
4188 89ste vergadering - 2 juli '70 Behandeling van de motie van mevrouw Heroma-Meilink 

Staatssecretaris Van de Poel 
hulpmiddel moet zijn bij de vaststelling van de bijstand ter 
voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Hier-
aan wil ik onmiddellijk toevoegen, dat het een van de we-
zenselementen is van de Bijstandswet dat de bepaling van de 
noodzakelijke kosten van het bestaan altijd geschiedt met in-
achtneming van de bijzondere situatie waarin de bijstandsbe-
hoevende verkeert. Dit is uitdrukkelijk vastgelegd in de eerste 
artikelen van de Bijstandswet. De norm fungeert dan ook als 
een hulpmiddel om het concrete bijstandsbedrag te bepalen. 

Anderzijds houdt het sluitstukkarakter van de Bijstands-
wet duidelijk in, dat zij het loonbeleid en het sociale-verze-
keringsbeleid niet mag doorkruisen. Dit punt is juist door de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid - ik vind 
het jammer dat hij hier niet aanwezig kan zijn; hij is buitens-
lands - uitvoerig toegelicht. De cijfers daarover zijn in het 
verslag van het mondeling overleg neergelegd. Op dit punt 
- ik reageer nu even op de interruptie van de geachte afge-
vaardigde de heer Van Lier - is met name aangegeven dat 
de minimumuitkering bij de W.A.O. op het ogenblik een netto 
bedrag van f 113 per week is. Volgens de bijstandsnorm, zon-
der toepassing van de individualisering en aannemende dat 
men in dat geval komt aan een gemiddelde huur van f 18,30 
per week. is het bij een 100 pet."berekening zoals de geachte 
afgevaardigde mevrouw Heroma die voorstaat f 115,34. 

Ik noem deze cijfers maar even, mijnheer de Voorzitter, 
om aan te duiden dat het hier gaat om het grensgebied. In 
het verleden hebben wij deze moeilijkheden niet in die mate 
gehad. Toen waren er veel minder „grensincidenten" tus-
sen de sector van het sociale-verzekeringsbeleid en de bij-
standsnormatiek. doordat de normen vóór de ombuiging van 
het beleid in 1968 op een veel lager niveau lagen. 

De heer Van Lier (P.v.d.A.): Vindt de Staatssecretaris 
niet. dat het toch de beste toestand zou zijn als al die minima 
gelijk waren? 

Staatssecretaris Van de Poel: Dit is juist een punt, mijn-
heer de Voorzitter, dat in het gesprek in de vaste commissie 
zeer uitdrukkelijkelijk aan de orde is geweest. Overigens is het 
niet alleen een kwestie van gelijkheid maar ook van syste-
matiek. Een norm voor de behoeftebepaling waarin reeds be-
paalde individuealiseringselementen zijn ingebouwd verdraagt 
zich niet met een koppeling aan een bepaald bedrag, wat dat 
dan ook is. Juist ten aanzien van een paar punten, waarin de 
bijstandsbehoevende weinig of geen mogelijkheid van keuze in 
de besteding heeft, wordt immers rekening gehouden met zijn 
vaste uitgaven die zonder meer in het bedrag van de bijstand 
worden opgenomen. Mejuffrouw Van Leeuwen heeft er al op 
gewezen, dat dit ertoe leidt dat een koppeling zonder meer 
aan een bepaald vast bedrag beslist moeilijkheden zou geven 
om de bedoelingen van de bijstandswet waar te maken. 

Ik meen dat de argumenten die in de vergadering van 12 
mei en in het mondeling overleg naar voren zijn gebracht het 
beleid van de Regering nog steeds dragen. Ik blijf dan ook 
van oordeel dat aanvaarding van de motie van Mevrouw He-
roraa moet worden ontraden. 

