstaan. Die werkgroepen hebpre-gewesten. Zou dat ei van de RTD
ben een beperkte armslag, want het
voor Pasen 1979 gelegd zijn? Kijk, Rijnkader is duidelijk aangegeven. Beïnmond is nu in kalk en cement. Eindhovloeding, hoe dan ook, is niet mogeven meent nog te weinig geld te heblijk. De tijdslimiet is erg krap: 15 januben o m alle takenlampen te laten
ari 1979. Vóór 1 maart 1979 moeten èn
gloeien. Nog weer anderssoortige gegedeputeerde staten èn provinciale
westen leven èn naar bevoegdheden
staten 'zich ter zake uitspreken', o m
èn naarfinanciële mogelijkheden in
het antwoord op de feitelijke vragen te
een schemersituatie. Het was een leuk
citeren. Er is kans op meerderheids- en
lustrumfeest van het gewest Den Haag
minderheidsstandpunten binnen één
- de Minister en ik weten dat - maar de
werkgroep. Er is kans op verschillende
Rijksmolenaar moet wellicht sneller
inzichten tussen deze vier werkgroemalen, o m te voorkomen, dat buitenpen. Datzelfde geldt voor de standpundijks het water te hoog komt te staan!
ten van de vier colleges van gedepuTenzij de Minister speelt op het alouteerde staten en de uitspraken van de
de verdeel-en-heers. Terwijl velen zich
statenvergaderingen.
al zo lang bezighouden met studie en
Welke waarde hebben die uitspraberaad over wijziging van procinciale
ken straks? Als zij serieus worden gegrenzen en de wel-of-niet-en-hoe-dan
nomen, kunnen zij in ieder geval twee
splitsing van sommige provincies,
dingen betekenen: veranderingen in
komt er al weer een brief, en nu over
de Wiegel-Koning-plannen en vertrade gemeentelijke herindeling. Paardenging in de procedure. Worden zij niet
tractie geeft veel tijd om brieven te dieserieus genomen en wordt noch veran- teren. Uiteraard ga ik nu niet op die
dering noch vertraging geaccepteerd,
brief in, maar wel rijzen enige vragen,
die ook de VNG-mensen voor en in dat
overleg met het IPO zullen interesseren.
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Over welk takenpakket het moet gaan?
Eén afgestemd op de omvang van veel
gemeenten nu? Of één afgestemd op
gemeenten met minstens 10.000 inwoners 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, filevorming en
vertraging in de hand! Wij hebben
toch wel haast. Helderheid is geboden,
want dat toverwoord decentralisatie
moet leiden tot een doelmatige en wezenlijke herverkaveling van taken en
bevoegdheden. Dat werpt een dam op
tegen centralisatie met name door de
rijksoverheid. Dat willen provincies en
gemeenten so-wie-so, maar belangrijker is, dat het er ons om moet gaan dat
de burgers door de zaken heen kunnen
kijken, dat die burgers in hun gemeenschappen, in hun denk- en doe-situaties, in hun verschillende interessesectoren mee kunnen doen en willen
doen.
Nu moet er echter wel zó evenwichtig worden herverkaveld dat het niet
tot drainage van óf de provincies óf de
gemeenten leidt. Nog anders benaderd: hoe handhaven of versterken w i j
de intermediaire bestuursfunctie van
de provincie: planning, coördinatie,
controle? Die bestuurlijke eenheid, de
provincie-nieuwe-stijl, moet zo democratisch en zo doeltreffend mogelijk
kunnen optreden. Dat gecombineerd
met een uitgebalanceerd takenpakket,
zegt niet alles, maar wel iets over aantal en omvang van die nieuwe provincies.
Wij konden ons wel vinden in het
laatste aantal van De Gaay Fortman,
die na drie jaar regeren op 24 provincies 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 werken dan ga ik zweven èn wat die conceptie, èn wat de bestuurskracht betreft.
Vandaar nu in dit stadium deze signalen over de BRB van onze kant.
1. houd de tijd in de gaten;
2. houd die evenwichtige herverkavelingen 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 periode na maanden zwoegen en studeren
voor joker staan!
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Moet ik even wachten, mijnheer haber?
De heer Faber (CDA): Neen, ik dacht
een paar inspirerende conclusies te
zullen ontmoeten, maar ik ben ze niet
tegengekomen in het slot. Het interesseert 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 animo 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 willen hebben?
De heer Faber (CDA): Denkt u dat het
in het kader van de drie bestuurslagen
nog nodig zal zijn, dat de hulpstructuren 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 hulpstructuren nodig te hebben. Mocht het
hier en daar tijdelijk nodig zijn, in vredesnaam, maar als het een beetje kan,
liever helemaal zonder. Nog teleurstellend?
De heer Faber (CDA): Dat vind ik aardig duidelijk. Denkt u dat het ook aansluit op de problematiek, zoals die nu
door de gemeenten wordt gesigna
leerd?
De heer Vellenga (PvdA): Ik dacht het
wel. Ik meen de gemeentelijke structuren 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 o m de vereenvoudiging van het
decoratiestelsel op zijn naam te brengen. Ik weet niet in welke richting de
gedachten van de Minister op dit moment 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 namens 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 medailletroep opgeruimd, en bij voorbeeld een
vloer te leggen bij een ridderlijke
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graad? Moeten wij vasthouden aan
woorden als ridder, officier Oranje
Nassau en Nederlandse Leeuw, of
kunnen wij daarnaast met eigen namen komen? Eigentijdse namen bij
voorbeeld naast de ongetwijfeld betekenisvolle historische namen? Als
Wiegel nu het bestaande systeem vereenvoudigt, dan kan zijn opvolger naar
echte modernisering gaan streven.
Minister Wiegel: Als ik dan een opvolger heb, krijg ik misschien ook een onderscheiding.
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 enkele voorbeelden. Op sommige dingen
moet worden gestudeerd en daarvoor
hebben sommige politieke partijen wetenschappelijke bureaus. Voor de subsi
diëring van die wetenschappelijke bureaus gelden bepaalde methodieken.
Op dit moment is een bepaalde methodiek in gang gezet, maar ik heb begrepen dat niet alle wetenschappelijke bureaus van alle partijen daarmee ingenomen zijn.
Dat is de reden dat ik een beetje
prozaïsche opmerkingen maak over die
zaak, in de zin dat ik de volgende constructie voorleg aan de Minister: wij
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 basisbedrag 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 voorlopig 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 verwachtingen, en gezien de enorme urgentie van
de zaak, alles op alles moet worden
gezet o m 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 genoodzaakt een uitspraak van de Kamer te
vragen.
De charmante collega van de Staatssecretaris, mevrouw Smit-Kroes, heeft
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zich maandag jl. aan een beleidsbepalende voorspelling gewaagd. Zij beantwoordde in een openbare commissievergadering vragen over de spreiding rijksdiensten, naar ik aanneem
met name aan de PTT denkend. Zij
moet toen gezegd hebben aan een term i j n v a n 10 jaar te denken, waarbinnen de eerste tranche van bedoelde
spreiding zijn beslag moet hebben gekregen. Dus pas in 1988 is de hele zaak
geklaard; tot nog toe stond het jaar
1981 centraal.
Uiteraard geldt voor deze grote operatie een aantal voorwaarden zoals
een beginsel van vrijwilligheid voor
velen, een goed overleg met de betrokken organisaties en gelijkwaardige
overheidsbanen voor de niet-willers.
Er moet echter worden doorgegaan,
juist ook gezien de beloften aan de betrokken regio's van dit en het vorige
kabinet, met name aan de PTT, Groningen en Leeuwarden. In het vorige
kabinet hebben de Staatssecretarissen
Polak en Van Hulten heel wat werk verzet o m beloften waar te maken. De bewindslieden, 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 duidelijke taak bij het, ook in de eigen
overheidssfeer, scheppen van arbeidsplaatsen. Zij heeft een eigen personeelsbeleid, waarover mijn collega
Moor straks zal spreken en zal later in
de tijd op het ambtenaren-Bestek-beleid 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 o m bekende, althans sterk de aandacht trekkende onderwerpen als de automatisering van de persoonsregistratie en
de koppeling van de computers. Ik
noem vijf illustraties:
1. Een bij verstek veroordeelde oorlogsmisdadiger ontvangt een AOWuitkering. Moet het opsporingsregister
en het register van de sociale verzekering gekoppeld worden?
Staatssecretaris Koning: Vindt u dat?
De heer Vellenga (PvdA): Het is een
vraag.
Staatssecretaris Koning: U kunt op deze 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
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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 noemde, nooit mag plaatsvinden.
De heer Vellenga (PvdA): Het gaat o m
vijf illustraties. Als u mij deze stuk voor
stuk laat noemen en dan weet waarom
ik ze noem, weet u dat wij het hart van
de zaak naderen. Ik heb het ook wel
eens gehad dat ik iets te snel interrumpeerde.
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 Algemene Beschouwingen is ook al niet zo
maar ingediend!
3. In de begroting die wij nu behandelen, wordt medegedeeld, dat 'tevens aandacht zal worden gegeven
aan het onderwerp Centrale Personen-Administratie' (CPA).
4. Omstreeks 1980 zullen 10 miljoen
Nederlanders een nummer hebben.
De rest volgt snel.
5. In 1981 moet er weer een volkstelling plaatsvinden, maar deze keer
zal het geval de naam basisstructuuronderzoek dragen. Dat doet mij denken 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 Bartholomeus.'.
Ik laat nu de geautomatiseerde databanken, de computers en de chips en
alles meer wat boeiend, maar dreigend oprukt, even langs komen en
niet meer.
Deze vijf illustraties begeleiden in
dit debat wezenlijke zaken, die tot discussie dwingen. Over de privacy-wet
en de CPA-wet. Discussie in een parlement! Vandaar deze vragen aan deze
liberale bewindslieden. Hoe is precies
de stand van zaken met de CPA? Moet
niet gestreefd worden naar een heldere, tussentijdse informatie over die
CPA, de bedoelde koppeling en andere
automatiseringseffecten op dit gebied?
Wij willen weten wat De Ruiter regelt, Wiegel w i l en Koning kan. Met dat
laatste bedoel ik termijnen, maar ook,
dat ontwikkelingen via een eigen wet-
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- van welke aard dan o o k - niet voor
niets tot stand gekomen zijn. Vrijwel
altijd was daartoe de noodzaak aanwezigBij de overheid zal ongetwijfeld een
grote rol hebben gespeeld, dat politieke beslissingen en voorkeuren ertoe
geleid hebben, dat werkzaamheden en
taken wijzigingen ondergingen, waardoor de positie van de ambtenaren ten
aanzien van het behoud van hun werk
te wankel was. Een motie, wijzigingsvoorstellen, andere prioriteiten e.d.
konden al te gemakkelijk aanleiding
zijn voor afstoting van werkzaamheden. Het is daarom naar mijn mening 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 voornamelijk 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
o p e e n 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 o m ontslag te voorkomen.
Ten aanzien van de gegeven cijfers
zou ik de Regering de vraag willen stellen of het aantal wachtgeldtrekkenden
bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken ook betrekking heeft op de overige ministeries en op de onder deze
ministeries vallende diensten, zoals bij
D
voorbeeld het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat met de PTT en noem
De heer Moor (PvdA): In samenhang
verder maar op.
met de werkgelegenheid bij de overheid wil ik beginnen met een aantal
Mijnheer de Voorzitter! Ook al zou
opmerkingen te maken over de alom
het aantal wachtgeldtrekkenden, dat
beweerde zekerheid van de ambtenaar
de Regering nu op tafel gelegd heeft,
ten aanzien van het behoud van zijn
correct zijn, wat ik - neem mij niet
werkzaamheden. Allereerst zou ik wilkwalijk - op dit moment niet voor juist
len stellen, dat rechtspositieregelingen
aanneem, durf ik te veronderstellen,

