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BRIEF VAM DE ISTER VAN FIMIANCI~ 
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 18 oktober 1989 

Hierbij doe ik u het Samenvattend eindrapport heroverweging begro- 
tingsvoorbereiding 1990 toekomen. 

Het rapport biedt een zo volledig mogelijk beeld van de resultaten van 
heroverwegingsonderzoek in het afgelopen jaar, en van de rol die deze 
resultaten hebben gespeeld in het feitelijke budgettaire beleid. 

In deel I is een feitelijk en cijfermatig overzicht van het totaal van de 
resultaten van het afgelopen jaar opgenomen. 

Deel II bevat de sinds het vorige Samenvattend eindrapport 
beschikbaar gekomen samenvattingen en regeringsstandpunten betref- 
fende afzonderlijke rapporten. 

Bijlage II bij dit Samenvattend eindrapport bevat een overzicht van 
(nog) niet uitgevoerde maar technisch uitvoerbare beleidsvarianten die in 
heroverwegingsrapporten uit de huidige en alle voorgaande onderzoeks- 
ronden zijn beschreven. De bijlage beoogt nuttige informatie te 
verschaffen ten behoeve van de begrotingsbehandeling in het Parlement. 

De Uamers zullen bij afzonderlijke brief op de hoogte worden gesteld 
van nog ontbrekende regeringsstandpunten. 

De Minister van Financiën, 
H. O. C. R. Ruding 
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1. Inleiding 

Over de heroverwegingsonderzoeken in 
eerdere jaren is gerapporteerd in de karner- 
stukken 16 625. nr. 3 (eerste ronde). nr. 56 
(tweede ronde), nr. 66 (derde ronde), nr. 77 
(vierde ronde), nr.86 (begrotingsvoorbe- 
reiding 1987), nr. 95 (begrotingsvoorbe- 
reiding 1988) en nr. I l O (begrotingsvoor- 
bereiding 1989). 

1.1. Voortgang van de heroverweging in het afgelopen jaar 

Het Samenvattend eindrapport heroverweging begrotingsvoorbe- 
reiding 1990 biedt een zo volledig mogelijk beeld van de resultaten van 
heroverwegingsonderzoek in het afgelopen jaar, alsmede van de rol die 
deze resultaten hebben gespeeld in het feitelijke budgettaire beleid, 
zoals dat onder andere in de Miljoenennota 1990 tot uiting komt1. 
Tijdens de begrotingsvoorbereiding 1990 zijn de volgende zes onder- 
zoeken uitgevoerd: 

1. Toerekening aan het budgettaire plafond ontwiltkelingssamen- 
werking. 

2. Gevolgen EG-beleid voor het bestaande nationale beleid. 
3. VUT in de collectieve sector. 
4. Subsidies ten behoeve van arbeidsmarktgerichte projecten voor 

jongeren. 
5. Technische ontwikltelingsltredieten. 
6. Doelmatigheidsonderzoek organisatiestructuur gezinsverzorging en 

Itruiswerk. 

De onderzoeken waren - met uitzondering van het laatstgenoemde 
onderzoek - gereed op het moment dat het Samenvattend eindrapport is 
voltooid. Het Itabinet heeft de gereedgekomen rapporten openbaar 
gemaakt en ter kennis gebracht van de Kamers der Staten-Generaal. Het 
onderzoek Doelmatigheid organisatiestructuur gezinsverzorging en 
kruiswerk vergde meer tijd dan voorzien. Het desbetreffende onderzoek 
zal zo spoedig mogelijk worden voltooid en aan de Kamers worden 
aangeboden. 

Ten gevolge van de demissionaire status van het Itabinet heeft geen 
politieke toetsing meer kunnen plaatsvinden van bovengenoemde 
rapporten, met uitzondering van een tweetal onderdelen van het 
onderzoek Gevolgen EG-beleid voor het bestaande nationale beleid, en 
het onderzoek betreffende Subsidies ten behoeve van arbeidsmarlttge- 
richte projecten voor jongeren. De politieke beoordeling van de overige 
rapporten is verschoven naar het begin van de volgende kabinetsperiode. 