Mejuffrouw Van Leeuwen wil graag weten hoe de twee 
elementen van de huur en van de ziekenfondsverzekering in 
de normatiek fungeren. Ik kan mij die belangstelling voorstel-
len. Bij de wetswijziging die in april en mei aan de orde is ge-
weest is een statistiekartikel opgenomen, dat het meer dan tot 
dusver mogelijk zal maken de werking van dit soort elemen-
ten naar allerlei aspecten te volgen. Ik zeg mejuffrouw Van 
Leeuwen gaarne toe dat de hantering van dit artikel bij deze 
elementen een van de eerste punten zal zijn. 

Mejuffrouw Van Leeuwen heeft ook gevraagd wat ik ga 
doen met de gemeenten die deze normen overschrijden. Ik 
heb in de vergadering van 12 mei in het kader van de lande-
lijke normen uiteengezet hoe er als het ware een geleidelijke 
overgang zou worden gemaakt om de norm van 95 pet. mini-
mumloon te doen ingroeien, zeker wanneer aan het mini-

Staatssecretaris Van de Poel e. a. 
mumloon de loonindex is verbonden, ten einde in concreto 
een uniforme bijstandsnorm in het land te verkrijgen. Die mo-
gelijkheden ontbreken mij nu nog. Daarvoor zal eerst een wets-
wijziging nodig zijn. Indertijd heb ik de Kamer toegezegd een 
voorstel daartoe zo snel als mogelijk is bij de Kamer in te 
dienen. 

Mevrouw Heroma-Meilink (P.v.d.A.): De bewindsman be-
doelt waarschijnlijk dat de zaak in de 30 pet. van de gemeen-
ten die een norm hebben die uitgaat boven de indicatieve 
norm voorlopig bevroren zal zijn. Zoals bekend gaat het om 
ongeveer 60 pet. van de bijstandstrekkenden. Dat perspectief 
is mijns inziens niet in overeenstemming met de behoefte 
aan een betere landelijke normering die uit de discussie naar 
voren is gekomen. 

Staatssecretaris Van de Poel: Het gehele gesprek over de 
landelijke normen heb ik zeer uitdrukkelijk geplaatst tegen de 
achtergrond van het vooruitzicht dat er een wetsontwerp komt 
dat wijziging brengt in de systematiek van het minimumloon. 
Men praat dan over een ander minimumloon dan waarover 
men op dit moment spreekt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
De verdere behandeling van de motie wordt geschorst. 
De motie van de heer Laban c.s., betreffende vrijstelling 

voor dienstplichtige onderwijzers (10 300, hoofdstuk VIII, 
nr. 29) wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de P.v.d.A., D'66, de P.S.P., de C.P.N, en de 
S.G.P. en van de groep-Aarden vóór deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie van mevrouw Heroma-Meilink c.s., betreffende 
gelijkstelling van de uitkeringen van de Algemene Bijstands-
wet met het minimumloon (10 167, nr. 12) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de 
fracties van de P.v.d.A., D'66. de P.S.P. en de C.P.N, en van 
de groep-Aarden, alsmede de heer Van Bennekom vóór deze 
motie hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en 

Waterstaat) van de rijkbegroting voor het dienstjaar 1969 
(Uitbreiding van de deelneming van het Rijk in het aandelen-
kapitaal van de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) 
(10 492); 

Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1968; 

Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1969; 

Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1970 (10 662). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en, telkens na goedkeuring van de onderdelen, 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is behandeling van het wetsontwerp Wijziging 
van artikel 1, sub 2°, van de Vogelwet 1936 (10 548). 

De Voorzitter: Het Presidium heeft gemeend de overgang 
naar het reces niet al te loodzwaar, maar een beetje ludiek te 
moeten maken. Daarom heeft het tot slot de wijziging van de 
Vogelwet op de agenda gezet. 