matigheid bewindslieden en parlement kunnen verrassen en overrulen.
Die eigen wetmatigheid kan veroorzaakt door en/of vergezeld zijn van
technocratische inzichten bij niet-politieke beoefenaren van of adviseurs bij
dit soort typische administratief-technische zaken.
Lees in deel 7 van De Jong's levenswerk '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 willen kwetsen, maar wel o m negatieve kanten van vakfanatisme te noemen, zeg ik heel nadrukkelijk: Wij dienen die 'lenzen' in het oog te houden!
En wat de volkstelling betreft: wat kan
over de voorbereiding daarvan worden meegedeeld?
Wat zijn de rechten van hen, die willen weigeren mee te werken, en hoe
weten w i j , wat er met de te verzamelen
gegevens wel gebeurt, niet gebeurt,
kan gebeuren? Wat weet het CBS (Centraal 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 vragen: Welke gegevens wil het CBS hebben? 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-wetenschappers die verworpen?
Tegenover een min of meer traditionele aanpak van het oude geval met
een nieuwe naam, kan men toch ook ik hanteer even jargon - een steekproef 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 o m zeker de Kamer die
helderheid te geven.
Over al deze zaken dient tijdig een
goed voorbereide discussie in het parlement plaats te vinden, volgens mij al
begin 1979, want het is kort 'jaar'! Er is
het eindrapport van de Staatscommissie-Koopmans 'Privacy en Persoonsregistratie', er zijn andere studies, rapporten, artikelen. Maar nu de politieke
vertaling!
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Moor
dat bij de overheid inclusief de lagere
overheden, het aantal mensen zonder
werk op minimaal 1/5 ligt van hettotaal aantal werklozen in ons land. Veel
ambtenaren namelijk die onder de
wachtgeldregeling vallen, hadden in
de regel een kort dienstverband, waardoor de periode waarover men wachtgeld geniet erg kort wordt. Zij staan
dan niet meer geregistreerd als wachtgeldtrekkende, maar zijn wel werkloos
als gevolg van het ontslag door de
overheid. Zonder over concrete gegevens te beschikken vermoed ik toch,
dat het aantal bij de overheid werkloos
geworden personen daardoor nog beduidend 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 conclusie, dat het ontslaan van ambtenaren zonder dat zij daartoe zelf aanleiding gegeven hebben, blijkbaar heel
goed mogelijk is. Ik zou ten aanzien
van dit onderwerp nog willen opmerken dat ondanks het feit, dat de selectieprocedure, zowel betreffende de gezondheid 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 belopen. Gedurende deze periode kan het
dienstverband zonder veel moeilijkheden verbroken worden, om over de arbeidscontractanten en uitzendkrachten, in overvloedige mate bij de overheid werkzaam, maar niet te spreken.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
is van mening dat, waar aan werknemers offers ten behoeve van de werkgelegenheid gevraagd worden, gelijktijdig garanties moeten worden gegeven, dat die offers ook daadwerkelijk in
meer arbeidsplaatsen omgezet worden. In dit opzicht wijken wij niet af ten
aanzien van de overheidssector; sterker nog: daar wijzelf als overheid de
grootste werkgever zijn, verkondigen
wij dit standpunt met nog meer verve.
Het feit, dat de discussie over de extra matiging van het overheidspersoneel, zoals neergelegd in Bestek ' 8 1 ,
niet vandaag plaatsvindt, houdt niet
in, dat ik over het winst/werkkader,
waarin naar onze mening deze operatie 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-
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kerheid van arbeid bij de overheid niet
afhankelijk is van de factor winstontwikkeling, heb ik daar moeite mee.
Toegegeven, bij de overheid spelen
andere factoren mee, maar heel duidelijk tekent zich een ontwikkeling af
waarbij de opbrengsten van een bepaalde 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 aangevuld worden öf door uitzendkrachten
overgenomen worden. Ook het uitbesteden 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 mensen tegelijk zonder werk dreigen te komen, meer aanspreken dan wanneer
dit gebeurt door middel van natuurlijke afvloeiing, maar het maatschappelijk effect is hetzelfde: minder arbeidsplaatsen. Ervan uitgaande, dat ook bij
de overheid werkuitstoot en taakverschuivingen plaatsvinden en er bovendien van uitgaande, dat ambtenaren,
in navolging van de particuliere sector,
eveneens bereid zijn o m , in samenhang met meer werkgelegenheid, te
matigen, komen wij tot de conclusie,
dat de overheid haar werknemers zeggenschap moet geven over de besteding van de op die manier vrijkomende middelen. Ook moet zij de instrumenten ontwikkelen die die zeggenschap 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 wil ik in
het kort echter de revue laten passeren.
Om te beginnen lijkt het mij uiterst
noodzakelijk o m op korte termijn een
systeem te ontwikkelen, waarbij continu bekend is, afgezien van het al of
niet ter beschikking hebben van financiële 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 Arbeidsinspectie op dit moment in staat de haar opgedragen taken naar behoren uit te
voeren? Ik denk het niet. Wat moet er
gebeuren om dat wel mogelijk te maken? Hoeveel mensen moeten er bij
komen en van welk niveau?
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Zo kan, naar onze opvatting, iedere
dienst of tak van dienst verplicht worden o m , met instemming van de personeelsvertegenwoordiging, regelmatig te rapporteren over de personeelsbehoefte en uiteraard ook de keerzijde
daarvan, zodat centraal gegevens bekend zijn over het personeelsbestand
en de nog noodzakelijke formatieplaatsen 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 politieke plannen bekend moeten zijn. Het
kan namelijk niet zo zijn, dat men zich
uitspreekt v o o r e e n optimaal personeelsbeleid (DUM-rapport) en daarnaast wil bezuinigen zonder daarvan
de personele consequenties bekend te
maken.
Vakorganisaties en dienstcommissies dienen in een vroeg stadium bij
reorganisatie-onderzoeken c.q. -plannen te worden betrokken, zodat zij niet
slechts invloed kunnen uitoefenen o m
de sociale aspecten van de uitkomsten
van dergelijke onderzoeken te helpen
oplossen. Voorop staat openheid ten
aanzien van dienstcommissies en vakorganisaties over alles wat met werkgelegenheid te maken heeft. Het weigeren van informatie over de ingediende formatieplaatsen door de
diensthoofden aan de vakorganisaties,
wijzen wij af. Zij deden dat in opdracht
van de Minister van Binnenlandse Zaken, die onlangs een circulaire daarover heeft rondgestuurd. Dat is niet de
manier waarop je met personeelsvertegenwoordigers omspringt, zeker niet
als je van datzelfde personeel verwacht, dat het ten gunste van de werkgelegenheid 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 begroting van Binnenlandse Zaken voor
1979;
overwegende, dat ook voor werknemers bij de overheid moet gelden dat
inkomensoffers primair bestemd worden voor nieuwe arbeidsplaatsen;
van oordeel dat de personeelsvertegenwoordiging bij de vaststelling van
het personeelsbestand zoveel mogelijk 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 arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken vakorganisatie van
overheidspersoneel;
nodigt de Regering uit op korte termijn, in overleg met deze organisaties,
instrumenten te ontwikkelen om het
afsluiten van arbeidsplaatsenovereenkomsten, 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 voldoende ondersteund.
De motie krijgt nr. 17.
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zou de Regering een aantal concrete vragen willen stellen over
de verdeling van arbeid bij de overheid. Ik zou willen beginnen met een
punt, dat mijns inziens een wat andere
benadering vereist dan uitsluitend verdeling van arbeid, namelijk de overgang van 4- naar 5-ploegendiensten.
Mag ik uit de schriftelijke beantwoording van de Regering de conclusie
trekken, dat het onderzoek dat gehouden wordt naar de omvang van het
werken in 4-ploegendiensten bij de
overheid ingegeven is door de gedachte, dat invoering van een 5-ploegendienst wenselijk is?
Het zal duidelijk zijn, mijnheer de
Voorzitter, dat mijn fractie kiest voor
het afsluiten van arbeidsplaatsenovereenkomsten bij de overheid, omdat
daarmee de garantie kan worden verkregen, dat werknemers zeggenschap
krijgen ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid 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 voorstellen 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 financiële 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 lagere overheden die met vakorganisaties
tot overeenstemming zijn gekomen
over een arbeidsplaatsenovereenkomst, door de gelden die als gevolg
van de matiging van het personeel zijn
vrijgekomen te gebruiken voor uitbreiding van de werkgelegenheid aldaar.
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Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer
u over het afsluiten van APO's bij centrale en lagere overheden een motie
aan te bieden.
Als ik gezegd heb, dat deze kwestie
een andere benadering vereist dan uitsluitend het verdelen van arbeid, dan
bedoel ik daarmee, dat de thans in
4-ploegendiensten werkende mensen
vrijwel uitgesloten zijn van het normale maatschappelijke verkeer, hetgeen
veroorzaakt wordt door de werkroosters die bij deze dienst behoren. Onderzoeken die ten aanzien van dit onderwerp zijn verricht, wijzen uit, dat allerlei nadelige effecten optreden bij
deze categorie werknemers. De overgang van 4- naar 5-ploegendiensten
zal het ziekteverzuim bij voorbeeld ongetwijfeld 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 wil ik de Regering vragen of
zij plannen heeft in de richting van het
beperken daarvan. Ik ben me ervan bewust, dat overwerk niet altijd voorkomen kan w o r d e n , maar beperking van
structureel overwerk zou zonder veel
meerkosten kunnen leiden tot vermeerdering van het aantal arbeidsplaatsen. De moeite waard, dunkt mij,
om dit probleem grootscheeps aan te
pakken!
Wat de positie van de oudere werknemer betreft, wil ik de Regering vragen haast te maken met een standpunt
over vervroegd uittreden op vrijwillige
basis en bovendien zou ik willen weten
hoe de Regering staat tegenover regelingen voor langere vakanties voor deze categorie, zoals deze in de particuliere sector veelvuldig zijn gesloten tijdens de daar gevoerde CAO-onderhandelingen.
Graag zou ik willen 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 voorstellen in eerste instantie te verwachten zijn. Aangenomen mag worden,
dat deze ook aan de Kamer worden
voorgelegd. Met name voorstellen betreffende de emancipatie van de
vrouw binnen het overheidspersoneelsbeleid zien wij met belangstelling
tegemoet.
Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek de
Minister gegevens te verschaffen over
het beleid, dat wordt gevoerd ten aanzien van sollicitaties van ex-gedetineerden en daarover ook cijfers te verschaffen.
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Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens
zal ik nog iets zeggen over de medezeggenschap van het overheidspersoneel. In het rapport 'Doeleinden, uitgangspunten en middelen van het personeelsbeleid voor burgerlijke rijksdienst' (DUM-rapport) staat als een
van de doeleinden genoemd: 'een zo
groot mogelijke bijdrage van het personeel aan de voorbereiding, uitvoering en vernieuwing van het regeringsbeleid en het bestuur'. Deze doelstelling biedt mij uitstekend de gelegenheid om uitgebreid in te gaan op het
democratiseringsproces bij de overheid.
Om te beginnen zou ik willen opmerken, 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 toegedaan, dat er op dit gebied een achterstand ten aanzien van de werknemers
in de particuliere sector bestaat en de
bereidheid tot verbetering en verdergaande 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 medezeggenschapsverhoudingen 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 Georganiseerd Overleg regelmatig overleg
gepleegd over de voorkomende problemen van het functioneren van de
dienstcommissies.
Ik zou kunnen volstaan met te zeggen: 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 werkgroepbedrijfsdemocratisering, 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 voortkomend uit die groep van ambtenaren
die zitting heeft in de dienstcommissies, hebben uitgebreid gesproken
over het functioneren van de dienstcommissies en uiteraard ook over de
verdere uitbouw van de medezeggenschap bij de overheid.
Zonder hier te stellen, dat op alle onderdelen daarvan een negatieve conclusie naar voren kwam, is het toch
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duidelijk, dat er grote verschillen ten
aanzien van het functioneren aanwezig zijn en dat er vele zaken zijn die
voor verbetering in aanmerking komen.
Ik zou hierover en over een aantal
andere zaken het een en ander ter verbetering naar voren willen brengen,
wat zonder al te ingrijpende wijzigingen op een redelijke termijn gerealiseerd kan worden. Ik zou dan o m te beginnen willen 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 unctioneren. 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. Omdat 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 willen
vragen o m met inachtneming van de
bevoegdheden van de bijzondere
commissie proeven te nemen met
centrale dienstcommissies, evenals
dit in de Wet op de Ondernemingsraden geregeld is voor de centrale ondernemingsraad. Hoe noodzakelijk het
is om in dit verband stappen te ondernemen, geeft naar mijn mening het
volgende voorbeeld aan: bij de Belastingdienst functioneren ca. 120 dienstcommissies. Vele onderwerpen die in
deze commissies aan de orde komen,
zullen niet onder de bevoegdheid van
het diensthoofd vallen, zodat het antwoord 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 Binnenlandse Zaken verleden jaar tijdens de
begrotingsbehandeling daarover mededeelde, dat een spoedige regeling
binnen afzienbare tijd kon worden afgerond. Uit de beantwoording van de
schriftelijke vragen begrijp ik echter,
dat deze kwestie nog steeds binnen afzienbare tijd zal worden afgerond.
Mag ik de Minister vragen wanneer dit
werkelijk het geval zal zijn?
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Wellicht kan de Minister dan ook
mededelen, of de regeling voor vakbondsfaciliteiten spoedig komt. Deze
is eveneens dringend noodzakelijk o m
het functioneren van de dienstcommissies te verbeteren. Immers, hiermee geeft men de achterban gelegenheid o m meer dan tot nu toe mogelijk
is onderwerpen in de dienstcommissies te volgen en hun vertegenwoordigers in de dienstcommissies van advies te dienen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan,
dat, wanneer het actief en passief kiesrecht wordt ingevoerd, de voorschriften en regels die betrekking hebben op
het functioneren van de dienstcorrv
missies en die zijn vastgelegd in het
Algemeen Rijksambtenaren Regiement gewijzigd moeten worden. Kan
dan tegelijkertijd niet overwogen worden o m de regeling van het voorzitterschap en de benoeming van de secretaris over te laten aan de dienstcommissies?
Ten slotte wil ik bepleiten, dat de
dienstcommissies betrokken zullen
worden bij de benoeming van topfunctionarissen. Deze benoeming kan
mijns inziens niet los gezien worden
van de belangen die de werknemers
hebben bij de inrichting van hun werkzaamheden. Het opstellen van een
profielschets door de dienstcommissies en het afvaardigen van de dienstcommissies in de selectiecommissie
lijkt mij, gezien het belang dat het personeel bij deze benoemingen heeft, redelijk.
Wat het uitbouwen van de medezeggenschapsverhoudingen betreft: de
behoefte o m iets te zeggen te hebben
over de eigen werksituatie en de daarbij 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 mensen - 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 ontwikkeling van velen de behoefte vergroot
h e e f t o m mee te kunnen denken, praten en beslissen, terwijl de inrichting
van het dagelijks werk door allerlei
omstandigheden als automatisering,
specialisme en noem maar op, de mogelijkheden tot ontplooiing verkleind
hebben. Het kan dus nooit zo zijn, dat
als men spreekt over medezeggen-
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schap voor ambtenaren, men zich ervan afmaakt door te stellen, dat de behoefte aan medezeggenschap misschien wel aanwezig is, maar dat dit
onmogelijk gemaakt wordt door de inrichting van ons stelsel, waar de eindverantwoordelijkheid bij de politieke
ambtsdragers berust. Wij erkennen,
dat de specifieke positie die het overheidsapparaat inneemt, beperkingen
oplegt voor de mate waarin de ambtenaar zeggenschap kan verwerven.
Met andere w o o r d e n : de eisen en
verlangens die de gemeenschap heeft
kunnen botsen met die van de werknemers bij de overheid. De grenzen van
medezeggenschap voor de ambtenaar, zoals ze nu zichtbaar zijn, liggen
dus zodanig dat voorkomen wordt, dat
de bevoegdheden van de gekozen politieke vertegenwoordigers aangetast
worden. Het is naar mijn mening echter 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 overheden, waar men in dezen veel verder is
gegaan dan de centrale overheid.
De discussies over de vierde macht,
een veel gehoord argument tegen verdergaande democratisering bij de
overheid, waarvan ook ik het gevaar
erken, hebben natuurlijk niets te maken met de man op de werkvloer. Ik
zou hierover nog willen opmerken, dat
het wellicht mogelijk is, dat bij toekenning 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 tijd, moet ik afronden. Tot slot wil ik zeggen, dat het
naar onze mening dringend noodzakelijk is, dat verbetering en uitbreiding
van zeggenschapsverhoudingen binnen de overheid zo snel mogelijk verwezenlijkt worden. Ik ben mij ervan
bewust, dat zoiets niet zonder een
grondige studie kan, een studie, die er
op gericht is te onderzoeken in hoeverre het overheidspersoneel zeggenschap kan krijgen, rekening houdend
met de regelingen welke ontworpen
zijn voor de werknemers in de particuliere sector, rekening houdend ook
met de taken en bevoegdheden van
het Georganiseerd Overleg en ten slotte rekening houdend met de specifieke
situatie die het overheidsapparaat inneemt in het kader van de vertegenwoordigende democratie.
Ik heb de eer u ook hierover een motie aan te bieden, mijnheer de Voorzitter.
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goed denkbaar, dat de bewindslieden
de zojuist genoemde eerste zinnen van
de eerste door henzelf geschreven meMotie
morie van toelichting zouden hebben
willen gebruiken voor het debiteren
De Voorzitter: Door het lid Moor
van een partijpolitiek statement. Dat is
wordt de volgende motie voorgesteld:
verre van hen, neem ik aan.
Er moet derhalve een andere reden
De Kamer,
zijn w a a r o m zij met enige fierheid zeggehoord de beraadslaging over de begen, dat zij in het verleden al vaker de
groting van Binnenlandse Zaken voor
stelling hebben verdedigd, dat de bur1979;
gers er niet voor de overheid zijn,
maar de overheid voor de burgers. Uioverwegende, dat de medezeggenteraard neem ik aan, dat de bewindsschapsverhoudingen bij de overheid
lieden er weet van hebben, dat hier
beduidend achterblijven bij die in de
niet een liberale leuze in het geding is,
particuliere sector;
maar een eeuwenoude opvatting.
van mening, dat het gewenst is dat de
De historicus H. Algra heeft indertijd
medezeggenschap van het personeel
in
AR-Staatkunde uiteengezet, dat het
bij de overheid, rekening houdend met
hierbij gaat om het sluitstuk van het
de politieke verantwoordelijkheid, op
beroemde Plakkaet van Verlatinghe,
vergelijkbare wijze wordt georganiwaarmee
de Staten-Generaal indertijd
seerd als in het bedrijfsleven;
Philips II het bos instuurde, waardoor
spreekt als haar mening uit, dat op korer een eind kwam aan de dynastieke
te termijn een studie naar de mogelijkbanden met Spanje.
heden hiertoe dient te worden verIn de inleiding van het Plakkaet
richt;
staat, dat de vorst door God is gesteld
tot een hoofd van zijn onderzaten, o m
nodigt de Regering uit zo spoedig
ze te beschermen, zoals een herder
mogelijk met voorstellen te komen o m
zijn schapen hoedt, en dat de onderzaaan de medezeggenschapsorganen
ten er niet zijn voor de vorst. Dat bevergelijkbare bevoegdheden toe te
toog kwam toen niet uit de lucht valvertrouwen als waarover ondernelen, maar sloot geheel aan bij wat Calmingsraden beschikken,
vijn's opvolger Beza geleerd had in zijn
en gaat over tot de orde van de dag.
studie over de verhouding tussen
overheid en onderdanen.
Naar mij blijkt, w o r d t deze motie volDe veronderstelling ligt voor de
doende ondersteund.
hand, dat beide bewindslieden met de
De motie krijgt nr. 18.
eerste zinnen van de memorie van toelichting hebben willen herinneren aanD
deze historische achtergrond. Als dat
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
zo is, dan siert het hen, dat zij op deze
Voorzitter! De memorie van toelichmanier een waardevol onderdeel van
ting begint met twee korte zinnen: 'De
het christen-democratisch erfgoed puoverheid is er voor de burgers. De burbliekelijk voor hun rekening hebben
gers zijn er niet voor de overheid.
willen nemen. Uit hun mededeling, dat
Degenen, die menen, dat hier een
zij bedoelde stelling in het verleden al
exclusieve liberale wijsgerigheid op
eerder hebben verdedigd, mag mijns
tafel wordt gelegd, vergissen zich.
inziens dan ook alleen afgeleid worMaar de bewindslieden geven wel
den, dat zij toen in gezelschap verkeeraanleiding tot deze misvatting doordat
den van in historisch opzicht minder
zij er in één adem, enigszins triomfangoed onderlegde lieden. Maar dat is,
telijk, aan toevoegen: 'Wij zijn ons
o m de ambtsvoorganger van de Mier van bewust deze stelling niet voor
nister te citeren, allerminst onzedelijk.
het eerst te verdedigen'.
Graag w i l ik de opmerking in de meEn het is niet verwonderlijk, dat
morie van toelichting onderstrepen,
sommigen toen veronderstelden, dat
dat een ondermijning van de grondslade bewindslieden hiermee doelden op
gen van onze democratische samenlehet liberale verkiezingsprogram, waar
ving dreigt als de burger het zicht verdezelfde zinnen in voorkomen. Ik denk
Mest op zijn overheid. Bovendien wil ik
echter, dat die veronderstelling niet
graag een uitroepteken zetten achter
juist is.
de zin, waarin de Minister en de
Om te beginnen is het uiterst onStaatssecretaris herstel van de doorwaarschijnlijk, dat beide bewindsliezichtigheid van het openbaar bestuur
den niet dagelijks zouden willen regeals een eerste vereiste beschouwen.
ren vanuit het beproefde beginsel: hoe
Dat houdt onder meer in, dat het nooddichter bij de Kroon, hoe minder partijzakelijk is om de eis van doorzichtigman. Daarvan uitgaande, is het niet
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heid van meet af aan te stellen bij nieuwe terreinen in het openbaar bestuur.
Ik denk daarbij aan de snel oprukkende
automatisering.
Momenteel zijn de bevolkingsgegevens van de meeste Nederlanders al
opgeslagen in geautomatiseerde regionale centra. De Staatssecretaris had
het in zijn brief van 29 mei jl. aan de
Voorzitter van deze Kamer over 'een
laatste ontbrekende schakel in het stelsel van een geautomatiseerde bevolkingsboekhouding' toen hij melding
maakte van een in te stellen onderzoek
naar een mogelijke automatisering
van het register van buitenlandse migratie bij de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
Steeds duidelijker wordt het dat de
wetgever de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de automatisering op geen stukken na kan bijbenen. Daarin ligt een uiterst vruchtbare
voedingsbodem voor het opbloeien
van scepsis en argwaan ten opzichte
van de hedendaagse informatiesystemen. Als de automatisering van persoonsgegevens in gemeenteraden bezorgde vragen oproept, wordt vaak
verwezen naar het in te dienen wetsontwerp inzake de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, dat voorbereid wordt op het ministerie van
Justitie. Die voorbereiding verloopt
wel erg traag. Sommige gemeenten
hebben zelf een regeling opgesteld tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeervan hun inwoners bij gebruik door de gemeenten van geautomatiseerde administraties. Maar daarmee 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 wantrouwen 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 inzicht in de technische beveiligingen,
die in de informatiesystemen zijn ingebouwd en de mensen hebben onvoldoende inzicht in het feitelijk functioneren van de overheid, waarbij allerlei deeleenheden elkaar heftig bestrijden op het gebied van de informatievoorziening en dat leidt volgens Brussaard tot ondoorzichtigheid en oncontroleerbaarheid. Welnu, als het de bewindslieden ernst is o m de doorzichtigheid van het openbaar bestuur te
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Bij de behandeling van Bestek '81 is
door
onze woordvoerders meer dan
herstellen, dan wordt hun hierbij door
genoeg gesproken over de rechtsposiéén van hun beleidsmedewerkers een
tie van het overheidspersoneel en de
zeer belangrijk arbeidsveld aangewedaarvan afgeleiden. Nu het overleg
zen.
nog gaande is of nagenoeg afgerond
In dit verband wil ik ook de slotconis, lijkt ons dat zwijgen nu goud waard
clusievan Brussaard citeren: 'Waar
kan zijn.
dan ook behoefte aan is is niet zozeer
Vandaar, dat wij over deze aangeleo m in detail bijvoorbeeld in een regiegeheid thans niet zullen spreken. Wij
ment vast te leggen welke gegevensverwachten van de Minister een brief elementen in een bepaald informatiedie is al toegezegd - aan de Kamer
systeem voor een bepaald doel mogen
over de onderhandelingsresultaten en
worden verwerkt. Dit blijkt al voldoenwij zullen die dan graag in het opende uit de systeemdocumentatie. Waar
baar bespreken, eventueel in een
behoefte aan is, zijn stringente vooropenbare commissievergadering
schriften voor het bouwen en het funcAmbtenarenzaken.
tioneren van informatiesystemen als
Kan iets meegedeeld worden over
zodanig'.
de stand van zaken met betrekking tot
Graag zou ik het oordeel van de
de regeling van het stakingsrecht van
Staatssecretaris vernemen over de
ambtenaren?
vraag, of er naast privacy-beschermenDe heer Vellenga legde een rekende voorschriften tevens een duidelijvoorbeeld voor met betrekking tot de
ke behoefte is aan stringente voorwetenschappelijke instituten en de fischriften die betrekking hebben op de
nanciering daarvan. Ook wij zijn erg
technische en organisatorische kant
van de zaak als het bouwen en functione- benieuwd naar het antwoord van de
Minister op de vraag die de heer Velren van informatiesystemen. Zo ja, wil
lenga in dit verband heeft gesteld.
hij dan bevorderen, dat dergelijke
Regelmatig leest men in toelichtinvoorschriften zo spoedig mogelijk tot
gen op hoofdstukken van de rijksbestand komen?
groting, dat een werkgroep 'goede
Is de bewindsman bereid, het intevorderingen' maakt. Zo ook in de toerimrapport over een nationaal instituut
lichting op de begroting voor Binnenten behoeve van onderzoek op het gelandse Zaken voor 1978 ten aanzien
bied van de toegepaste informatica,
van de werkgroep algehele herziening
aan de Kamer over te leggen?
gemeentewet. Met die 'goede vordeIn de memorie van toelichting wordt
ringen' valt het blijkens het tussenrapherhaald, dat een ontwerp van wet op
port van de werkgroep echter niet
de centrale personenadministratie
mee. In dit tussenrapport - of eigenlijk
(CPA) voorbereid en ingediend zal
moet ik zeggen: in dit in een mooi en
worden in samenhang met de algeduur voorlichtingsjasje gestoken briefmene wetgeving inzake de privacy, die
je
- spreekt de werkgroep de verwachonder Justitie ressorteert.
ting uiteind 1979 haar werkzaamBetekent dit, dat beide wetsontwerheden te kunnen afronden. Dat zou,
pen ongeveer gelijktijdig ingediend
gesteld dat dit lukt, anderhalf jaar later
zullen worden en is dat per se noodzazijn dan in de opdracht werd vermeld.
kelijk? Ik wijs erop, dat volgens de
De werkgroep voert voor de trage
staatscommissie-Koopmans de indievoortgang onder meer aan, dat nieuning van het wetsontwerp-CPA niet
we wetgeving en nieuwe ontwikkelinhoeft te wachten op de algemene wetgen, zoals op het terrein van de opengeving inzake de bescherming van de
baarheid van bestuur en de planning
persoonlijke levenssfeer bij persoonsalsmede de nieuwe opvattingen met
registratie. Dat is een niet onbelangrijk
betrekking tot het complementair begegeven indien de geruchten juist zijn,
stuur, de werkgroep noodzaakten haar
dat het wetsontwerp CPA al ongeveer
opdracht in een breder kader te plaatgereed is, maar dat het nog wel tot
sen.
eind volgend jaar zal duren voordat
Het is natuurlijk prima, dat een werkJustitie zo ver is met haar wetsgroep haar taak serieus opvat, maar
ontwerp.
wanneer dit al te serieus gebeurt, dan
Ik zou het op prijs stellen als de
kan dat tot gevolg hebben, dat de ene
Staatssecretaris hierover zijn mening
activiteit op andere activiteit wacht en
wilde geven. En wellicht zou hij dan
dat allerlei commissies op andere
ook een reactie kunnen geven op het
commissies gaan wachten. Verdient
pleidooi, dat mevrouw Singer-Dekker
het geen aanbeveling nu reeds duidein dezelfde WODC-publikatie gevoerd
lijk af te spreken, dat de werkgroep de
heeft o m te komen tot een soort o m bestuurlijke reorganisatie niet hoeft af
budsman voor de privacy-bescherte wachten? Mochten er na de reorgaming in verband met persoonsreginisatie nieuwe wijzigingen in de gestraties.
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meentewet moeten worden aangebracht, dan kunnen die bij de desbetreffende wetsontwerpen worden
meegenomen. Kan de Minister met
deze suggestie instemmen?
Anders ligt het - ik geef het graag
toe - met de wetsontwerpen tot wijziging van de Grondwet, voor zover deze
op de lagere overheden betrekking
hebben. Nu het rapport van de werkgroep toch pas verschijnt nadat de
Tweede Kamer deze wetsontwerpen
behandeld zal hebben, ligt het voor de
hand uit te gaan van de nieuwe Grondwettekst.
Op een tweetal 'fundamentele vragen' die de werkgroep zich gesteld
heeft, wil ik kort ingaan. Het eerste
punt betreft de bevoegdheidstoedeling. Van harte onderschrijven w i j de
uitspraak van de werkgroep, dat zij uitgaat van een open bevoegdheid en
een omvangrijk takenpakket voor de
gemeenten.
Het tweede onderwerp is de vraag of
het bestaande overwegend monistische stelsel gehandhaafd dient te blijven en in samenhang daarmee de collegiale besluitvorming van burgemeester en wethouders. Wij vinden
van wel, maar zouden tegelijkertijd
willen zien, dat de werkgroep ook serieus aandacht zou schenken aan de
inmiddels inburgerende gewoonte om
aan het begin van een nieuwe raadsperiode zogenaamde beleidsprogramma's op te stellen voor het nieuw
te vormen college van burgemeester
en wethouders.
Een gewoonte, die wij van harte toejuichen: de kwaliteit en de doorzichtigheid van het openbaar bestuur is ermee gediend. Er kan door de opstelling van dergelijke programma's echter 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 gespannen 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 jongstleden aan de voorzitter van de Rotterdamse gemeenteraadsfractie van het
CDA stelt de Minister deze problematiek onomwonden aan de orde. Hij betoont 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 dezelfde brief de toezegging doet, dat hij
onder de aandacht van de werkgroep
herziening gemeentewet zal brengen
of er in de gemeentewet regels opge-