In het afgelopen jaar liepen voorts nog twee onderzoeken door die in 
het Itader van de begrotingsvoorbereiding 1989 begonnen waren, te 
weten de onderzoelten Recente conflictopwekkende regelgeving en 
Aanstellingsbeleid en rechtspositionele regelingen voor het onderwijzend 
personeel. Deze onderzoeken werden in het afgelopen jaar voltooid, 
zodat ook daarvan in dit Samenvattend eindrapport verslag kan worden 
gedaan. 

Tenslotte kan worden vermeld dat het onderzoek «De vervuiler 
betaalt)), dat eveneens is begonnen in het Itader van de begrotingsvoor- 
bereiding 1989, is geïntegreerd in het onderzoek ((Financieel instrumen- 
tarium milieubeleid)), dat uitvoering geeft aan actiepunt 106 van het 
Nationaal Milieubeleidsplan. 

Naast de samenvattingen van verschillende heroverwegingsrapporten 
worden in dit Samenvattend eindrapport de regeringsstandpunten 
vermeld over een tweetal heroverwegingsrapporten in het kader van de 
begrotingsvoorbereiding 1989. Het betreft hier de onderzoeken Aanstel- 
lingsbeleid en rechtspositionele regelingen van het onderwijzend 
personeel en De positie van niet-Nederlanders in Nederlandse stelsels 
van sociale en culturele voorzieningen. Het Itabinet heeft besloten om het 
politieke oordeel over het onderzoek Pachtwetgeving (begrotingsvoorbe- 
reiding 1989) aan het volgende Itabinet over te laten. 
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De regeringsstandpunten over de rapporten Huisvesting van kostendek- 
kende rijksdiensten en Recente conflictenopwekkende regelgeving 
(begrotingsvoorbereiding 1989) zullen naar verwachting in november 
1989 openbaar worden gemaakt. In het Samenvattend eindrapport is ten 
slotte het definitieve regeringsstandpunt over het onderzoek Ruimtelijk 
beleid (begrotingsvoorbereiding 1988) vermeld, alsmede het regerings- 
standpunt over het onderzoek Beheer van het openbaar onderwijs 
(begrotingsvoorbereiding 1987). 

1.2. Opbouw van het Samenvattend eindrapport 

De opbouw van het Samenvattend eindrapport is als volgt. In par. 2 
worden het budgettaire beslag en de budgettaire varianten van de in het 
afgelopen jaar afgeronde onderzoeken vermeld. Par. 3 gaat in op de 
budgettaire besparingen die sinds de verslaglegging in het voorgaande 
Samenvattend eindrapport tot stand zijn gekomen door middel van 
maatregelen uit heroverwegingsrapporten. In par. 4 wordt ingegaan op 
de (nog) niet uitgevoerde, maar technisch nog uitvoerbare beleidsvari- 
anten, beschreven in de heroverwegingsrapporten uit de thans voltooide 
en alle voorgaande onderzoeksronden. Beoogd wordt om op deze wijze 
informatie te verschaffen die (onder meer) van nut kan zijn bij het 
budgettaire afwegingsproces in het Parlement. Het algemene deel 
eindigt met een paragraaf, waarin wordt ingegaan op de politieke besluit- 
vorming die sinds de verslaglegging in het vorige Samenvattend 
eindrapport over voltooide rapporten heeft plaatsgevonden. 

In het bijzondere deel van het Samenvattend eindrapport worden 
samenvattingen van heroverwegingsrapporten en regeringsstandpunten 
vermeld. 

De bijlagen bevatten meer gedetailleerde informatie over beleidsvari- 
anten en de technisch nog uitvoerbare beleidsvarianten uit de herover- 
wegingsrapporten begrotingsvoorbereiding 1982-1 990. 

2. Onderzoeken van het afgelopen jaar 

2.1. Onderzoeksresultaten 

In het afgelopen jaar zijn vijf onderzoeken uit de laatste heroverwe- 
gingsronde en twee onderzoeken uit de vorige ronde gereed gekomen. 
De meeste onderwerpen betroffen de rijksbegroting in enge zin. 
Daarnaast hadden enkele onderzoeken betrekking op de uitgaven die 
geheel of gedeeltelijk tot de z.g. ICCI<-sector behoren. Het gaat hier om 
de onderzoeken VUT in de collectieve sector, Positie van niet-Neder- 
landers in Nederlandse stelsels van sociale en culturele voorzieningen en 
Recente conflictopwekkende regelgeving. 