Nu doet zich hierbij een complicatie voor. Er is namelijk 
geen enkele spreker ingeschreven, maar een lid heeft mij ge-

Zitting 1969-1970 TWEEDE KAMER 

u278102
Markering

u278102
Markering



Ingekomen stukken 89ste vergadering - 2 juli'70 4 1 8 9 

Voorzitter 
vraagd of hij eventueel toch een motie zou kunnen indienen. Ik 
zal de Kamer in kennis stellen van deze motie. Deze motie is 
nog niet ingediend. De motie luidt aldus: 

„De Kamer, 
gehoord de discussies over de Wijziging van de Vogelwet 

1936 en de Wijziging van hoofdstuk XII 1969; 
van oordeel, dat de Nederlandse vogels in hoge mate in hun 

belangen worden geschaad door de Nederlandse luchtvaart; 
overwegende dat een zo belangrijke groep van belangheb-

benden inspraak dient te hebben in de beslissingen door de 
K.L.M, genomen; 

van mening dat een dergelijke inspraak zich niet dient te be-
perken tot slechts enkele soorten; 

verzoekt de regering op korte termijn een regeling te ontwer-
pen waardoor een representatieve vertegenwoordiging van alle 
Nederlandse vogels de beschikking krijgt over een deel van het 
aandelenpakket van de K.L.M., 

en gaat over tot de orde van de dag.". 

Ik heb de ontwerper van deze motie, de heer Van der Lek, 
gezegd, dat hij misschien beter eerst nog deskundig advies kan 
vragen bij enkele leden, bij voorbeeld bij de heren Den Uyl en 
Koekoek, en misschien ook bij mevrouw Veder. 

Ik geef het woord aan de heer Nuijens, die het heeft ge-
vraagd over de orde. 

De heer Nuijens (B.P.): Mijnheer de Voorzitter! Ik meen 
tegen die laatste opmerking toch bezwaar te moeten maken, 
want wij hebben met die zaak niets te maken. Ik begrijp niet in 
welk verband u deze namen nu gebruikt. De heer Den Uyl is 
hier aanwezig, maar de heer Koekoek niet. Ik ben van mening 
dat het past in het democratisch fatsoen om die naam niet te 
gebruiken. 

De Voorzitter: Ik heb mij vooraf verontschuldigd door te 
zeggen dat ik het niet te loodzwaar zou doen. Het waren name-
lijk de enige vogels die ik in de Kamer kon vinden. 

De heer Nuijens (B.P.): Met deze verontschuldiging zijn u 
uw fouten vergeven. 

De Voorzitter: Dan ben ik zeer dankbaar, dat wij in vrede 
en vriendschap scheiden. 

Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goed-
keuring van de onderdelen, zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van de Lijst van ingekomen 
stukken, welke op de tafel van de griffier ter inzage van de 
leden heeft gelegen. 

Overeenkomstig de door de Voorzitter inzake de ingekomen 
stukken gedane voorstellen wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden 
ter inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Hande-
lingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Geachte medeleden! Het vorige jaar sprak ik 
bij dezelfde gelegenheid als deze aan het eind van de 75ste 
plenaire vergadering. Thans staan we op het punt onze 89ste 
vergadering af te sluiten. Wanneer we misschien tijdens het 
reces dan wel na het reces weer bijeenkomen en daarna tot de 
sluiting van dit parlementaire jaar vermoedelijk nog acht of 
negen vergaderingen houden, zullen we in het zittingsjaar 
1969-1970 derhalve bijna het honderdtal hebben volgemaakt, 
terwijl een ontelbaar aantal moties is ingediend. 

Ik wil hier allerminst te werk gaan met „de macht van de 
grote getallen", maar een enkel statistisch gegeven betreffende 
ons eigen werk en dat van allen in dit huis, vind ik wel belang-
rijk en het zal u zonder twijfel interesseren. 

Een landelijk ochtendblad is mij vanmorgen daarin reeds 
voorgegaan, maar de goede lezer zal begrepen hebben dat 
slechts de enkele tussen aanhalingstekens geplaatste zinnen 
afkomstig zijn van de Voorzitter dezer Kamer. Daarom toch 
maar mijn statistische gegevens. 