1013

Faber
nomen moeten worden ten aanzien
van rechten en plichten van raadsleden bij de benoeming van wethouders. Is deze toezegging inmiddels
geëffectueerd en kan de Minister nader aangeven in welke richting zijn gedachten gaan? Het gaat hier immers
o m een kernpunt van ons gemeenterecht? Ten slotte wat dit betreft, mag
er nu inderdaad van uitgegaan worden, dat de Minister begin 1980 een
wetsontwerp tot herziening van de gemeentewet bij de Staten-Generaal zal
indienen?
Wat de bestuurlijke reorganisatie
aangaat, is het standpunt van de CDAfractie, dat er een duidelijke decentralisatie van rijkstaken tot stand moet komen. Wat het toekomstige organisatiemodel betreft, houden wij er onverkort
aan vast dat er drie bestuurslagen
moeten blijven, dat het aantal gemeenten verkleind moet worden en
dat er een zekere vergroting van het
aantal provincies moet plaatsvinden.
Noch de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, noch dezogenaamde pre-gewesten zullen bij de reorganisatie van ons binnenlands bestuureen 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 woorden 'een zekere vergroting van het
aantal provincies' uitspreekt, heeft hij
dan ook een bepaald getal in het
hoofd?

De heer Faber (CDA): Dat kan ik mij
voorstellen. Kijk eens even, wij bevinden ons midden in het proces van de
bestuurlijke reorganisatie. De Minister
heeft het getal van 17 genoemd. Wij
staan op het standpunt, dat de meningsvorming niet uitgekristalliseerd
is. Vandaar. De heer Vellenga nam
zoeven het woord 'haast' in de mond
en ik heb in dit verband het w o o r d 'zeker' 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 reorganisatie betreft, was ik nog niet aan het
eind van mijn Latijn. Wij zijn er namelijk nog niet - in tegenstelling tot wat
de heer Vellenga in zijn referaat heeft
gesuggereerd - met de stelling, dat wij
moeten vasthouden aan drie bestuurslagen. In de toekomst, zowel in de
overgangsfase naar de nieuwe bestuurlijke organisatie als daarna, zal er
behoefte zijn aan aanvullende bestuursvormen. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar samenwerkingsorganen van gemeenten.
Ook in de toekomst zal hiervoor een
nuttige en noodzakelijke taak zijn weggelegd. Zij zullen dan ook niet als
'wegwerpstructuren' behandeld mogen worden. Ook zal ervan uitgegaan
moeten worden, dat de taken van bedoelde samenwerkingsorganen van
gebied tot gebied zullen kunnen verschillen.

De heer Vellenga (PvdA): Vastgeprikt
is overdreven. Het komt ons echter
voor, dat het iets dichter bij onze opvattingen komt dan 17. Misschien zou
u eens kunnen zeggen welk getal
eventueel het dichtst bij uw opvattingen komt. Ik kijk dan niet op twee of
drie.

Men zal zich ervan bewust moeten
zijn, dat wij hier niet met een volwaardige bestuurslaag te maken hebben,
maar met een aanvullende bestuursv o r m . Het gaat om intergemeentelijke
samenwerking. Ik onderschrijf hetgeen hierover is neergelegd in het
CDA-rapport 'Op het goede spoor'; de
bedoelde organen hebben geen integrale opdracht, geen vrije huishouding
maar een afgeleid taken- en bevoegdhedenpakket, 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 regionale 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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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 geweldig wijze gedachte achter, namelijk
dat wij er nog niet uit zijn.
De heer Vellenga (PvdA): U bent er
nog niet uit?
De heer Faber (CDA): U zit vastgeprikt
op 24.

o m het wetsontwerp tot herziening
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen te betrekken bij de behandeling in het parlement van de wetsontwerpen tot reorganisatie van het binnenlands bestuur. Deze opzet strookt
met de door ons voorgestane meersporige benadering, waardoor Rijk,
provincies, gemeenten en ook de organen van het samengesteld lokaal
bestuur weten waar ze aan toe zijn. Faseringen 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 verleden om ons binnenlands bestuur te reorganiseren hebben ons tot de overtuiging gebracht, dat alleen een integrale aanpak kans van slagen heeft.
Daar willen wij ons dan ook, samen
met de Minister, sterk'voor maken.
Enkele weken geleden heeft de Minister een nota het licht doen zien over
uitgangspunten en criteria ten aanzien
van gemeentelijke herindeling. Ongetwijfeld zal er nog wel een gelegenheid
komen o m hier diepgaand op in te
gaan, maar ik wil nu alvast kwijt, dat
wij naar onze mening niet veel wijzer
worden van deze nota. Bij de begrotingsbehandeling voor 1978 heb ik
twijfels door laten klinken of het sociaal-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 herindeling.
Wij onderschrijven de bedoeling van
de Minister o m in de toekomst te komen tot een bepaalde systematiek bij
het herindelen van gemeenten en wij
zijn het er mee eens, dat de soms zeer
lange herindelingsweg zoveel mogelijk bekort moet worden.
Wat het laatste betreft, de bewindsman gaat er kennelijk op voorhand van
uit, dat met name de parlementaire behandeling 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 onderverdeeld is in verschillende fasen?
Op zich zelf spreekt het wel aan, dat
de Staten-Generaal en de Minister zich
zouden moeten beperken tot een marginale toetsing, zoals de Minister voorstelt 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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lingsplannen. Daaraan wordt ook gerefereerd 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 commissie.
Het ministerie krijgt bij het vooroverleg met de provincies volop kansen
o m eigen opvattingen te ventileren en
tot gelding te brengen. Het parlement
staat in dit opzicht in een veel zwakkere positie. Ik ben, als we de Minister
volgen, erg beducht voor een toenemende 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 herindelingsbeleid. 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'. Wanneer ik het goed heb begrepen, zouden
de criteria en de plaats van het parlement worden ondergebracht in een
verzamelwet, zodat het parlement altijd 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 w i 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 mening zinvol.
De heer Faber (CDA): Dat is uitstekend.
De opzet is echter dat wij in het parlement bij de verschillende onderscheiden herindelingen komen tot een marginale toetsing. Dat betekent in feite
een toetsing of de criteria zijn toegepast. Het is mijn standpunt - en ik zal
dat nog even toelichten - dat die criteria veel te vaag zijn. Ik heb op dit punt
ook nog een ideologisch argumentje
in de tas.
Ik noem even een paar criteria waarover de Minister zelf spreekt in de nota. Hoe wil de Minister de identiteit
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van een nieuw te vormen gemeente
meten? Het lijkt mij moeilijk, de identiteit van een bestaande gemeente te
meten, maar de identiteit van een
nieuw te vormen gemeente meten,
lijkt mij een heksentoer. Welke meetbare grootheden wil de Minister gebruiken o m de sociale, economische
en - niet te vergeten - c u l t u r e l e samenhang 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 benadering 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 derhalve de omvang en het inwonertal, hebben o m een eigen welzijnsafdeling te
kunnen vormen op de secretarie. Zou
er eerst geen inventarisatie moeten
komen van de gemeenschappelijke regelingen, die men overbodig wil maken door de gemeentelijke herindeling, en welke minimuminwonertallen
men daarvoor nodig heeft? Het is
denkbaar dat men op zo'n manier op
een wellicht gefundeerde wijze tot een
gewenst minimuminwonertal v o o r d e
gemeenten kan komen.
Nu kom ik op het ideologische puntje, namelijk, dat er naar mijn mening
geen objectieve superieure herindelingsmethode bestaat.
Als men daarvan uitgaat kan men tot
de volgende werkwijze komen. Stel
eerst op een gefundeerde wijze vast
aan welk minimuminwonertal de gemeenten in de toekomst ten minste
moeten voldoen. Binnen het raam van
dat minimuminwonertal zullen er per
provincie en per streek vaak meer goede herindelingsalternatieven denkbaar
zijn; er is niet slechts één goede weg.
Welnu, laat de bevolking en de gemeentebesturen - de meest direct betrokkenen - z i c h daarover uitspreken.
Als op deze wijze een goed doortimmerde procedure zou worden ontworpen, dan acht ik het denkbaar dat het
parlement in principe bereid zou kunnen zijn, herindelingsvoorstellen van
de Minister marginaal te toetsen, namelijk of de gevolgde procedure inderdaad volgens 'het boekje' is verlopen.
Op zo'n manier zal het wellicht mogelijk zijn, het gevaar te omzeilen van een
bureaucratisering van de gemeentelijke herindeling; een gevaar dat naar
mijn mening duidelijk in de nota van
de Minister ligt opgesloten.
De heer Stoffelen (PvdA): De heer Faber heeft het over een soort volksuit-
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spraak, dus het peilen van de opvattingen 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 sternmen 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 afwijking 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 mensen in zo'n regio in staat zijn, een keuze te maken tussen de verschillende alternatieven.
Men moet wel van goeden huize komen, of men nu bij de provincie, bij het
parlement of op het ministerie is, om
hiervan te willen afwijken. Ik zeg niet
dat men elke keer een eenduidige uitspraak 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 willen wij niet
gaan - dat de stemmen van de inwoners uit de grootste gemeenten zo dominant 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 eenmaal heeft besloten t o t een streeksgewijze herindeling, kunnen de gemeenten hierover spreken. Inspraak is natuurlijk niets waard, als er geen kapstok is.
Misschien komen er vanuit de gemeentebesturen, 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 oogpunt mag zeggen: Dit is dè oplossing.
Men moet de gemeenten verschillende 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 toelichting. Is het zeker, dat wij spoedig
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een wetsontwerp tegemoet kunnen
zien met betrekking tot de gemeentelijke indeling van Lelystad? Dat wordt
hoogtijd.
In tegenstelling tot het vorige jaar
wordt in de toelichting nu alleen over
een provinciale en niet over een
gemeentelijke indeling van de Waddenzee gesproken. Wat is daarvan de
oorzaak? Ik stel vast, dat ook een
gemeentelijke indeling van dit gebied
noodzakelijk is.
Wij hehben er met waardering kennis van genomen, dat de Minister met
het oog op de provinciale herindeling
voor een aantal provincies een werkgroep heeft ingesteld. Verlopen de
werkzaamheden van die werkgroepen
naar wens en is de hoop gerechtvaardigd, dat er in redelijke eensgezindheid geadviseerd zal worden?
Het is de bedoeling, dat er een decentralisatie van rijkstaken tot stand
gebracht zal worden. Dat is naar veler
oordeel hard nodig. Bij de vorige begrotingsbehandeling 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 welke gedeconcentreerde rijksdiensten op
korte termijn gedecentraliseerd kunnen 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 geleden, dat prof. Brasz daarover een
boekje open deed op grond van door
hem verricht onderzoek naar het provinciale toezicht op gemeentebesturen. Een en ander leidt mij tot de vraag
of de Minister het mogelijk, nodig en
wenselijk acht, om de bestuurlijke reorganisatie aan te grijpen o m in de
toekomst voor gemeentebesturen de
mogelijkheid te openen o m bij voorbeeld bij provinciale staten in beroep
te gaan tegen een al dan niet veronderstelde overdreven bemoeizucht
van gedeputeerde staten met het gemeentelijk 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 overheid 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 geschorst.