Ook dit jaar is weer op ruime schaal gebruik gemaakt van de diensten 
van externe deskundigen en onderzoekbureaus. Er wordt bewust naar 
gestreefd om in de heroverwegingswerkgroepen opvattingen en infor- 
matie aan de orde te laten komen die afkomstig zijn van anderen dan de 
direct betrokken ambtenaren. 

Drie heroverwegingswerl<groepen stonden het afgelopen jaar onder 
leiding van een externe voorzitter. Oud-staatsraad dr. A. Mulder zat de 
heroverwegingswerkgroep Recente conflictopwekkende regelgeving 
voor. Oud-ambassadeur mr. M. H. J. C. Rutten gaf leiding aan de 
werkgroep Gevolgen EG-beleid voor het bestaande nationale beleid. En 
oud-minister drs. W. K. N. Schmelzer presideerde de werkgroep Toere- 
kening aan het budgettaire plafond ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast zaten in de werkgroepen nog diverse andere externe leden. 
Deze waren afkomstig uit de sfeer van de universiteiten, de rechterlijke 
macht, de Raad van State, het ABP, de bedrijfsverenigingen, en 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Ten slotte is een deelonderzoek 
uitbesteed aan het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie 
Centrum van het Ministerie van Justiti?. 
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In de heroverwegingsonderzoelten worden besparingsvarianten 
ontwikkeld ten opzichte van het budgettaire beslag zoals geraamd voor 
het laatste jaar van de meerjarenramingen. Voor de thans voltooide 
heroverwegingsronde was het (tijkpuntjaar)) 1993, voor de vorige ronde 
1992. Door de besluitvorming over de besparingsvarianten kunnen 
meerjarenramingen in neerwaartse zin bijgesteld worden. Daarnaast 
bevatten heroverwegingsrapporten veelal niet-budgettaire varianten, die 
de aanzet kunnen geven tot bestuurlijke en organisatorische verande- 
ringen. Aan beide aspecten hebben de hier gepresenteerde heroverwe- 
gingsonderzoelten ruimschoots aandacht gegeven. 

Het budgettaire beslag van de onderzochte beleidsvarianten is dit jaar 
omvangrijk geweest. Het budgettaire beslag van de onderzochte beleids- 
terreinen wordt vermeld in tabel 1. De betrokken uitgaven worden naar 
macro-economische categorieën getypeerd (Benelux-classificatie- 
schema). Blijkens de tabel beloopt het totale budgettaire beslag van de 
onderzoeken waarvan thans verslag wordt gedaan minimaal circa 11,7 
mld. in 1 9932. 

Tabel 1. Budgettair beslag in 199211993 (in mln.) onderverdeeld naar economische categorieën 

Economische categorieën 

Deelrap- Onderwerp 
port nr. 

ijkpunt mln. gld. overh. overh. overdr. overdr. overdr. prijsverl. Ikredieten 
cons. inv. gez. bedr. buitenl. subs. 

Begrotingsvoorbereiding 1989 
1.  Recente conflictopwel<l<ende 

regelgeving 304,O 294.0 10,O 
2. Aanstellingsbeleid en 

rechtspositionele regelingen 
voor het onderwijzend 
personeel 636,O 636,O 

Begrotingsvoorbereiding 1990 
1.  Toerekening aan het 

budgettaire plafond 
ontwil<l<elingssamenwerl<ing 6 289.0 

2. Gevolgen EG-beleid voor het 
bestaande nationale beleid niet geraamd 

3. VUT in de collectieve sector 2 200,O 2 200,O 
4 .  Subsidies ten behoeve van 

arbeidsmarktgerichte 
projecten voor jongeren 2177.13 21 77,l 

5. Technische 
ontwil<l<elingsl<redieten 125,4 

Totaal 11 731,5 5 307.1 10,O 6 289.0 1 25.4 

Aangezien het aandeel van jongeren in de onderzochte regelingen niet in alle gevallen bekend is, is als ijkpunt gekozen de totaalsom van 
de financiële middelen die met deze regelingen zijn gemoeid. Naar schatting bedraagt het ijkpunt-bedrag gecorrigeerd circa 1500 a 1600 
mln. (zie ook het desbetreffende heroverwegingsrapport, tabel 6). 