Ter vergelijking met het vorig jaar: tot op vandaag telde ik: 
vorig jaar dit jaar 

openbare commissievergaderingen . . . 26 22 
mondelinge vragen 28 39 
schriftelijke vragen 908 1238J) 
bladzijden 'm de Handelingen 3560 3916 
interpellaties 11 17 
hearings vorig jaar totaal: 11 
dit jaar gesplitst naar in dit gebouw en 

elders gehouden resp. 21 en 8 = . . . . 29 
Uit de laatste gegevens blijkt hoe de Kamerleden en de 

Kamercommissies niet uitsluitend actief waren in eigen huis, 
maar ook ter plaatse urgente problemen gingen bestuderen. 
Dat gold onder meer op vier plaatsen de kwestie van de militaire 
oefenterreinen; de bijzondere commissie voor het ontwerp van 
wet op de ondernemingsraden maakte een aantal vergaderingen 
van zulke organen mee en in september zal de vaste Commissie 
voor Landbouw en Visserij een bezoek aan het Noorden des 
lands brengen. Bovendien hebben verschillende commissies 11 
bezoeken aan binnen- en buitenland gebracht. 

In het kader van de tweejaarlijkse bezoeken heeft een 
delegatie uit de beide Kamers in Paramaribo met de Staten 
van Suriname en van de Nederlandse Antillen beraadslaagd. 
De besprekingen tijdens dit bezoek stonden op bijzondere wijze 
in het teken van voorstellen en plannen om de parlementaire 
contacten te intensiveren; breed en diepgaand beraad werd 
gehouden over staatkundige en sociaal-economische problemen. 

Een delegatie uit de Staten-Generaal bracht een bezoek aan 
de Duitse Bundestag; over enkele dagen zal een parlementaire 
delegatie op uitnodiging van de Knesset naar Israël reizen. 

Ook dit jaar bereikten de Kamer een toenemend aantal 
initiatiefvoorstellen, met name: van de heren Van Thijn en 
Franssen en Franssen en Van Thijn tot herziening van de 
Gemeentewet en de Provinciewet; van de heren Vondeling en 
Den Uyl tot wijziging van de successierechten; van de heren 
Van Thijn, Van den Bergh, Aarden, mejuffrouw Goudsmit en 
de heer Wiebenga tot verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd; 
van de heer Vondeling c.s. inzake de kapitaaluitgaven; van 
de heer Westerterp tot het houden van Europese verkiezingen 
en van de heren Lamberts en Roethof tot wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. 

Enkele van deze ontwerpen werden reeds afgehandeld; de 
overige wachten te zamen met zeer veel andere arbeid op een 
plaats op onze voortdurend zo zwaar belaste agenda. 

Niet alleen in deze zaal en in onze andere werkruimten was 
er grote activiteit. Ook buiten ons gebouw en zelfs tot binnen 
onze muren viel grote „buiten-parlementaire" bedrijvigheid te 
bespeuren: demonstraties, aanbiedingen van petities en zelfs 
een gehele „intramurale" discussie-dag van de werkende jeugd. 
Al deze gebeurtenissen duiden zeker niet meer op een gebrek 
aan politieke belangstelling, een enkele jaren geleden veel ge-
hoorde klacht. Die politieke belangstelling blijkt ook uit de 
voortdurend grotere aantallen bezoekers op onze tribunes, 
voor wie zelfs wachtlijsten en rantsoeneringen-naar-de-tijd 
moeten worden aangehouden. Door de goede zorgen van onze 
afdeling voorlichting is een brochure gereed gekomen die U 
inmiddels allen ontvangen zult hebben en die op ruime schaal 

1) Wat de schriftelijke vragen betreft teken ik aan, dat op 13 mei jl. 
reeds de duizendste £ 1000 vraag werd gesteld. 
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