D
De heer Wisselink (CDA): Mijn fractie
waardeert het dat de Regering heeft
gekozen voor een verdere uitbouw van
de civiele verdediging ter vermindering van onze kwetsbaarheid. Het komt
ons daarbij gewenst voor dat aan de
voorlichting van de bevolking meer
aandacht wordt besteed.
Wat de investeringen in schuilgelegenheden betreft zouden wij er voor
willen pleiten bij de b o u w van bij voorbeeld ondergrondse parkeergarages
subsidie te verstrekken o m de nodige
extra voorzieningen aan te brengen.
Vaak zijn slechts geringe aanpassin
gen nodig o m 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 wij dringend gewenst. Bij het recente bezoek
van de vaste kamercommissie aan de
oefeningen van de A-Kring BB-Limburg is ons dat duidelijk geworden.
Wij dringen daarom aan op een spoedige afsluiting van het onderzoek, in
dezen, waarover de memorie van toelichting spreekt.
Volgens de memorie van toelichting
is er sprake van een regelmatige voortgang van de wetgeving op basis van
de Nota hulpverlening bij ongevallen
en rampen. Wij nemen aan dat behalve een regelmatige voortgang er ook
de nodige spoed betracht wordt, omdat de huidige wetgeving onvoldoende
mogelijkheden biedt voor de meer ingrijpende reorganisaties. In de jaren
'80 en '81 moet reeds veel zijn beslag
gekregen hebben en wij dringen er bij
de Regering op aan dat de voornemens werkelijkheid worden.
Mijnheer de Voorzitter! De regionalisatie van de brandweer verloopt blijkbaar naar wens. Daarbij zal er wel op
gelet moeten worden, dat de vrijwillige korpsen zich niet achteruit gezet
gaan voelen. Dit kan worden voorkomen door de zorg voor de brandweer
in eerste instantie als een lokale aangelegenheid 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 interdepartementale 'Commissie preventie
van rampen door gevaarlijke stoffen'.
Reeds in de memorie van toelichting
begroting 1978 werd het aangekondigd, en nog is het overleg hierover
niet afgesloten. Wat steekt hier achter?
Juist het feit dat van de adviezen van
de afdeling ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen veelvuldig gebruik
wordt gemaakt, duidt erop hoe nodig
het is dat aan deze materie gewerkt
wordt, alsmede dat het model rampenbestrijdingsplan 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 bebouwde kom. Vaak zijn de parate diensten hiertoe niet uitgerust of ontbreekt
de wetenschap hoe de stoffen onschadelijk gemaakt moeten worden en het
beste hulp moet worden geboden. Wij
dringen aan op spoed zodat ook de
rampenbestrijdingsplannen van de gemeenten kunnen worden aangepast of
aangevuld.
Mijnheer de Voorzitter! Het wordt
steeds duidelijker dat samenwerking
van de hulpverleningsdiensten dringend nodig is. Hiermee bedoelen wij
de sectoren politie, brandweer, ambulancevervoer en de bescherming bevolking. In deze 4 sectoren is grote behoefte aan regionalisatie en coördinatie. 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 mogelijk op elkaar worden afgestemd.
Ten einde dit te kunnen bewerkstelligen 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 wij 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 ontwikkelingen voordoen die slecht op elkaar zijn ingespeeld, waardoor de
broodnodige coördinatie moeilijk van
de grond kan komen.
In het CDA-modelprogram voor gemeenteraads- en statenverkiezingen
1978 zijn de uitgangspunten als volgt
geformuleerd: 'Er dient meer aandacht te worden geschonken aan de
regionale samenwerking van hulpver-
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lenende diensten zoals brandweer, politie, ambulancevervoer en BB. Er
wordt naar gestreefd deze diensten
binnen een zelfde verzorgingsgebied
werkzaam te laten zijn. Coördinatie
tussen de alarmeringsposten van de
samenwerkende hulpverleningsdiensten 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. Nagenoeg elke dienst streeft naar een eigen centrale en moet deze uiteraard
ook gaan bemannen of bevrouwen.
Mijnheer de Voorzitter! De vier hulpverleningsdiensten 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 meldnummer in het gehele land omdat:
- het betere perspectieven biedt
voor een goede samenwerking tussen
de verschillende hulpverleningsdisciplines;
- er veel meer aandacht geschonken kan worden aan de beveiliging tegen 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 medewerking nodig van meerdere instanties.
En dat gaat niet zo gemakkelijk. Wij
overwegen daarom, indien hiertoe
aanleiding bestaat, in tweede termijn
hierover met een ondersteunende motie te komen.
Helaas is het besluit over het uniforme meldnummer0011 nog niet genomen, maar gelukkig is er een reële
kans dat het toch nog lukt.
Dat de coördinatie van de hulpverleningsdiensten in de praktijk niet in de
alarmposten, maar op de plaats van
het ongeval geschiedt achten wij niet
de beste werkwijze.
Veelal ontbreekt de tijd o m op dat
moment nog de nodige regelingen te
treffen en wordt er te veel langs elkaar
heen gewerkt. Bij voorkomende rampen 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-
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wacht nu al onder direct beheer te
brengen van de provinciale besturen,
niet willen overnemen, dit vanwege de
noodzakelijke ingrijpende wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn.
Wij hebben begrepen dat de Commissarissen der Koningin en de Kringraadvoorzitters in meerderheid het
daarmee eens zijn. Zijn dat de enige redenen 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 betrokken gemeentebesturen het niet
zien zitten.
Het komt er nu wel op neer dat de
Minister de BB in twee fasen gaat reorganiseren, wat niet bepaald motiverend zal werken op het personeel. Een
kringhoofd zei dezer dagen: 'De BB
verkeert in de mist, het zal moeilijk sturen worden.' Het is daarom noodzakelijk 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 w i j aandringen op een
goede overlegsituatie met alle betrokkenen 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 breiden met vertegenwoordigers van het
georganiseerd overleg, waardoor het
personeel beter betrokken is bij de
nieuwe organisatie-opzet. Zullen
straks de te vormen noodwachtcolonnes beter en sneller kunnen bijspringen wanneer er een beroep op gedaan
wordt voor aanvullende hulp? Hoelang zal de huidige organisatie nog
moeten voortbestaan? Een goed georganiseerde aanvullende hulpverlening
is een eerste vereiste bij rampen die de
capaciteit van de parate diensten te boven gaan, afhankelijk van de omvang,
de tijdsduur of de aard van de ramp.
Dat behalve in oorlogstijd ook in vredestijd 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 samenleving voor natuur- en technische
rampen aanzienlijk verhoogd. De aanvullende hulp van de BB kan hierbij
niet worden gemist. Het aanwezige
potentieel aan kennis, management en
mankracht kan goed worden benut.
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Bij de voorgenomen reorganisatie
zal het accent sterker gelegd dienen te
worden op de kwaliteit. Wij hebben
kennis mogen nemen van de vorderingen van projectgroep I over de Organisatie van de noodwacht. Hoe staat het
met de overige werkgroepen en is er
wel voldoende samenhang o m een
harmonisch beleid te kunnen uitstippelen?
Wij achten het, mede vanwege de
onrust die thans bij het personeel
heerst, van groot belang dat de voorgenomen reorganisatie soepel en
doelmatig verloopt. Daarom zijn w i j
van mening, dat eerst na een grondige
studie en voorbereiding en na nader
overleg met alle betrokkenen de Minister uiterlijk in 1980 met een volledig afgerond reorganisatievoorstel dient te
komen, waarover wij dan ook in de Kamer 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 begroting Binnenlandse Zaken. Wij danken
de bewindslieden daarvoor hartelijk.
Wij vinden dit een goed initiatief.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij beperken tot enkele etappes van dit traject. Ik wil allereerst iets zeggen over
de reorganisatie van het binnenlands
bestuur. Vervolgens zal ik enige aandacht schenken aan de benoeming
van onze 'burgervaders'. Ik meen dat
het bij de stijl van dit kabinet past o m
deze moderne term te gebruiken. Ten
slotte zal ik iets nader ingaan op de automatisering en informatiebehoefte bij
de overheid, waarbij ik met name zal
stilstaan bij de in 1981 te houden volkstelling.
Ik begin met de reorganisatie van
het binnenlands bestuur. Begin 1977
heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken twee wetsontwerpen, de Wet reorganisatie binnenlands
bestuur en de Wet tot wijziging van de
provinciale indeling, bij deze Kamer ingediend. We zijn nu bijna twee jaar
verder en inmiddels zijn deze wetsontwerpen gedeeltelijk ontkracht door
brieven die deze Minister ons heeft
doen toekomen.
In de eerste brief zijn een aantal uitgangspunten van het kabinet genoemd. Mijn fractie kan zich bij de vijf
doelstellingen aansluiten, maar w i j
missen een aantal verdergaande doelstellingen ernstig. Die doelstellingen
zijn dat:
6. het openbaar bestuur zich langs
de kortste lijn ten opzichte van de burger moet voltrekken;
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7. de grootte van provincies en gemeenten 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 geschieden, ten gevolge waarvan dit bestuursverband niet te omvangrijk kan
worden;
9. de keuze van het aantal provincies volstrekt afhankelijk moet worden
gesteld van de thans in de bestaande
provincie en in het toekomstige provinciale gebied spelende problemen
en dat die ten opzichte van elkaar in
een nieuwe provincie een duidelijke
samenhang moeten vertonen. Waarom zijn deze vier doelstellingen niet
opgenomen?
Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet
is met deze brief naar onze mening
duidelijk tekortgeschoten, maar laten
wij eens zien hoe het staat met de invulling van enige van haar eigen doelstellingen.
Mijnheer de Voorzitter! Het belangrijkste 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 daarover heel weinig, behalve dat de functionele decentralisatie onafhankelijk
wordt gezien van de bestuurlijke reorganisatie. Wij zetten daar een vraagteken bij. Als we de geschiedenis bekijken van ons eigen land, maar ook van
de landen o m 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 revolutie om decentralisatie te bewerkstelligen. Macht - deze Minister weet
dat ook - wordt nooit zo maar weggegeven, maar moet worden bevochten,
elke keer weer.
Wij weten ons hierin gesterkt door
het laatste rapport van de WRR inzake
de functionele decentralisatie van september 1978. Het is in dit licht dat wij
de activiteiten van de Raad voor de territoriale decentralisatie met belangstelling gadeslaan. Deze raad heeft inmiddels een rapport uitgebracht over
een plan tot aanpak voor de advisering
over concrete decentralisatiemogelijkheden. Een hele mond vol, en het
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schijnt dat Onderwijs en Wetenschappen en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de rotsen zullen zijn
waarop het eerst zal worden geploegd.
Wij vrezen dat deze rotsen vrij onvruchtbaar zullen zijn. Het zal ons benieuwen of de Minister, zoals hij zelf
stelt, dan al in het voorjaar kan oogsten. De Minister zal het begrijpen, w i 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 bestuurlijke 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 wij willen de Minister dan ook
vragen, of het niet mogelijk is de bestuurlijke reorganisatie bij de basis, de
gemeenten, te laten beginnen. Wij bevinden ons met dit voorstel niet in
slecht gezelschap, want ook deze Minister heeft onlangs nog in een radiointerview gezegd: 'Ik vind namelijk dat
je die bestuurlijke reorganisatie, waar
al heel lang in dit land over wordt gesproken, alleen maar van de grond
kunt tillen als je niet vanuit de hoge toren van Binnenlandse Zaken decreteert hoe het moet, maar ook, als je de
mensen in het land zelf daarin laat
meespreken.'.
Mijnheer de Voorzitter! In het algemeen kunnen wij ons wel achter de gedachte scharen, dat het gehele proces
circa 10 jaren zal beslaan. Met klem
willen wij erop aandringen dat de realisering van de reorganisatie van het
binnenlands bestuur zowel in functioneel 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, o m
maar niet te spreken over de financiële
opzet. Deze ontbreekt op dit ogenblik
nog geheel. Mijn fractie wil ook daarover graag iets naders van de bewindslieden vernemen. Waar komen
de lasten van de uitvoering van de reorganisatie 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 voorkeur. Geen enkel getal heeft in abstracto een absolute betekenis. Het aantal
provincies en de schaal daarvan en
ook de te vervullen taken en bevoegdheden moeten geheel afhankelijk zijn
van de geformuleerde probleemstelling en de eisen waaraan het bestuursmodel zal moeten voldoen.
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Naast de toezegging dat provinciale
en gemeentelijke besturen nog ter zake gehoord zullen w o r d e n , dient naar
mogelijkheden te worden gezocht o m
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. Voorwaarde is dan wel, dat er streeksgewijs een goede voorlichtingscampagne wordt gevoerd. De pseudo-inspraak
die nu is gestart in de v o r m van de
door de Minister ingestelde werkgroepen, voornamelijk bestaande uit gedeputeerden, burgemeesters en voorzitters van gewesten, krijgt weliswaar de
bestuurlijke zwarte piet toegespeeld,
maar wordt door ons niet als Sinterklaas onthaald. Als deze Minister de
besloten vergaderingen van deze 'provinciale afdelingen van het genootschap van burgemeesters' model laat
staan voor zijn eerste doelstelling: het
streven naar eer democratisch, doeltreffe.nd en door Jchtig openbaar bestuur, dan weten wij 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. Waarom is het verzet van de gemeenten terecht en kan de bewindsman aangeven 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 volgens ons zeker op zijn plaats.
Ik kom terug bij de gemeentelijke
herindeling. Dat Regering en parlement o m de haverklap hooglopende
discussies voeren over de gemeentelijke herindelingen komt door het feit
dat deze grondwettelijk aan de wetgever zijn opgedragen. Artikel 3 van de
Grondwet bepaalt dat de wet provinciën en gemeenten kan verenigen en
splitsen en nieuwe vormen. Voorts
kunnen grenzen van provincies en gemeenten door de wet worden veranderd. Wij hebben bij herhaling blijk gegeven van onze grote weerzin tegen
het feit dat de wetgever hierbij het laatste
woord heeft. Als gevolg hiervan kunnen de betrokken colleges van bestuur
- gemeenteraden en gedeputeerde
staten - zich min of meer vrijblijvend
opstellen bij wenselijk geachte grenswijzigingen en gemeentelijke herindelingen. We zien dan ook vaak dat in
Tweede Kamer en Eerste Kamer aspecten 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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telijke bestuursvorm de belangrijkste
hoeksteen is van onze bestuurlijke orUitgangspunt van een moderne beganisatie en die heeft allereerst besluitvorming bij de gemeentelijke herhoefte aan geformuleerde doeleinden.
indeling c a . zou moeten zijn dat de
Hierbij is ons adagium: eerst doelen,
naastbetrokkenen, i.c. de colleges van
dan delen. Het is daarom dat er eerst
burgemeester en wethouders en de
antwoord moet komen op vragen als:
gemeenteraden, alsmede de colleges
- welke plaats moet thans en in de
van gedeputeerde staten en provincitoekomst aan de gemeente in onze beale staten, besluiten, na een inspraakstuursstructuur worden toegekend;
procedure die elementen kan ontlenen
- welke schaal is in het algemeen
aan de artikelen 157-166 van de Gemeen
de
gewenste voor de gemeente;
tewet.
- met welktaken-en bevoegdheMinister Wiegel: En wie heeft dan het
denpakket moet de gemeente in belaatste woord?
ginsel zijn uitgerust;
- welke functie behoort de gemeenDe heer Brinkhorst (D'66): In laatste inte
te vervullen als overheid ten opzichstantie de provincie. Wij gaan een stap
te van de burgers en ten opzichte van
verder dan u in uw voorstel doet,
de twee andere bestuurslagen;
waarbij het Rijk uiteindelijk zij het via
- welke inrichting van het gemeeneen marginale toetsing de herindeling
tebestuur verdient de voorkeur en hoe
laat plaatsvinden. Naar onze mening
moet deze tot stand komen?
moet binnen een bepaalde raamwet
Dit zijn vragen waarop noch de
uiteindelijk de concrete herindeling
WRBB, noch de brieven een adequaat
door de provincie plaatsvinden na de
antwoord geven. Pas als deze Minister
procedure die ik zojuist heb geschetst
op deze vragen een voldoende anten de procedure van de artikelen
woord weet te produceren, is onze
157-166 Gemeentewet.
fractie in staat haar medewerking te
Uiteraard moet worden vermeden
verlenen aan de aangekondigde grootdat iedere provincie een eigen indescheepse streeksgewijze gemeentelingspolitiek gaat voeren. Onzes inlijke herindeling en zal zij in staat zijn
ziens kan dat worden vermeden door
de opgestelde criteria te toetsen. Aan
de in de Gemeentewet of in een aparte
koekhappen zonder spelregels doen
wet een artikel op te nemen van dezelfwij niet mee.
de strekking als het nieuw voorgestelNog een enkel woord over de burgede artikel 2a van de Wet op de Ruimtemeestersbenoemingen.
lijke Ordening. Dit zal betekenen de inMijnheer de Voorzitter! Ik zou willen
voering van een bestuursorganisatoribeginnen met het uitspreken van dank
sche kernbeslissing 'structuurschets
voor het ontvangen overzicht van de
indeling gemeenten'.
politieke overtuiging van onze burgeWe vangen dan tevens drie vliegen
meesters, mede in het licht van het
in één klap:
door deze bewindsman gevoerde bea. er wordt werkelijk gedecentralinoemingenbeleid. Voor ons is die lijst
seerd;
natuurlijk overbodig. Onze burgeb. er ontstaat uniformiteit in alle
meesters zijn op minder dan een halve
provincies;
hand te tellen. Er is wat dat betreft
c. de eigen verantwoordelijkheid
niets veranderd sedert De Gaay Fortkrijgt inhoud op lager bestuursniveau.
man en Polak. Er is wel iets anders geVoorwaarde is dan wel dat er een
beurd in die tijd. D'66 is de vierde partij
wijziging dient plaats te vinden van arvan het land geworden en zal dat een
tikel 3 van de Grondwet, de Provincielange tijd blijven. Wellicht zullen wij
wet en de Gemeentewet. Dit lijkt ons
nog eens op een gedeelde derde plaats
geen bezwaar, want die kunnen met
uitkomen.
de lopende wijzigingen automatisch
Wij hebben een duidelijk maatworden meegenomen. Voorts laat het
schappelijk draagvlak en bezetten zevoorstel inzake herziening van artikel
tels in alle staten en gemeenteraden,
7 , 1 , 2 van de nieuwe Grondwet al een
ook bestuurszetels. De cijfers uit het
delegatie van de wetgever op dit punt
aangeboden overzicht spreken voor
toe. Kan de Minister dit als een redelijk
zich en ik heb er dan ook weinig aan
alternatief in zijn overwegingen betoe te voegen. Eén ding valt daarbij
trekken?
wel op; de Minister maakt niet de inMijnheer de Voorzitter! Uit mijn bedruk, zijn eigen partij volledig te zijn
toog zal duidelijk zijn geworden, dat
vergeten. Wel is hij vergeten te letten
wij de tweeslachtige methodiek uit de
op de landelijke politieke verhoudinbrief van deze Minister niet kunnen
gen, ook van andere partijen, en is
volgen. Zijn geformuleerde criteria
slechts eenzijdig bezig, meer evenvoor de gemeentelijke herindeling zijn
wicht
te brengen in de politieke verprematuur. Wij vinden dat de gemeen-
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houdingen in het land van de burgervaders. 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 duidelijkheid te wensen overlaten.
De heer Evenhuis (VVD): Welk evenwicht bedoelt u; van de vorige situatie?
De heer Brinkhorst (D'66): Het evenwicht waar ik zojuist op doelde, mijnheer Evenhuis.
Mijnheer de Voorzitter! Bij de vorige
begroting was ik nauwelijks in de gelegenheid o m met de Staatssecretaris in
discussie te treden. Hij is onder meer
belast met de organisatie en de automatisering in de rijksdienst en tevens
treedt hij op als coördinator voor de informatievoorziening bij het Rijk. In dat
kader zal er in 1981 weereen grootscheepse activiteit van de overheid
plaatsvinden, de volkstelling.
'Nederland moet weer met alle billen bloot' luidt de kop boven een artikel in Elseviers weekblad van 2 september jl. Tot nu toe is er van die voornemens om de billen bloot te laten komen nog maar weinig naar buiten gekomen. Vergeeft u mij deze wat curieuze beeldspraak, mijnheer de Voorzitter.
Vast staat wel dat de vorige sociaalstatische röntgenfoto totaal mislukt is.
Zelfs het CBS geeft toe dat de telling
technisch en organisatorisch is stukgelopen, ik citeer de Volkskrant van 16
september jl. 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 gegevens waren wel betrouwbaar, maar
volstrekt onbruikbaar, omdat zij achterhaald zijn door de feiten.
In het verleden heeft mijn fractie al
vaker vragen over deze uiterst gevoelige 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 name worden gedacht aan een steekproefsgewijze enquête, waarover de
heer Vellenga al heeft gesproken. Is de
bewindsman bereid, de automatiserings- en informatieprojecten te decentraliseren?
Mijnheer de Voorzitter! Een probleem dat hier ten nauwste bij aan-
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Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de ambtenarencentrales hielden zich bezig met de vergelijking van
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren
en niet-ambtenaren, maar niet alleen
zij. Halberstadt, De Kam en Van Herwaarden 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-Personeel liet een vergelijkende studie
maken over de ontwikkeling van de
beloning van het hogere Philips-personeel 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 jarenlang pogingen worden ondernomen o m gelijke beloning voor gelijke
D
arbeid voor ambtenaren en niet-ambtenaren te verkrijgen. Een werkgroep
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
bruto-netto heeft de problematiek in
Voorzitter! Ik zal spreken over enkele
die sector reeds in 1975 onderzocht.
algemene aspecten van het ambtenaParticuliere buschauffeurs blijken f 100
renbeleid waarbij de onderwerpen die
a f 300 minder te verdienen dan hun
thans nog onderwerp van overleg vorgemeentelijke collega's. Meldingen
men tussen Regering en ambtenarenkwamen binnen van eveneens belangcentrales vrijwel geheel buiten berijke verschillen bij personeel van beschouwing zullen blijven.
jaardentehuizen,
particulier en bij de
Het was geen vreugdevolle bezigoverheid. Enz. enz.
heid o m het D'66-rapport 'de ambteDe verschillende onderzoekingen
naar en zijn trend' samen te stellen. De
maken het aannemelijk dat de particumaterie was hoogst ingewikkeld, maar
liere werknemers door de verschillen
dat was nog niet het ergste. Het is nimin uitvoeringssystematiek der sociale
mer een plezierige bezigheid, een relaverzekeringen, waardoor zij met name
tieve voorsprong van een groep
hogere sociale premies moeten betaburgers ten opzichte van vele andere
len, een netto salarisachterstand hebburgers te moeten vaststellen. Het risiben van 5 tot 15% in vergelijking met
co van boze reacties is dan natuurlijk
de ambtenaren. Voor vele honderdduilevensgroot aanwezig. Plezieriger en
zenden werknemers wordt deze achmeer inspirerender is het op te komen
terstand niet of onvoldoende gecomen te knokken voor mensen in achterpenseerd door hogere nettosalarissen
standsituaties, zoals bij voorbeeld in
of betere secundaire arbeidsvoorwaarstadsvernieuwingsgebieden.
den. Integendeel, met name de pensiWij hebben het wel geweten van dat
oenvoorzieningen zijn in vele gevallen
rapport! Vele tientallen boze brieven
slechter. De verschillen doen zich voor
en telefoontjes van zich verongelijkt
in alle loon- en salarisgroepen. Zo vervoelende ambtenaren kwamen binnen
dient de minimumloontrekker in het
in de trant van 'het is bij ons thuis heleparticuliere bedrijfsleven netto f 160
maal geen vetpot' en bezorgde vragen
per maand, dus f 2000 per jaar minder
van 'heeft u wel gedacht aan de ziekdan zijn ambtelijke collega. Het gaat
tenkostenpremie die wij zelf moeten
dus om het verkrijgen van billijke inkobetalen?'.
mensverhoudingen, een streven naar
Daarbij bleef het echter niet. Geleigelijk loon voor gelijke arbeid bij overdelijk aan kwam er een stroom van poheid en bedrijfsleven.
sitieve reacties los in vele persorganen
Ik heb overigens wel enig begrip geen brieven. Belangrijker was echter dat
kregen voor de moeilijke positie van
van vele kanten ook aanvullend feitende ambtenaren en de ambtenarenvakmateriaal werd toegezonden. Men
bonden. Mede door bekwaam overleg
wees op allerlei soorten onderzoeken
en tegenspel ten opzichte van de overdie ingesteld waren of waarmee men
heid werd op volkomen geoorloofde
nog bezig was.