I<rachtens de heroverwegingsprocedure moeten in de onderzoeken 
besparingsvarianten ontwiltkeld worden waarvan in ieder geval één 
variant in een besparing van tenminste 20% resulteert. In enkele gevallen 
bracht de door de Ministerraad verstrekte onderzoeltsopdracht echter 
met zich mee dat geen beleidsvarianten met betrekking tot het ((voorzie- 
ningenniveau)) konden of behoefden te worden ontwiltlteld. Dit betrof de 
onderzoeken Gevolgen EG-beleid voor het bestaande nationale beleid, 
Toerekening aan het budgettaire plafond Ontwiltltelingssamenwerlting, 
Recente conflictopweltkende regelgeving en Arbeidsmarlttgerichte 
projecten voor jongeren. 

Tabel 2 geeft een indicatie van de geïndiceerde besparingsmogelijk- 
heden aan de hand van de ombuigingsbedragen in de ijltpuntjaren 1992 
en 1993. De tabel is gebaseerd op de meest vergaande beleidsvariant of 

P- 

(gezamenlijk uitvoerbare) combinatie van varianten die in ieder rapport 
Uitgaande van constante meerjarenra- zijn beschreven. Het totale bedrag aan geïnventariseerde besparingsmo- 

mingen van 1992 op 1993. gelijkheden beloopt minimaal 4899 miljoen. 
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Tabel 2. Besparingen in 1992 en 1993 (in mln.) voortvloeiend uit de maximale combinatie van beleidsvarianten onderverdeeld naar 
economische categorieën 

Economische categorieën 

Deelrap- Onderwerp 
port nr. 

overh. overh. overdr. overdr. overdr. prijsverl. 
maxim. variant cons. invest. gezin bedrijv. buitenl. subs. kredieten 

Begrotingsvoorbereiding 1989 
1. Recente conflictopwekkende 

regelgeving 
2. Aanstellingsbeleid voor het 

onderwijzend personeel 

Begrotingsvoorbereiding 1990 
1. Toerekening aan het 

budgettaire plafond voor de 
ontwikkelingssamenwerking 

2. Gevolgen EG-beleid voor het 
bestaande nationale beleid 

3. VUT in de collectieve sector 
4. Subsidies ten behoeve van 

arbeidsmarktgerichte 
projecten voor jongeren 

5. Technische 
Ontwikkelingskredieten 

(herschikkings- 
varianten) 

Totaal 

Er is hier sprake van een combinatie van de versterkte toerekeningsvariant en de vermaatschappelijkingsvariant. 

De heroverwegingsprocedure is erop gericht om beleidsvarianten te 
ontwikkelen welke leiden tot: 

1. verhoging van de doelmatigheid van de voortbrenging van voorzie- 
ningen; 

2. verlaging van het voorzieningenniveau; 
3. toepassing profijtbeginsel; 
4. institutionele wijzigingen zoals privatisering, decentralisatie of 

deregulering. 
In de laatste categorie gaat het vooral om een andere inrichting van 

beleidsterreinen. De bestuurlijke en organisatorische optiek overweegt 
dan. Voorbeelden hiervan zijn beleidsvarianten uit de rapporten 
Recente conflictopwekkende regelgeving, Subsidies ten behoeve van 
arbeidsmarktgerichte projecten voor jongeren en Gevolgen EG-beleid 
voor het bestaande nationale beleid. 

In het overzicht van bijlage I van dit Samenvattend eindrapport zijn de 
beleidsvarianten uit de heroverwegingsrapporten waarvan thans verslag 
wordt gedaan naar bovengenoemde categorieën gekarakteriseerd. 

3. Gerealiseerde ombuigingen 

Tabel 3 bevat een overzicht van budgettaire besparingen die sinds de 
verslaglegging in het voorgaande Samenvattend eindrapport (begrotings- 
voorbereiding 1989) tot stand zijn gekomen door middel van maatre- 
gelen uit heroverwegingsrapporten. Dit betreft allereerst maatregelen die 
zijn vermeld in de Miljoenennota 1989, maar nog niet in het Samen- 
vattend eindrapport begrotingsvoorbereiding 1989 konden worden 
opgenomen, omdat de betrokken heroverwegingsrapporten nog niet 
waren voltooid en openbaar gemaakt (bijvoorbeeld Aanstellingsbeleid en 
rechtspositionele regelingen voor het onderwijzend personeel). Ander- 
zijds worden maatregelen vermeld die zijn getroffen sedert de Miljoe- 
nennota 1989. Het betreft besluitvorming waarover aan het Parlement is 
gerapporteerd in de Najaarsnota 1988, de Voorlopige Rekening 1988, de 
Voorjaarsnota 1989 en de Miljoenennota 1990. 
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Tabel 3. Overzicht van budgettaire besparingen verwerkt in Miljoenennota 1990 
mede op basis van heroverwegingsrapporten begrotingsvoorbereiding 1982-1990 (in 
mln.) 