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 kabinetsbeslissing genomen? Wat is er
waar van de berichten dat het CBS volgend 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 uitvoering op dat punt wordt begonnen.
Mocht ik hierop geen bevredigend antw o o r d krijgen, dan overweeg ik in
tweede termijn een uitspraak van de
Kamer te vragen.
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wijze een in verhouding met die van
andere werknemers sterke rechtspositie 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 inkomensverhoudingen ten opzichte van hun
collega's in het particulier bedrijfsleven en naar behoud van werkgelegenheid en vitale collectieve voorzieningen.
Mede door de jongste regeringsvoorstellen ten aanzien van de ambtenaren is bij velen binnen en buiten deze kring de ambtenarenstatus en hun
rechtspositie in discussie gekomen. In
het verleden hebben wij reeds gepleit
voor het afschaffen van een afzonderlijke ambtenarenstatus en na te gaan,
of in het algemeen niet kan worden gekomen tot een rechtspositieregeling
die voor ambtenaren en werknemers
in het particuliere bedrijfsleven zoveel
mogelijk gelijk wordt getrokken.
Dit zou het volgende kunnen betekenen. Ambtenaren worden formeel en
normaal onder de werkingssfeer van
alle sociale wetten die voor werknemers gelden, gebracht. Dus onder de
werkingssfeer van de sociale verzekeringswetten en dit geldt met name ook
voor de uitvoering van de AOW, de
wetten op het gebied van de arbeidsbescherming en de wet op het minim u m l o o n . Er komt een nieuw ontslagrecht dat geldt voor werknemers bij
overheid en particulier bedrijfsleven té
zamen. Voor de arbeidsvoorwaarden
van de ambtenaren worden een of
meer collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, die alleen tot stand komen bij wilsovereenstemming tussen
de contractpartijen.
De ambtenaren krijgen het stakingsrecht;
Wanneer bepaalde categorieën niervan worden uitgezonderd, geschiedt
dit op grond van algemene criteria die
gelden voor ambtenaren en niet-ambtenaren. De nieuwe Wet op de ondernemingsraden zal in principe ook moeten gelden voor alle overheidsdiensten en bedrijven, zij het dat wellicht
enkele aanpassingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Ik leg de gedachte o m de rechtspositieregelingen van werknemers bij
overheid en particulier bedrijfsleven
zoveel mogelijk gelijk te trekken, opnieuw op tafel, omdat hierdoor met
name de vergelijkbaarheid van arbeidsvoorwaarden sterk wordt bevorderd.
De rechtspositie van ambtenaren
bevat materiële - op geld waardeerba-
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re - en immateriële delen. Het is onzes
inziens wenselijk te streven naar een
evenwicht bij de rechtspositie voor
ambtenaren en particuliere werknemers ten aanzien van de materiële en
immateriële delen, ieder afzonderlijk.
Het is uiterst gevaarlijk om een bestaande of vermeende voorsprong van
ambtenaren in de immateriële rechtspositieregeling, bij voorbeeld door
meer zekerheid ten aanzien van werk,
te hanteren als motief voor bezuinigingen in de salarissfeer. Dan is het hek
van de dam! De waardering van immateriële aspecten, zoals de zekerheid
van werk, is zeer subjectief. Er bestaan
geen objectieve criteria daarvoor. Bovendien kan zo'n argument bij wijze
van spreken ieder jaar opnieuw weer
worden gebruikt. Uitgavenbeperkende
maatregelen voor ambtenaren, behoren onzes inziens daarom alleen gebaseerd te zijn op een aantoonbare voorsprong in de materiële arbeidsvoorwaarden van de groep ambtenaren, of een deel daarvan, ten opzichte van de werknemers in het particuliere bedrijfsleven.
Hiermee wijs ik dus de regeringsfilosofie af, volgens welke de rechtspositie in het algemeen en een grotere zekerheid met betrekking tot werk in het
bijzonder, een motief tot een salarisbeperking kan zijn. In dezen staat mijn
standpunt dicht bij dat van de ambtenarencentrales, met name ook omdat
een deel der ambtenaren, in het bijzonder in de onderwijswereld, die grote zekerheid met betrekking tot werk,
niet hebben.
Wat het materiële gedeelte van de
rechtspositie betreft, behoort het beleid gericht te zijn op het bereiken van
een evenwicht in arbeidsbeloning van
ambtenaren en vergelijkbare functionarissen in het particuliere bedrijfsleven. Vergelijking van arbeidsvoorwaarden 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 secundaire arbeidsvoorwaarden onvoldoende tot uitdrukking. Er bestaat, ondanks
de in het begin van mijn betoog genoemde studies, nog steeds een gebrekkig inzicht in de huidige inkomensverhoudingen tussen ambtenaren en niet-ambtenaren, door de onoverzichtelijke warboel van regelingen
van de secundaire arbeidsvoorwaarden, de verschillen in opzet en in werkgevers- en overheidsbijdragen daarbij
en door de verschillen in fiscale verwerking daarvan.
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Het is dringend noodzakelijk - ik herhaal h e t - met medewerking van de
ambtenarencentrales, de overheid, de
werknemers- en werkgeversorganisaties uit het bedrijfsleven en onafhankelijke deskundigen, zoals bij voorbeeld
Halberstadt c.s., een objectief vergelijkend onderzoek te laten instellen naar
de totale arbeidsbeloning van enkele
functie- of salarisgroepen bij de overheid en het particuliere bedrijfsleven.
Daarbij behoort uiteraard de som van
de primaire en secundaire arbeidsbeloning te zamen in aanmerking genomen te worden.
De resultaten van dit onderzoek zouden een nieuw startpunt voor de trend
moeten opleveren. Het onderzoek
moet aangeven of het bestaande uitgangspunt dat de totale pakketten van
de arbeidsvoorwaarden bij de overheid en het particuliere bedrijfsleven
aan elkaar gelijkwaardig zijn, wel
klopt. Tevens dient te worden onderzocht hoe een goede vergelijkingsbasis van de arbeidsbeloningen in het algemeen 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. Onzes inziens is het niet mogelijk en nodig 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 misschien zelfs de opdracht daartoe kunnen geven en daartoe bij voorbeeld
een organisatiebureau kunnen inschakelen.
Minister Wiegel: Zolang wij die functiewaardering in het bedrijfsleven nauwelijks 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 geconstateerd, dat bij vele bedrijven, zoals de grootste particuliere werkgever
Philips, reeds vele bruikbare functiewaarderingssystemen bestaan. Voor
zover er, ook bij de verschillende organisatiebureaus die wij in ons land kennen, onvoldoende gegevens bestaan
over de methodes van functiewaardering en functievergelijking, zou het ook
tot de opdracht van de overheid kunnen behoren, daarvoor betere methodes te ontwikkelen. Bij bedrijfsleven en
bij onderzoeksinstellingen bestaat
echter al enorm veel materiaal.
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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 anderzijds de ambtenarencentrales om medewerking aan zo'n overheidsinitiatief
te vragen? Immers, gebeurt dit niet,
dan zal het hele ambtenarensalarisbeleid in de toekomst steeds meer zijn
gebaseerd op drijfzand, op veronderstellingen van gelijkwaardige arbeidsvoorwaardenpakketten 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 pensioenpremiebijdrage te verhogen met percentages
van 0 tot 14%, afhankelijk van het salarisniveau, omdat de pensioenkosten
voor de hogere ambtenaren, voornameiijk als gevolg van de gevolgde carrières, veel hoger zijn dan de thans bestaande persoonlijke bijdragen.
Een andere mogelijkheid is, het
ambtelijk pensioensysteem zo te wijzigen, dat carrière-salarisverhogingen
niet over de verstreken dienstjaren
met terugwerkende kracht met pensioen worden gehonoreerd. Vaklieden
spreken in zo'n geval van een 'standard final pay-system'. Zo'n systeem
wordt ook voor de particuliere regelingen 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 pensioensysteem, waarin bij een promotie
geen pensioenverhoging wordt verkregen over de verstreken dienstjaren.
Dit is een redelijk alternatief. Ik verwacht dan ook dat dit zal worden betrokken bij de aan de gang zijnde studie van de commissie-Bosman ten
aanzien van de ambtelijke pensioenregelingen.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de behandeling van de
eerste begroting van deze bewindslieden hebben wij van onze kant gezegd,
dat hun werkzaamheden uitdagend
zullen zijn. Er lag nogal wat werk op
hen te wachten. Thans, bijna 9 maanden later, zou een eerste balans opgemaakt kunnen worden.
Opvallend is daarbij, dat aanzetten
en forse impulsen tot vernieuwing zijn
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Evenhuis
gegeven. Daarbij denken w i j aan de
activiteiten rond de bestuurlijke reorganisatie, het burgemeestersbenoemingenbeleid, het decoratiestelsel,
het ambtenarenbeleid en de voortzetting van de wijziging van de Grondwet. Daarnaast is de inleiding van de
memorie van toelichting getoonzet op
een manier, zoals w i 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 duidelijke en zelfverzekerde opvatting over
de rol en de functie van de overheid in
de samenleving. Daarin past ook de dialoog met de samenleving. Het klinkt
in elk geval heel anders dan het enigszins mistroostige 'De overheid is niet
meer wat ze geweest is' van twee jaar
geleden.
De heer Faber annexeert mijns inziens te zeer een constitutionele nouding tot het christen-democratische erfgoed. Immers, de Akte van Verlaetinghe sloeg juist èn politiek èn constitutioneel een enorme bres in de christen-democratische gelederen. Ook anderen kunnen zelfstandig hun eigen
constitutionele houding ontwikkelen,
los van datgene wat het christen-democratische slag mensen beweegt.
Tegen de achtergrond van de inleiding, zoals die door de bewindslieden
is geschreven, heb ik een viertal punten.
1. De VVD-fractie waardeert het, dat
het kabinet reeds zo snel tot een voorlopig standpunt is gekomen over het
rapport van de commissie-Van der
Burg. Wij hopen dat de uitwerking verder ook voortvarend ter hand zal worden genomen. Volgens de brief van 17
oktober jl. blijkt uit de ondertekening
de eerste verantwoordelijkheid voor
de gang van zaken met betrekking tot
dit rapport te berusten bij de MinisterPresident en de Minister van CRM.
Waarom ontbreekt de handtekening
van de Ministervan Binnenlandse Zaken onder deze brief? Immers, het terrein van de democratisering is zo divers en raakt ook zoveel kanten van bestuur en besturen, dat ons inziens hier
toch zeker ook een taak voor de Minister van Binnenlandse Zaken is weggelegd. 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 Zaken ook op dit punt zijn entree te maken. Zou dus Binnenlandse Zaken niet
een coördinerende functie dienen te
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hebben ten aanzien van het beleid op
het terrein van de democratisering?
2. De fictieve weigering vinden wij
heel vaak terug in wetgeving en verordeningen. 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 gebruik kunnen worden genomen. Het
voert misschien te ver om die nu te bepleiten. Wij hopen echter, dat de Minister deze aangelegenheid nauwlettend onder ogen wil zien en dat hij bereid is een uitspraak in de goede richtingtedoen.
3. Dit punt betreft het complementair bestuur en de verhouding van de
burgers tot de organen die complementair bestuur bedrijven. Complementair bestuur is een goede eigentijdse v o r m van besturen. Overheden
op verschillende niveaus vullen elkaar
aan. Dit is vooral ook een mentaliteitskwestie. Onze fractie wil hierbij echter
ook een kritische kanttekening maken.
Het gezamenlijk doen, als bestuursorgaan elkaar aanvullen, mag niet uitkomen bij een onderling regelen, waarbij
de verantwoordelijkheid zou dreigen
te worden versluierd. Aldus zou men
zeker over het hoofd van de belangstellende burger heenschieten.
Weet de burger in de toekomst bij
complementair bestuur bij welk orgaan hij zijn recht moet halen? Hoe
staat het met de democratische controle door de democratisch gekozen
organen op het complementair bestuur? De studie van de commissieVan de Poel over complementair bestuur was een eerste geslaagde verkenning, maar ook een eerste worsteling. 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 verschijnen, een nuttige rol zal vervullen bij de
vernieuwing van ons openbaar bestuur.
4. Het lidmaatschap van de dienstcommissies 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 blijken uit het antwoord van de Minister in bespreking bij het georganiseerd
overleg. Helemaal duidelijk is het echter niet. Wij hopen dat de Minister zijn
opvattingen hierover aan de Kamer wil
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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 anders verwacht. Meer dan tevoren kan
thans gezegd worden dat de reorganisatie van het bestuur op het definitieve
spoor zit. Het moet echter wel een reorganisatie worden, naar de inhoud
gesproken. Dat betekent dat de reorganisatie niet louter is het verleggen van
wat provinciale en gemeentelijke grenzen, maar dat vooral ook naar de inhoud 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 inhoudelijk gekoppeld aan de territoriale
reorganisatie? Met andere w o o r d e n :
wilt u geen territoriale reorganisatie
voordat er een nieuwe decentralisatie
tot stand is gekomen?
De heer Evenhuis (VVD): Ik kom daarop in het verloop van mijn betoog uitvoerig 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 doorgang vindt op decentralisatiebasis. Het
behoeft geen wet van Meden en Perzen te zijn, maar het mag ook niet te
lang duren. Het betekent, dat gelijktijdig 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. Wanneer er geen zicht zou bestaan op decentralisatie 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 precies achter.
Tegen de achtergrond van de decentralisatie moeten dan ook de volgende
opmerkingen van onze kant met betrekking tot de bestuurlijke reorganisatie worden gezien.
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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 wetgeving die daaruit voortvloeit, de provinciale indelingen, de gemeentelijke
herindelingen, de vernieuwing van de
Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, en die van de Gemeentewet én
het ontwikkelen - regionaal - van allerlei gewesten in soorten, zoals wij
die op het ogenblik in de praktijk zien.
Daarom dient steeds het waarom heel wezenlijk - van de bestuurlijke reorganisatie over het voetlicht te worden gebracht. Het lijkt onze fractie gewenst, dat langzamerhand een tijd- en
procedureschema wordt ontwikkeld,
waarlangs de ontwikkeling van de bestuurlijke reorganisatie zich zal moeten voltrekken. Immers, informele gedachtenontwikkeling, beleidsvoorbereiding, beleidsbeslissing, ^uitvoering
en -afronding kennen zo hun eigen fasen. Hiertoe is nog slechts een eerste
aanzet gegeven.
Soms lijkt het er nu in de publiciteit
en voor het grote publiek wel een beetje op, dat het alleen gaat om het opdelen van provincies of het verleggen
van grenzen van provincies en gemeenten. De discussies in de diverse
provincies, de instelling van de adviescommissies en de publiciteit daar
omheen onderlijnen dat. De jongste
overwegingen van de Minister met betrekking tot de criteria voor de
gemeentelijke herindelingen versterken nog eens die tendens. In de discussies komt men dan als reactie ook
nogal eens een opmerking tegen als:
geen reorganisatie zonder decentralisatie. Terecht! ? Wij verzoeken de bewindslieden efh het kabinet deze opmerkingen 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 Minister van Binnenlandse Zaken èn het kabinet zich eens diepgaand positief met
de decentralisatieproblematiek gaan
bezighouden. Mogelijk hoort de Kamer daar op niet al te lange termijn de
resultaten van.
In dat opzicht hulde voor de Minister
van Binnenlandse Zaken dat het wetsontwerp omtrent de instelling van een
Raad voor Binnenlands Bestuur inmiddels de Kamer heeft bereikt. Aan
de VVD-fractie zal het niet liggen, met
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inachtneming van alle zorg die het parlement op wetgevingsgebied hoort te
betrachten, wanneer dit wetsontwerp
niet snel door de Kamer zal worden afgewerkt. 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 decentralisatiemogelijkheden concreet zullen worden
onderzocht. Afgezien van het feit dat
het al wat laat is, lijkt 2 terreinen ook
wat beperkt. Vloeit hieruit voort - mogelijk mede omdat het onderzoek bij
de Raad voor Territoriale Decentralisatie is geconcentreerd - dat de decentralisatie van rijkstaken op andere terreinen op dit moment is geblokkeerd?
Bij dit decentralisatiestreven willen
wij op voorhand waarschuwen tegen
de niet onmogelijke ontwikkeling dat
de decentralisatie wel toetssteen zal
worden bij toekomstige taken en bevoegdheden van overheidsorganen,
doch dat de bestaande niet of onvoldoende zullen worden onderzocht.
Wij zouden het op prijs stellen indien de bewindslieden nu zouden willen verklaren dat het op voorhand ook
zal gaan o m de bestaande taken en bevoegdheden. Het zou best eens aardig
zijn een lijst met wel en niet te decentraliseren rijkstaken en -bevoegdheden 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 mij goed, de zaken op dit onderdeel eens op een rijtje te zetten.
De heer Vellenga (PvdA): Ik acht deze
zaak zeer vanzelfsprekend.
U sprak over het doorlichten van bestaande taken. Waarom moet dit gebeuren?
De heer Evenhuis (VVD): Dit moet gebeuren o m te bezien welke taken en
bevoegdheden kunnen worden gedecentraliseerd. 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 nieuwe provinciegrenzen zal volgend jaar
een definitief stadium bereiken. Indien
de discussie en de invulling van de decentralisatie bij de grenzen- en indelingsdiscussie achterblijft, kan dat best
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eens remmend, zo niet fnuikend zijn
voor een nieuwe, meer functionele
provinciale indeling zelf. Immers,
naarmate de indelingsproblematiek indringender wordt, zal de vraag naar
het waarom, de motivering van het geheel, 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 operationeel te maken.
Een vraag van bijzondere betekenis
kan daarom gesteld worden naar de
activiteiten van de IPO-werkgroep die
gerapporteerd heeft over decentralisatiemogelijkheden op zeven gebieden
van overheidszorg. Het is te wensen
dat deze werkgroep meer terreinen
van overheidszorg op decentralisatiemogelijkheid gaat toetsen. Daarmee is
men dan ook bij de provincies continue 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 decentralisatiemogelijkheden, de zogenaamde gedeconcentreerde rijksdiensten niet moeten
worden vergeten. Immers, tal van rijksinstanties bevinden zich in de provincies. Wij denken daarbij aan diensten
van Landbouw en Landinrichting, Verkeer" en Waterstaat, Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, CRM en Onderwijs.
Rijksinstanties vormen in de provincies een koning in eigen of andermans
rijk. Vaak hebben zij op het beleid van
de lagere overheden een grote invloed, terwijl de democratische controle door de provincies op deze instanties praktisch nihil is. Wij menen
dat de plaats van deze instanties reeds
in de eerste fase van het decentralisatieproces zal moeten worden bekeken.
Tevens zullen vooral meer ordenende
en planmatige taken naarde provincies moeten worden overgebracht.
Daarbij mag de beleidsvormende kant
niet worden vergeten. Immers, de lagere publiekrechtelijke organen, staten en raden, zullen veel meer betrokkenheid ervaren op terrein van de beleidsontwikkeling dan louter op het
terrein van de uitvoering. Datzelfde
geldt voor de burger en daar gaat het
per slot van rekening o m .
Het zou interessant zijn, te vernemen of hierbij naar de mening van de
Minister ook de plaats van de Commissaris van de Koningin aan de orde
moet komen. Hij is thans rijksorgaan in
de provincie. In de praktijk is hij evenwel vooral bezig ten dienste van de eigen provincie. Een vergelijking met de
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plaats van de burgemeester dringt zich
op. In de Gelderse Staten heeft hierover een interessante discussie plaatsgehad. Een reactie van de Minister
hierop kan ons duidelijkheid verschaffen.
Slaagt die decentralisatie niet of onvoldoende, dan kan men zich afvragen
waarom de operatie doorgevoerd
moet worden. Immers, veel mankracht
moet worden ingezet. Daarnaast zijn
er de kosten. Een eenvoudige berekening op grond van het 17-provinciënplan leert dat een eenmalige investering van ongeveer f 1 miljard noodzakelijk is en dat vervolgens ongeveer
f 200 miljoen extra op jaarbasis nodig
is. Dat doet men niet voor niets. De baten moeten zichtbaar gemaakt worden.
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 binnenlandse bestuur wenst, zonder dat
concrete decentralisatie hieraan is gekoppeld. Dit volgt uit uw betoog.
De heer Evenhuis (VVD): Ik vind, dat
daarover op dit moment niet die uitspraak moet worden gedaan, die de
heer Brinkhorst thans vraagt.
De heer Brinkhorst (D'66): U zegt: Het
isTo beor n o t t o be.
De heer Evenhuis (VVD): Het gaat ero m - wij hebben dat in februari ook
gezegd - dat de decentralisatiemogelijkheden zo grondig mogelijk worden
ingevuld. Er moet duidelijk zicht op bestaan, dat de decentralisatie zich zal
doorzetten. Wat op een gegeven moment het m a x i m u m is, zal in de dan
gegeven situatie moeten worden afgewogen. 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 vrijblijvendheid inhoudt. U houdt een roerend betoog over de decentralisatie
- terecht - ik kan het met vele zaken
eens zijn - maar de enige operationele
conclusie is, dat voor u die reorganisatie niet door mag gaan, als er geen
concrete koppeling met de decentralisatie is. Die uitspraak gaat u uit de
weg.
De heer Evenhuis (VVD): Men kan
thans niet met de decentralisatie doorgaan, en de functionele provinciale indeling achterwege laten. Op een gegeven moment moeten de eenheden op
provinciaal niveau toegesneden zijn
op datgene, wat op grond van de decentralisatie naar die lagere overhe-
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den toe zal gaan.Uit pragmatische
overwegingen moet men op dit moment werken aan een gelijktijdige ontwikkeling. Op een gegeven moment
zal echter een beslissing moeten worden genomen. Dan zal men een toetssteen moeten hebben en die is voor
ons de decentralisatie.
Over de gemeenten en hun toekomstige omvang heeft de Minister een
brief geschreven. Dat raakt de verhouding provinciegemeente. De opzet
moet zijn o m 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 bestemmingsplanbevoegdheid doen ons vrezen,
dat het wel eens tot deze - overigens
belangrijke-onderwerpen beperkt
zou kunnen blijven. Dat zou niet moeten.

kneld worden in de tijd, wil men een
enigszins redelijke discussie in de provincie kunnen kanaliseren. Zeker wanneer - en we interpreteren het toch
goed - de procedure verder reikt dan
het in artikel 2 van de Provinciewet gestelde. Zien de provinciale besturen
deze ronde ook als zodanig? Overigens zouden we graag van de Minister vernemen op welke basis de werkgroepen zijn samengesteld en hoe
men in deze a titre personnel de gewenste verantwoordelijkheid kan dragen?
Over de brief van de Minister met
betrekking tot de toekomstige
gemeentelijke herindelingen heeft onze fractie nog geen definitief oordeel.
Wij menen, dat meer overleg hierover
met de bewindslieden gewenst is. Wel
menen w i j , dat het verstandig is een
aantal algemene criteria te ontwikkelen 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 MiBij de afpaling van de verhouding
nister nu al op pad o m de provinciale
provinciegemeenten is de plaats van
besturen te inspireren initiatieven te
de zgn. streekgewesten, stadsgewesontwikkelen of dient eerst de 'verzaten, streek- of agglomeratieraden van
melwet' in werking te treden?
speciaal belang. Immers, we kennen
nogal wat van deze organen. Kritiek op
De Waddenzee heeft behoefte aan
het niet al te democratische karakter
een goede bestuurlijke begeleiding.
van deze organen (niet rechtstreeks
Waarom dan toch gewacht met het
gekozen; moeilijk door de raden zinvol
treffen van een voorbereiding voor
te controleren) is niet van de lucht.
een gemeentelijke herindeling in dat
Daarbij dragen ze toch iets van een 4e
gebied? Hoe staat het op het terrein
of super 3e bestuurslaag in zich.
van de gemeentelijke herindelingen
met die in Zuid-Limburg?
Het doel van een bestuurlijke reorganisatie moet zijn: het wegnemen,
Tal van onderdelen van de bestuurzo nodig overbodig maken van deze orlijke reorganisatie zijn in beweging: de
ganen. Op dat punt was de heer Faber
decentralisatie, de bestuurlijke vorrrv
iets al te positief in de richting van sageving, de provinciale indeling, en de
mengesteld lokaal bestuur als hulpgemeentelijke indeling. Wij onderstructuur. Immers, ook vergroting van
schrijven de mening dat gescheiden
het democratisch besef en functioneontwikkelingen in de tijd en eigenlijk
ren zijn een niet onbelangrijke grondook naar de inhoud, alhoewel niet caustelling van de bestuurlijke reorganisasaal niet wenselijk zijn. Dat betekent
tie.
dat een ontwikkelingsmodel, ook in de
tijd gezet, zou moeten worden voorbeHoe zal het beleid van de bewindsreid.
lieden ten opzichte van deze organen
eruit gaan zien in het verband van de
Wordt er verder nog gedacht om bebestuurlijke reorganisatie? Zal er een
paalde gebieden een proeftuinfunctie
actief beleid gevoerd worden o m de
te geven op het terrein van de decentaken van deze organen zoveel mogetralisatie, bij voorbeeld de provincies
lijk terug te ploegen naar de dan nieudie weinig met een grenzenproblemawe gemeenten? Dus flink uitdunnen
tiek als zodanig te maken hebben? Ik
van deze organen! Of zal de bestuurlijzou daarbij kunnen denken aan Frieske reorganisatie op dit probleem geen
land.
antwoord geven?
Wordt er ook gedacht om Twente als
Ten aanzien van de provinciale indezodanig een experimentstatus geven?
ling zijn er een aantal provinciale werkKan de Minister in dit verband nog megroepen ingesteld. Deze werkgroepen
dedelen, wanneer aldaar de benoezullen snel moeten werken. De vraag is
ming van een echte gewestvoorzitter
of deze werkgroepen niet te zeer ingekan worden verwacht? Gelet op de ve-
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Ie problemen zou die benoeming nog
in 1978 plaats moeten vinden.
Wat betreft de burgemeestersbenoemingen, ditmaal enige korte opmerkingen, 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 burgemeestersposten. 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 aandacht van de Minister vragen.
Zou hij de Commissarissen der Koningin nog eens met klem op artikel 8,
lid 1, van de ambtsinstructie willen wijzen, 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 aanbeveling nog wat later in te dienen.
Is de Minister bereid bij de herbenoeming aan de burgemeesters te vragen of zij nog lid zijn van de politieke
partij, waarvan zij bij de benoeming
opgegeven hadden lid te zijn? Speciale
aandacht willen wij ook vragen voor
sollicitanten die humanist zijn dan wel
niet aangesloten bij een kerkgenootschap.
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 betrokken kunnen worden. Wij horen
thans gaarne van de bewindsman welke resultaten deze kentering in het beleid heeft opgeleverd.
Het in de memorie van toelichting
aangegeven beleid ten aanzien van de
rampenbestrijding en hulpverlening,
de brandweer en de Bescherming Bevolking 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 problemen verwacht worden.
Mijn fractie zou er daarom een voorstander van zijn de op dit terrein in
aantocht zijnde wetsontwerpen tegelijkertijd in procedure te brengen, zodat
de onderlinge samenhang voldoende
tot zijn recht kan komen.
Daarnaast zou ik toch van de Minister graag eens uitvoerig vernemen,
hoe hij denkt een voldoende coördinatie tussen allerlei taken te verkrijgen.
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Daarbij zou ik ook nog een oordeel van
de Minister willen horen over de hier
en daar levende gedachte de zojuist
door mij aangeduide onderwerpen,
juist vanwege hun onderlinge samenhang, in één wet te vangen.
Dan is er de rampenbestrijding op
de grote rivieren. Hierover is reeds een
rapport aan de vorige Minister aangeboden. 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 w o r d e n : Proefnemingen of geen proefnemingen; invoeren
of niet invoeren. Een vraag, die bij ons
speciaal aan de orde kwam was: waaro m moet nu uitgerekend een alarmnummer uit 4 cijfers bestaan, wanneer
het juist o m alarmering gaat? Dan
moet dus snelheid worden betracht.
Over het beleid ten aanzien van het
overheidspersoneel willen wij 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
wij dat het georganiseerde overleg
daarna op niet al te lange termijn weer
bijeen moet komen, zodat ook de Kamer zich op redelijke termijn over de
resultaten van het overleg kan buigen.
Maar ik maak nog wel de volgende
opmerking. Wanneer wij de opgaven
van de totale sterkte van het rijksoverheidspersoneel beschouwen op begrote en werkelijke sterkte dan zien wij
dat er nogal wat gemajoreerd wordt.
De vraag is dan waarop de begroting voor het komende jaar gebaseerd is.
s.
Enkele voorbeelden: de werkelijke
sterkte voor 1974 was 157.789; de begrote 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
:e
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 werkelijke groei die jaarlijks gemiddeld
plaatsvond. Maar wat zien w i j : de werkelijke sterkte over dit jaar, 1978, ligt
op ongeveer 177.000 en dat is aanzienlijk minder dan die ruim 185.000 begrote sterke voor 1979. Het verschil,
8000, is ook aanzienlijk meer dan de
gemiddelde jaarlijkse werkelijke stijging en aanzienlijk meer dan bij voorbeeld een jaarlijkse stijging van 0,7%
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( ± 1300) per jaar - gelijk aan de groei
van de bevolking, zoals wel door enkele 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 begrote 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 departementen omtrent de gewenste of noodzakelijke sterkte wel goed afgewogen?
Op het terrein van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de
centrale persoonsadministratie bestaat nog steeds geen wetgeving. Het
rapport van de commissie Koopmans
is al weer enige jaren geleden verschenen. Het parlement heeft jarenlang
steeds braaf naar de stand van zaken
van het vervolg daarop gevraagd. Verder stond het parlement buitenspel en
speelden de ontwikkelingen zich af in
de parlementaire windstilte, een volstrekt onwenselijke zaak.
De heer Vellenga (PvdA): Juist!
De heer Evenhuis (VVD): Bedankt voor
de instemming! De wettelijke regelingen op het terrein van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de centrale persoonsadministratie - , ik noem alleen nog
maar de mogelijkheid van de 'chips',
de minicomputer en een brede verspreiding daarvan - dreigen snel bij de
technische ontwikkelingen achter te
gaan lopen, zeker wanneer de komende wetgeving, in 1979, uitsluitend
gebaseerd zou zijn op studies uit de
eerste helft van de jaren 70.
Evenwel, los van die komende wetgeving zouden wij het op prijs stellen,
wanneer de Staatssecretaris een hoge
prioriteit zou geven aan dit onderdeel
van het beleid. Wij achten een beleidsnota over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de C.P.A.
noodzakelijk. Daarbij zouden ook allerlei alternatieven, alternatieve systemen, en de daaruit voortvloeiende gewenste wettelijke regeling tegen elkaar kunnen worden afgewogen.
Ook moet worden afgewogen of een
persoonsadministratie centraal dient
plaats te vinden. Ter wille van de tijd
wil ik in dit verband ook verwijzen naar
een artikel van mr. Frank Kuitenbrouwer in het Nederlands Juristenblad
van al weer 30 april 1977. Zo'n beleidsnota zou een inventarisatie moeten geven van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de mogelijke en gewenste
ontwikkelingen, de beleidsbeslissingen en procedures die hieruit voorko-
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Evenhuis
men. Wij wachten met belangstelling
het antwoord van de Staatssecretaris
af.
Speciaal in dit verband van de informatie-verzameling zal ik iets zeggen
over de volkstelling. Berichten over de
laatste volkstelling van 1971 zijn gew o o n w e g onthutsend: deze zou zijn
mislukt. Is dat juist? Me dunkt, enige
voorlichting 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,
terwijl 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 gegevens 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 volkstelling gevraagd worden, per gevraagd onderwerp in feite al niet bij de
belanghebbende instanties aanwezig?
Ik zal nog een vraag over het beleid
met betrekking tot de zigeuners stellen. Kan de Minister iets zeggen over
bij'voorbeeld de in Amsterdam verblijvende buitenlandse groep van zigeuners? Zal een verblijfsvergunning worden verstrekt per 15 november aanstaande, ook indien er geen zicht op
een binnenkort te verkrijgen definitieve 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 inzake de commissaris van onderzoek,
maar meer in de richting van de door
de Kamer destijds aangenomen motieRietkerk.
Samenvattend merk ik op dat wij de
opvatting van de bewindslieden over
de verhouding van de dienende overheid ten opzichte van de burger onderschrijven. In beleid en wetgeving
zal dat verder moeten worden uitgewerkt. Bij de bestuurlijke reorganisatie
zullen baten in de vorm van decentralisatie zichtbaar moeten worden gemaakt. Omtrent de gewenste provinciale indeling en het aantal provinciesnieuwe stijl heeft onze fractie geen definitief oordeel. Wij wachten daarbij
met belangstelling de resultaten van
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de besprekingen in de diverse provincies 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 samenhang in een gemeente. De voorgeschreven termijnen dienen bij de aanbevelingen voor een burgemeestersvacature in achtte worden genomen.
Het beleid ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de centrale personenadministratie
dient de hoogste voorrang te krijgen.
Gaat op de goede weg voort!

legenheid opvangen, doch geen bijdrage leveren aan verbetering van de
economische situatie. Wij willen deze
operatie wel steunen. Toch hebben w i 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 bestaan niet onmiddellijk raken, toch de
burgers niet in staat zullen stellen, een
en ander op te vangen, wanneer de lagere overheden beslag leggen op die
D
ruimte.
De heer Abma (SGP): Mijnheer de
De Minister stelt zich voor, eenvoud,
Voorzitter! Het schijnt mij toe dat opsnelheid en doorzichtigheid van de betreden op dit ver gevorderde uur onder
slisprocedures te vergroten. De mede term 'overwerk' zou kunnen vallen.
morie van toelichting zegt voorts onOnze bijdrage valt uiteen in algemeder het hoofdje Binnenlands Bestuur
ne opmerkingen en enkele speciale
Algemeen, dat de democratie doeltrefvragen. Wij waarderen het dat de Mifendheid eerder bevordert dan in de
nister over zijn departement schreef
weg staat. Ligt het ene inderdaad zo
en over de taak, plaats en functie van
vlak en zo simpel in het verlengde van
het binnenlands bestuur als zodanig.
het andere?
Zonder iets te beweren ten nadele van
Ik kom aan enkele specifieke vragen.
de overige departementen verklaar ik
In antwoord opvraag 12 spreekt de
bijzondere betekenis te hechten aan de
Minister over een aantal provinciale
sectoren binnenlands bestuur, justitie
werkgroepen, namelijk van Gelderen defensie als het gebinte van de saland, Overijssel, Utrecht,
menlevingsorde, zoals al eeuwen het
Noord-Holland en Noord-Brabant.
geval was.
Geldt dat niet voor de andere provinWij constateerden een duidelijke
cies? Of komen die nog? Dat zal dan
overeenkomst met de uitgangspunten,
met bekwame spoed dienen te gein de regeringsverklaring verwoord,
schieden, namelijk vóór 15 januari
met als kernwoorden 'vrijheid', 'ver1979. Aan wie is de coördinatie inzake
antwoordelijkheid' en 'verdraagzaanv
het beleid voor de Molukse minderheid'. Landt deze inleiding echter niet
heid opgedragen? Aan deze Minister
wat al te probleemloos en simpel aan?
in zijn kwaliteit van zijn Vice-MinisterDe Minister vindt dat de overheid kanPresidentschap of in zijn kwaliteit van
sen moet scheppen voor ontplooiing
Ministervan Binnenlandse Zaken?
van de burgers, zich moet inzetten
Wat de grondwetszaken betreft, zal
voor gerechtigheid, ongelijke uitde aanpassing van de wetgeving over
gangspunten moet gladstrijken en onrecht tot vergadering, alsmede tot uitbillijke verworvenheden rechtzetten.
oefening van godsdienstige overtuiDe overheid moet toch niet dienstging of levensovertuiging buiten gebaar gemaakt worden aan persoonlijk
bouwen en besloten plaatsen wel noinzicht en verlangens. Bovendien moet
dig zijn, wanneer de artikelen 1.6 en
de overheid voortdurend keuzen doen.
1.9 grondwet worden? Hierbij komt
Deze of gene of ook wel dezelfde perwaarschijnlijk ook wel de Wet van 10
soon zal soms kansen worden geboseptember 1853 tot regeling van het
den doch ook wel ontnomen worden,
toezicht op de onderscheidene kerkgenog afgezien van de beteugelende
nootschappen aan de orde. Uit het anttaak die de overheid principieel toew o o r d op de desbetreffende vraag
komt.
blijkt dat via het interkerkelijk contact
in overheidszaken overleg plaatsvond.
Hoe verhoudt de doelstelling van de
Wij waarderen bovendien de toezegbeleving van de eigen verantwoordeging dat de kerken over de strekking
lijkheid zich tot de toenemende tenvan eventuele wetswijzigingen zullen
dens van collectivering? De Minister
worden ingelicht en gelegenheid ontwil een aantal diensten die het openvangen, van hun opvatting blijk te gebaar bestuur levert terugdringen, uit
ven. De bedoeling zal wel zijn, meer
overweging van financiële besparing
overleefd recht af te schaffen dan
wellicht. Vervanging door nieuwe
nieuw recht te scheppen. Het publieke
diensten zou wel wegvallende werkge-
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Abma
recht betreffende de positie van de
kerken zal in de grondwet wel tot een
m i n i m u m worden gereduceerd. Dan
resteert nog slechts een privaatrechtelijke regeling. Wat zal de toekomst zijn
van de afdeling Kerkgenootschappen
van het Departement van Justitie?
Met de voorbereiding van de memorie van antwoord op het wetsontwerp
Commisssris van Onderzoek was de
nodige tijd gemoeid, volgens het antw o o r d op vraag 15. Ofschoon wij niet
staan te trappelen o m deze commissaris in te halen, rijst de vraag, of de Minister nog steeds denkt, met blz. 14
van de memorie van toelichting, de
memorie van antwoord op dat wetsontwerp 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 hebben begrepen dat de Minister niet
hooggestemd was over het besluit om
andere relatievormen dan het huwelijk
als gelijkgerechtigd te erkennen. Volgens het antwoord op vraag 47 wacht
hij op bescheid van de zijde van Rijnm o n d . Daarna zou hij zich wederom
beraden. Betekent dit dat het aanvankelijk ingenomen standpunt wordt herzien en is de werking van het besluit
van Rijnmond intussen geschorst? Zijn
de informaties via de pers juist dat in
Noord-Holland een soortgelijke regeling bestaat? De Minister verwacht dat
provincies en gemeenten niet zullen
vooruitlopen 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 late tijdstip 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 willen
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 serieuze bestudering verdient.
Ook de Minister sluit dat niet uit blijkens zijn opmerking gemaakt in het
mondeling overleg met de vaste Commissie voor Ambtenarenzaken van dit
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voordeel van een trand-zettend beleid
met een trend-zettend beleid misschien 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 o m 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 bedrijfstakken als eindresultaat rolt. Ik zou het
daarom toch op prijs stellen als de Minister zegt dit vraagstuk voor de middellange termijn - het is natuurlijk niet
voor 1979-serieus in studie te willen
laten nemen.
Een heel ander onderwerp waarover
ik een vraag wil stellen, betreft de algemene positie van de burgemeester. De
laatste tijd hoort men nogal eens de
klacht dat door een proces van politisering op het gemeentelijke vlak de
burgemeester erin het gemeentelijk
bestuur min of meer naast komt te
staan. In het bijzonder de taakverdeling tussen de wethouders is in sommige gemeenten een raadsaangelegenheid geworden in plaats van een
werktaak waar burgemeester en wethouders zich mee zouden moeten bezighouden. Ook het aantal taken dat
voor de burgemeester overblijft wordt
meer en meer beperkt, zodat hij steeds
meer een soort forumleider gaat worden.
Ik meen dat wij dit proces niet onbesproken mogen laten. Ten slotte heeft
de burgemeester van oudsher een
coördinerende, stimulerende en beleidsuitvoerende taak die in sterke mate wordt bemoeilijkt als hij buiten veel
zaken wordt gehouden. Meent de Minister hiet dat als deze ontwikkeling
zich doorzet wij dan in een situatie terecht komen waarbij veel argumenten
tegen een gekozen burgemeester - die
ik deel - hun kracht gaan verliezen?
Er is de laatste tijd nogal wat ingeteerd op het budget van de civiele verdediging. De situatie in deze sector is
er bij ons, anders dan in andere landen, 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 worden besmet. Is dat waar?
Mijnheer de Voorzitter! Regeren is
vooruitzien en daarom wil ik de Minister vragen, of hij voorbereidingen wil
treffen o m onze bevolking een grondwettelijke waarborg te geven voor het
onbelemmerd gebruik van het Nederlands 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 schamen voor haar eigen taal. Ik heb dit
niet begrepen, omdat vele protestanten gewend zijn, de Bijbel te lezen in
goed Nederlands en daardoor hun taal
leren liefhebben. Waakzaam zijnde
vanuit deze liefde voor eigen taal constateren wij dat onze taal niet langer zo
onbedreigd is als honderd jaar geleden.
Het is niet ondenkbaar dat als gevolg van de toenemende internationalisering, 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 taaigebruik redden. Als thans reeds een
bepaling over het Nederlands in de
Grondwet wordt opgenomen, werkt
dit echter meteen profylactisch. Iedereen weet dan, dat beheersing van het
Nederlands een voorwaarde is om binnen 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 begin van Belgische toestanden moet
worden voorkomen. Daarom vraag ik
de Minister o m een studie naar de
vraag, hoe een waarborgbepaling
voor het Nederlands in de Grondwet
zou kunnen luiden.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
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 geleide van het wetsontwerp Onderbewindstelling 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, Minister van Algemene Zaken, over de
positie van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (15 300,
Milj. Nota, nr. 22);
een, van de Minister van Landbouw
en Visserij, met betrekking tot het hospitaal-kerkschip 'De Hoop' (15 300 ■
XIV, nr. 11);
een, van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, inzake milieu-agenten (15 300 - XVII, nr. 14).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3°. een adres van J. G. Hooijer te Eindhoven, 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 werkloosheidsuitkering voor gehuwde vrouwen;
een, van de Permanente Commissie
Post- en Archiefzaken Rijksadministratie, met het jaarverslag 1977;
een, van het bestuur van de Agrarische Beleids Organisatie ABO, over de
moeilijkheden in de land- en tuinbouw;
een, van N.P.M. Smit, ten vervolge
op eerdere brieven over seksualiteitsproblemen;
een, van het hoofdbestuur van HORECAF, met het jaarverslag 1977;
een, van het bestuur van het Praeventiefonds, 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 Algemene 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 commissies.
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Noten

Noot 1 (zieblz. 9 9 4 )
Bijvoegsel
Schriftelijk ingekomen antwoorden
op vragen, gesteld bij de openbare behandeling van hoofdstuk XVII van de
rijksbegroting voor 1979, voor zover
betreft de afdeling Milieuhygiëne.
1ste TERMIJN

ten aanzien van dit soort zaken een
zeer restrictief beleid worden gevoerd.
Aangezien naar mijn mening in het
geval Bemmel sprake is van het storten van afval, is deze activiteit hinderwetplichtig.
Zoals bekend, is ter zake geen hinderwetvergunning aangevraagd. Ik zal
thans alle mij ter beschikking staande
middelen aanwenden om aan deze ongewenste situatie zo snel mogelijk een
eind te maken.

1. Mw. Epema-Brugman
3. Hr. Hartmeijer
Vraag
Lijkt het niet verstandig bij een wetsontwerp een programma van invoering over te leggen?
Antwoord
De geachte afgevaardigde mevrouw
Epema heeft gewezen op de vertraging die, bij voorbeeld o m budgettaire
redenen, bij de invoering van een wet
kan ontstaan. Zij doet daarom de suggestie o m bij een wetsontwerp een
programma van invoering van de desbetreffende wet over te leggen, waarin
onder meer een indicatie wordt gegeven van de inhoud van de vereiste algemene maatregelen van bestuur en
het tempo waarin die zullen worden
ingevoerd, en waarin bovendien aandacht wordt besteed aan de financieeleconomische gevolgen, leder jaar
zou dan bij de begroting, indien nodig,
een bijstelling van zo'n programma
kunnen worden aangegeven.
Over deze belangrijke opmerking wil
ik, in aanvulling op wat ik reeds in verband met het ontwerp van de Wet geluidhinder 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 funderingsmateriaal voor een steenfabriek in
Bemmel. Wat denkt de Minister hieraan te doen?
Antwoord
Geconstateerd moet worden dat zolang de Wet chemische afvalstoffen
nog niet in werking is getreden, de
mogelijkheden van de Minister van
Volksgezondheiden Milieuhygiëne
o m in deze regulerend op te treden,
beperkt zijn. Op grond van deze wet zal
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Vraag
Wat is de mening van de betrokken
inspectie over het storten van mijnbouwafval in zoutholtes en wanneer
deze negatief is, (dit kan ook niet anders) wat gaat de minister hier tegen
doen?
Antwoord
Akzo heeft bij Gedeputeerde Staten
ontheffing gevraagd ingevolge de Verordening bescherming bodem en
grondwater Overijssel o m mijnbouwafval in zoutholtes te storten. Deze
aanvraag is nog in behandeling. De
betrokken inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de
hygiëne van het milieu heeft bij brief
van 9 juni jl. zijn bezwaren tegen de
opzet van Akzo aan Gedeputeerde Staten van Overijssel kenbaar gemaakt.
Daarbij is ondermeer gewezen op de
zeer voorzichtige opstelling die geboden is ten aanzien van lozing en berging 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 opstelling het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, waarbij
aan Naarden International ontheffing
was verleend voor het in de diepe ondergrond brengen van afvalstoffen,
vernietigt.
Ten slotte w i l ik nog opmerken, dat in
die gevallen waarin sprake is van chemisch afval in de zin van de Wet chemische afvalstoffen, na inwerkingtreding van die wet een dergelijke afvalberging 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

Noten

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 provinciale planning?
Antwoord
a. Er behoeft niette worden gevreesd voor een aanzienlijke vertraging bij de uitvoering van de Afvalstoffenwet door de provincies. Het ligt bovendien in mijn voornemen o m nu
reeds in zekere mate financiële steun
te verlenen aan de provinciale
besturen teneinde de voortgang van
hun activiteiten in het kader van de Afval stoffen wet te bevorderen.
b. Los van de mate van programmering is het mogelijk o m in de beginfase eigen provinciale plannen of beleidsnota's (dus formeel niet op basis
van de Afvalstoffenwet) op te stellen
ten behoeve van een afvalstoffenprobleem dat in een bepaalde provincie
bijzonder knelt. Bij de toepassing van
het voornoemde integrale vergunningen-besluit kan een toetsing aan die
provinciale plannen plaatsvinden. Op
deze manier wordt - in de beginfase een zekere autonomie bij de provinciale planning bereikt. Op deze wijze
worden tevens eventuele vertragingen
bij de uitvoering tot een m i n i m u m beperkt. Overigens is de onderlinge coördinatie in voldoende mate verzekerd
via bestaande overlegstructuren tussen departement en provincies, terwijl
in sommige gevallen aan de provinciale activiteiten richting gegeven zal
worden door het uitvaardigen van ministeriële circulaires.
5. Hr. Lansink
Vraag
Bij het verwerkbaar afval zijn de inspanningen van de bedrijven van
groot belang, ook wanneer het gaat
o m 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 hergebruik. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de bedrijven die
hun eigen afval verwerken en bedrijven 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 bedrijven. Ten aanzien van de tweede categorie bedrijven merk ik op dat er op
het departement een inventarisatie
heeft plaatsgevonden van verwerkingsbedrijven. Het ligt in de bedoeling deze lijst in de 'Leidraad chemische afvalstoffen' op te nemen.
6. Hr. A. Lansink
Vraag
Welk beleid voert de regering ter stimulering van de recirculatie van verwerkbaar chemisch afval?
Antwoord
Het beleid is met name gericht op
het stimuleren en - o o k in financieel
o p z i c h t - ondersteunen van onderzoek
naar mogelijkheden voor bedoelde recirculatie. Dit vanuit de overweging
dat naast voorkomen van het ontstaan, recirculatie (waar mogelijk) de
meest doelmatige methode is o m het
ongecontroleerd in het milieu geraken
van chemische afvalstoffen te voorkomen.
Een voorbeeld van eerdergenoemd
onderzoek is het project 'het hergebruik chroom in de lederindustrie'. Dit
project is inmiddels met positief resultaat afgerond. Verder is het beleid gericht op het waar nodig stimuleren van
het realiseren van verwerkingsmogelijkheden op grond van de resultaten
van soortgelijk onderzoek.
7. Hr. A. Lansink
Vraag
Is inzicht te geven in het tijdelijke karakter van de opslag en in de mate van
bodemverontreiniging?
Antwoord
Het is een beleidsvoornemen de toelating van bepaalde niet-verwerkbare
chemische afvalstoffen op een opbergplaats in principe slechts een beperkt aantal jaren mogelijk te doen
zijn. Na dat beperkte aantal jaren zullen andere verwijderingsmogelijkheden v o o r d e betrokken afvalstoffen
moeten zijn gevonden óf zal inmiddels
het ontstaan ervan moeten zijn voorkomen. Daarnaast is belangrijk de
vraag hoe lang bepaalde in een beperkt aantal jaren toegelaten chemische afvalstoffen daarna in de opbergplaats kunnen blijven.
Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke opbergplaats onder zodanige
technische voorzieningen is in te richten dat verontreiniging van de bodem
menselijkerwijs is uitgesloten.
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Mogelijkheden voor een dergelijke
inrichting zijn te vinden in de directe
bodembeschermende voorzieningen
zoals afdichten van boven- en ondergrond 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 verblijftijd van
de chemische afvalstoffen in de opbergplaats in eerste instantie minder
relevant. Wèl belangrijk is hierbij dat
het mogelijk is een opbergplaats zo in
te richten dat te allen tijde het geborgen afval toegankelijk blijft voor terugname om welke reden dan ook.
8. Hr. Braams
Vraag
Hoe zal de afstemming van provinciale beleidsplannen ten aanzien van het
milieu ten opzichte van het nationale
beleid plaatsvinden en welke regelingen zullen daarvoor in de milieukaderwet worden getroffen?
Antwoord
Zoals in de memorie van toelichting
al is medegedeeld, wordt thans door
het Instituut voor Bestuurswetenschappen onderzoek verricht naar het
vóórkomen en de betekenis van planning in de wetgeving inzake de milieuhygiëne. Bij dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre verschillende elementen van de totstandkoming van
plannen en programma's kunnen worden 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 beleidsaanbevelingen die uit dit onderzoek
zullen voortvloeien zal worden bezien
welke regeling ter zake in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne dient
te worden getroffen.
9. Hr. Braams
Vraag
In onze ogen zijn de Brusselse activiteiten van deze Minister van het grootste belang. Wij zouden graag van de
Minister vernemen hoe hij de mogelijkheden inschat, op welke punten hij
activiteiten wil stimuleren, en of de
huidige opzet van het internationale
werk voldoende mogelijkheden biedt.

Noten

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 beperkt mede aangezien het in de praktijk vaak bijzonder moeilijk is met 9
lid-staten tot unanieme besluiten te
komen, die voor ons land uit milieuoogpunt acceptabel zijn. Van mijn kant
zal ik ernaar blijven streven tot een
werkelijk Europees milieubeleid te komen. Ik acht dit momenteel met name
van belang voor de grensoverschrijdende milieuverontreiniging (lucht,
water), de normstelling en de coördinatie van het milieu-onderzoek. Bij de
normstelling denk ik aan een integrale
aanpak, waarbij de kwaliteitsnormen
en de emissiebeperking op een evenwichtige en aan de gegeven concrete
problematiek aangepaste wijze in een
samenhangend beleid worden ingebracht.
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 investeringen die aan het milieu ten goede komen' niet gaan o m het bevorderen van
aktiviteiten die milieuvriendelijk zijn?
Antwoord
Ik zie wel verschil. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen heb ik
alleen gesteld dat er geen afzonderlijke doelstellingen van eerste en tweede
fase zijn. De tweede fase betreft een
uitwerking van de WiR-doelstelling
met betrekking tot de zogenaamde facettoeslagen waaronder het milieu. In
dat opzicht wijkt de tweede fase natuurlijk 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 behoren die tot de ernstige vervuilers behoren is vooral van belang voor een
snel en effectief saneringsbeleid. Het
verlenen van milieutoeslagen aan relatief schone activiteiten heeft vooral betekenis voor de bevordering van een
schonere produktiestructuur.
11. Mw. Lambers-Hacquebard
Vraag
Verduidelijking criteria bij toepassing schadevergoedingsregelingen
aan bedrijven. Hoe verhoudt zich dat
met het uitgangspunt 'De vervuiler betaalt'?.

1100

Antwoord
De door de overheid verstrekte en
nog te verstrekken financiële bijdragen
aan bestaande bedrijven worden gebaseerd op de mate waarin de te trnffen milieuvoorzieningen redelijkerwijze 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 voorzieningen bij soortgelijke bedrijven als
op de verhouding van de met de voorzieningen gepaard gaande kosten tot
de financiële draagkracht van het bedrijf.
De vraag of, en tot welke omvang,
een bijdrage verleend kan worden
dient evenwel mede beantwoord te
worden in relatie tot de structurele economische positie van het bedrijf.
Belangrijk daarbij is in hoeverre de
met de gevraagde voorziening
gepaard gaande moeilijke financieeleconomische 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 ogenschouw genomen. Van permanente
bijdragen in de milieulasten van bedrijven is daarbij geen sprake. De bijdragen dezerzijds beogen een soepele
overgang te bewerkstelligen naar een
situatie waarin de milieulasten een
normaal aandeel van de produktiekosten vormen. Indien evenwel een bedrijf, ook zonder de vereiste milieuvoorzieningen, in feite geen economische perspectieven heeft, moet het
verlenen van een bijdrage weinig zinvol
geacht worden. Dezerzijds te verlenen bijdragen beogen immers niet
structureel-economische problemen op
te lossen. Dit laatste behoort tot de
competentie van de Minister van Economische Zaken en hebben dan ook het
karaktervan steunverlening.
Alleen met dit uitdrukkelijke onderscheid tussen de begrippen schadevergoeding en steunverlening wordt
het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt'
niet aangetast.
12. Mw. Lambers-Hacquebard
Vraag
Wil de Minister bevorderen dat voor
grote overheidsprojecten zoveel mogelijk een MER-procedure wordt gevolgd waarbij in elk geval de (onafhankelijk vastgestelde! gevolgen van het
beleidsvoornemen worden getoetst
(beoordeeld) aan de hand van tevoren kenbaar gemaakte criteria?
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Antwoord
Zoals bekend, zullen ter voorbereiding van een regeringsstandpunt inzake milieu-effectrapportage door mij in
de eerste helft van 1979 voorstellen
worden ontwikkeld. Het idee, zoals in
de vraagstelling verwoord zal ik betrekken bij de voorbereiding van genoemd regeringsstandpunt.
13. Mw. Lambers-Hacquebard
Vraag
Kan de Minister ons enigszins geruststellen door nadere mededelingen over
een actiever ondersteunend en coördinerend beleid van de rijksoverheid ter
zake? (Olieverontreiniging van onze
stranden).
Antwoord
Bij de schriftelijke voorbereiding op
deze begrotingsbehandeling, alsook
bij mijn beantwoording in eerste termijn, heb ik reeds gememoreerd het
lopende overleg ter zake, zowel interdepartementaal als tussen Rijk en
kustprovincies, (antwoord o p v r a a g
110) Ik ben van mening dat het niet
juist is vooruit te lopen op de resultaten van dat overleg.
14. M w . 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 beantwoording van de schriftelijke vragen ten
aanzien van dit onderwerp werd
gesteld, blijkt dat de emissie die ontstaat bij de verbranding van deze
chloorhoudende afvalstoffen in principe zal neerslaan op het zeeoppervlak.
Door de verplaatsing van het verbrandingsgebied per 1 december aanstaande zal de afstand van het nieuwe
verbrandingsgebied tot de dichtstbijzijnd,e kust zodanig zijn dat de grootst
mogelijke zekerheid bestaat dat de
verbrandingsgassen geen overlast
meer aan land kunnen veroorzaken.
15. M w . Lambers-Hacquebard
Vraag
Voor persistente en zeer toxische
bestrijdingsmiddelen als groep milieugevaarlijke stoffen vraag ik speciale
aandacht: voor zover deze nog toegelaten zijn, dient naar mijn mening al
het mogelijke te worden gedaan o m
deze zo spoedig mogelijk te verbieden.

Noten

Deelt de Minister deze mening en zo
ja, wil hij hiervoor een 'actieplan' ontwikkelen in overleg met zijn collega
van Landbouw en Visserij? Wordt overigens ook rekening gehouden met
mogelijke luchtverontreiniging ten gevolge van het gebruik van bestrijdingsmiddelen?
Antwoord
Met de in de memorie van toelichting genoemde bestrijdingsmiddelen
waarvan de toelatingen zijn ingetrokken of niet verder verlengd, zijn de
meest ongunstige middelen thans
geëlimineerd. Er is naar mijn mening
op dit moment geen noodzaak o m
over te gaan tot een onmiddellijk verbod van enkele nu nog toegelaten,
maar uit een oogpunt van milieuhygiëne ongunstige, bestrijdingsmiddelen.
De beslissingen over het toelaten
van bestrijdingsmiddelen, het intrekken van toelatingen of het niet meer
verlengen ervan dienen volgens de
Bestrijdingsmiddelenwet genomen te
worden op basis van overeenstemming tussen drie Ministers: Landbouw
en Visserij, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Dit houdt
in dat voor het toelatingenbeleid een
voortdurend overleg paatsvindt. Hierbij 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 toelaten na het verstrijken van de toelatingstermijn wordt hierbij in sommige
gevallen niet uitgesloten geacht.
Het is naar mijn mening dan ook niet
nodig op dit moment een speciaal actieplan op te stellen.
De mogelijkheid van luchtverontreiniging ten gevolge van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen wordt bij de beoordeling over de toelaatbaarheid zoveel mogelijk mede in beschouwing
genomen. Uiteraard wordt deze beoordeling mede gebaseerd op de verspreiding van het middel ten gevolge
van de voorgestelde toepassingstechniek, wat verspuiten kan zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met
de mate van verdamping na toepassing van het middel onder praktijkomstandigheden. In veel gevallen echter
moet wat dit laatste betreft nog wordt
geconstateerd dat een voldoende betrouwbaar beeld ontbreekt omdat goede methoden van onderzoek hiervoor
nog niet voorhanden zijn. Het ontwikkelen van dergelijke methoden zal
worden bevorderd. Bij het opstellen
van gebruiksvoorwaarden, die deel
uitmaken van de toelating worden
stringente voorwaarden gesteld aan
de toepassingstechniek.

16. M w . Lambers-Hacquebard

19. Hr.Verbrugh

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 w i l ik nu al vragen o m ruime aandacht van de Minister voor toepassing
van de best beschikbare technieken
schikbare middelen) voor ontzwavelingstechnieken.

Vraag
Zoutmijnen worden toch nu ook al
gebruikt voor de opslag van verpakt
hoog-toxisch afval?

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.

20. M w . Lambers-Hacquebard/
Hr. Hartmeijer

17. M w . Lambers-Hacquebard
Vraag
Waarom kan er geen spuitbussenverbod komen zodra de EEG-notificatieprocedure dit toelaat?
Antwoord
Het uiteindelijke effect van de procedure 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 instellen van een verbod, zodra met name
de EG-notificatieprocedure dat toelaat,
dan met het afwachten van wat andere
landen doen.
18. M w . Lambers-Hacquebard
Vraag
Wordt het niet tijd de samenstelling
van de Bestuurscommissie ter begeleiding van het emissie-registratieproject te verbreden, nu snelle wettelijke
regeling niet in het vooruitzicht wordt
gesteld, en daarbij meteen de met de
Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden overeengekomen regels
aan die verbrede commissie ter beoordeling voor te leggen?
Antwoord
Tegen een eventuele verbreding van
de samenstelling van de Bestuurscommissie bestaat in principe geen bezwaar. Hierbij dient echter te worden
opgemerkt, dat ook een verbrede Bestuurscommissie de met het bedrijfsleven gemaakte afspraak ter zake van
de geheimhouding niet ongedaan kan
maken. Op deze voorwaarde berust
immers de vrijwillige medewerking
van het bedrijfsleven.
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Antwoord
In Duitsland is - voor zover bekend één zoutmijn waar chemisch afval
wordt gedeponeerd dat niet op de andere - bovengenoemde 'sonderdeponieën' mag worden gestort.

Vragen
Ondanks dat er voor LPG officiële verkoopkanalen zijn aangewezen,
blijft het voor het publiek erg aantrekkelijk 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 Zaken?
Wil de Minister het routeplichtig maken van LPG-transport bevorderen?
Worden de strengere richtlijnen van
de milieuinspecties ten aanzien van de
opslag van LPG overal nagevolgd? Leiden deze ook tot herziening van vergunningen voor bestaande LPG-stations?
Wat is de rol van de Minister bij de
regeling van de keuring van LPG-installaties in motorvoertuigen?
Antwoord
In antwoord op een aantal vragen
betreffende het gebruik en de veiligheidsaspecten van LPG (liquefied petroleum gas) kan ik het volgende berichten.
De geachte afgevaardigde de heer
Hartmeijer heeft mij gevraagd contact
op te nemen met de Minister van Economische Zaken over de verschillende
manieren waarop LPG wordt verkocht.
Ik ben dat zeker van plan, maar ik wil
het overleg wel in ruimer verband opzetten. De maatschappelijke toepassing 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 ontbreken.
Voor wat betreft de kwestie van het
eventueel routeplichtig maken van
LPG-transport kan ik vanzelfsprekend
niet vooruitlopen op de beantwoording van de vragen die mevrouw Lambers-Hacquebard tesamen met de
heerZeevalking op 18 oktober jl. a;>.
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en mij heeft gestnld

Noten

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 bestaande regelingen met betrekking tot
petroleumgassen, waarop ik in het
schriftelijk antwoord op vraag 62 reeds
heb gewezen, en in het te voeren overleg met betrokken ambtgenoten over
de algemene LPG-problematiek.
De strengere richtlijnen voor nieuwe
LPG-tankstations, die zijn vervat in het
interim-standpunt van de Hoofdinspecteur voor de hygiëne van het m i lieu worden niet overal nagevolgd. In
sommige gemeenten wordt nog gewerkt met de inmiddels achterhaalde
richtlijn Propaan van de voormalige
Benzine-commissie 1927. Andere gemeenten daarentegen zijn van mening
dat het interim-standpunt van de
Hoofdinspecteur niet stringent genoeg
is en passen strengere criteria toe. Onlangs nog ontving genoemde Hoofdinspecteur een schrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
waarin twijfel werd geuit of met dit interim-standpunt de gevarenaspecten
van LPG wel binnen aanvaarbare grenzen zijn teruggebracht.
Voor bestaande LPG-stations bestaat in principe de mogelijkheid o m
de Hinderwetvergunning te herzien.
Op dit ogenblik bestaat echter nog
geen duidelijk inzicht in de voor deze installaties benodigde aanpassingen en
eventuele extra voorzieningen.
Het ligt daarom in mijn voornemen
o m op korte termijn aan te laten vangen met een algehele inventarisatie
van de veiligheidsaspecten van de bestaande LPG-tankstations. Het resultaat hiervan zal mede als grondslag
dienen voor het te voeren herzieningsbeleid.
Voor wat betreft de regeling van de
keuring van LPG-installaties in motorvoertuigen, waarbij ik tot nu toe niet
was betrokken, ligt het in verband met
de thans overeengekomen beleidscoördinatie inzake gevaarlijke stoffen
in mijn bedoeling ook deze kwestie in
het te voeren interdepartementale
overleg over de gevaarsaspecten van
LPG te betrekken.
2e TERMIJN
! . M w . Epema-Brugman
Vraag
Kan inzage worden gegeven in de
werkgelegenheidseffecten van de subsidieregeling sanering milieuhinderlijke bedrijven?
Antwoord
Op grond van de uit een eerste inventarisatie verkregen gegevens is geraamd dat in 1500 tot 2000 bedrijven
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saneringsmaatregelen moeten worden getroffen.
Het aantal arbeidsplaatsen dat hiermee gemoeid is, bedraagt circa 20 a
25.000.
Aangezien het h i e r o m kleine en
middelgrote bedrijven gaat met een
veelal beperkt financieel draagvlak,
zou deze saneringsoperatie zonder financiële ondersteuning een niet onaanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen
tot gevolg kunnen hebben. Uiteraard
is in dit stadium een exakte berekening
van het aantal bedreigde arbeidsplaatsen niette geven.
Het door mij genoemde getal van
3000 betrof een schatting van arbeidsplaatsen die bij uitvoering van een saneringsprogramma van een dergelijke
omvang de eerstkomende jaren zouden kunnen worden behouden. Een
nadere onderbouwing daarvan zal in
de over deze problematiek uit te brengen beleidsnota worden gegeven. Het
bovengenoemde getal dient o m een
orde van grootte aan te duiden.
2. M w . Epema-Brugman
Vraag
Wil de minister informatie verstrekken over het verlies van werkgelegenheid dat ook gevolg van de ombuiging
in de begroting milieuhygiëne ontstaat.
Antwoord
Ik ben van mening dat de werkgelegenheidseffecten van de in het kader
van Bestek '81 voorgestelde ombuigingen van de meerjarencijfers in hun
totaliteit dienen te worden bezien. Partiële cijfers, inzake de arbeidskomponent van begrotingsuitgaven hebben
mijns inziens geen reële betekenis,
aangezien het niet mogelijk is de netto-werkgelegenheidseffecten daarvan
te traceren. Overigens ben ik van mening, dat de in Bestek '81 voorziene
groei van uitgaven op milieuhygiënisch terrein, niet alleen aanzienlijke
ruimte biedt voor verbetering van de
kwaliteit van het milieu, maar tevens
op een dusdanige wijze is gestructureerd dat ook belangrijke positieve
werkgelegenheidseffecten zullen resulteren. In dit verband zij verwezen
naar het hiervoor gestelde met betrekking tot de sanering van milieuhinderlijke bedrijven, alsmede de voorgenomen subsidiëring van rioleringswerken.
3. Mw. Epema-Brugman
Vraag
Wat houdt 'milieukaderwet' nu eigenlijk in?
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Antwoord
De 'milieukaderwet' houdt in een
wet waarbij algemene onderwerpen
op het terrein van de milieuhygiëne
worden geregeld.
Het huidige ontwerp van wet algemene 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, vergroting van reikwijdte en werkingssfeerzijn noodzakelijk.
4. M w . Epema-Brugman
Vraag
Ik wil graag van de Minister vernemen of het niet zo kan zijn, dat bij de
AER eigenlijk altijd de ambtenaren van
zijn departement worden betrokken?
Antwoord
Allereerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen nauwe betrokkenheid van mijn departement bij het
energiebeleid en de vraag of het participeren 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 Economische 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 fase van de WIR en over de milieukosten
als productiekosten.
Antwoord
In mijn antwoord in 1 e termijn op de
vraag naar de toepassing van steunen 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 overbrugging van tijdelijke problemen.
Permanente steun- of steun van
langdurige aard is onverenigbaar met
beginsel de vervuiler betaalt.
Ten aanzien van de vraag betreffende de tweede fase van de WIR verwijs
ik naar het schriftelijke antwoord nr. 14
op vragen uit de eerste termijn.

Noten

6. Hr. Lansink/Mw. Lambers-Hacquebard
Vraag
15. Mondeling overleg notitie milieugevaarlijke stoffen, op gang brengen maatschappelijke discussie, meenemen elementen uit Amerikaanse
wetgeving.
16. Hoe die discussie v o r m te geven, inclusief advies VCRMH.
29. Concretisering plannen Minister
ook ten aanzien van voorbereiden wettelijke maatregelen.
Antwoord
In de toegezegde notitie zal ook ingegaan worden op mijn plannen voor
een wettelijke regeling van milieugevaarlijke 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; algemene toxicologische inzichten en
onderzoekcapaciteit zijn nog onvoldoende beschikbaar.
In dit verband moge ik wijzen op het
in de USA achterblijven van de uitvoering van de TSCA bij het daar opgestelde tijdschema. De notitie en het
verslag van het mondeling overleg zal
ik toezenden aan de VCRMH met het
verzoek deze te betrekken in de advisering 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 onderwerp een of meer hoorzittingen te organiseren, zodat de door de heer Lansink gevraagde discussie zal worden
bevorderd.
Op deze wijze zal, naar ik vertrouw,
de beoogde impuls aan de voorbereiding van de wetgeving milieugevaarlijke stoffen gegeven kunnen worden.
7. Hr. Deetman/Mw. Lambers-Hacquebard
Vraag
Kan de Minister iets meer zeggen
over melding van milieu-incidenten en
hoelang duurt het nog voordat de motie van mw. Lambers-Hacquebard over
dit punt wordt uitgevoerd.
Antwoord
1. Er is een interne meldingsregeling binnen het departement opgezet'
waarbij de regionale inspecties, het
RIV en het Nationaal Vergiftigingencentrum nauw zijn betrokken.
2. In het kader van de proefprojekten met het centrale alarmnummer
0011 wordt de mogelijkheid van een-
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