Begrotingshoofdstuk Besparing in 

1990 1994 

II Hoge Colleges van Staat 
VIII Onderwijs en Wetenschappen 
IX B Financiën 
X Defensie 
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
XII Verkeer en Waterstaat 
XIII Economische Zaken 
Aanvullende post verkoop staatsdeelnemingen 

Totaal 1455.0 644,O 

Toelichting 

De ombuigingen worden hieronder toegelicht voor het ijkpuntjaar 
1994. 

De besparing van 9,2 miljoen bij de Hoge Colleges van Staat komt ten 
goede aan de Raad van State door opneming van de variant ((substitutie 
kroonberoep)) uit het heroverwegingsrapport Beroepsprocedures in een 
tijdelijke wet kroongeschillen. 
Door toepassing van de formatiebudgetvariant, en van incentives en 
verplichtingen bij taakverminderings- en wachtgeldregelingen uit het 
heroverwegingsrapport Aanstellingsbeleid en rechtspositionele 
regelingen voor het onderwijzend personeel wordt bij Onderwijs en 
Wetenschappen een ombuiging van 200 miljoen bereikt. 
Bij Financiën wordt de raming van de belastingopbrengsten structureel 
met 250 miljoen verhoogd ten gevolge van de verhoging van het 
huurwaardeforfait in het kader van de operatie-Oort (heroverwegings- 
rapport Steun- en subsidiebeleid ten aanzien van eigen woningen). 
De ombuiging van 33,3 miljoen bij Defensie vloeit ten dele voort uit 
maatregelen tot integratie van eetzalen en messes (1,5 miljoen), 
verlaging van bouwtechnische normen (7,5 miljoen) en verhoging van de 
doelmatigheid in het voorbereidings- en uitvoeringsproces ad 3 miljoen 
(heroverwegingsrapport Bouw van militaire en niet-militaire objecten bij 
Defensie), en ten dele uit versobering van het voorzieningenniveau van 
de geneeskundige verzorging (2,5 miljoen), privatisering van het Centraal 
Filmbureau voor de krijgsmacht (2,2 miljoen), en rationalisatie en 
doelmatigheidsbevordering van kantineverzorging, welzijnszorg en 
sociale diensten ad 16,6 miljoen (heroverwegingsrapport Personeelszorg 
Defensie). 
De ombuiging van ca. 25 miljoen bij Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer is gebaseerd op maatregelen ter beperking 
van hoofdinfrastructuursubsidies, locatiesubsidies, plankosten en 
subsidies op multifunctionele accomodaties van de groeikernen (herover- 
wegingsrapport Groeikernenbeleid). 
De ombuiging van ca. 125 miljoen bij Verkeer en Waterstaat betreft 
voornamelijk een hogere kostendekking van 11 1 miljoen bij het openbaar 
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vervoer (evaluatierapport Openbaar vervoer). Voorts vloeit 14 miljoen 
voort uit herverdelingsmaatregelen betreffende de opsporing te water 
(heroverwegingsrapport Diensten met opsporingsbevoegdheid). 
Het bedrag van 1,5 miljoen bij Economische Zaken betreft een verlaging 
van de subsidies aan de I<amers van Koophandel in het buitenland met 1 
miljoen alsmede afschaffing van de overheidssubsidie aan Nederland 
Distributieland ad 0,5 miljoen (heroverwegingsrapport Exportbeleid). 
In 1990 vindt een eenmalige opbrengst plaats van 950 miljoen door 
verkoop van staatsdeelnemingen (heroverwegingsrapport Verkoop 
staatsdeelnemingen). 

4. Technisch nog uitvoerbare beleidsvarianten uit de heroverwe- 
gingsrapporten begrotingsvoorbereiding 1982-1990 

In bijlage II bij dit Samenvattend eindrapport is een overzicht 
opgenomen van (nog) niet uitgevoerde maar technisch nog uitvoerbare 
beleidsvarianten, beschreven in de heroverwegingsrapporten uit de thans 
voltooide en alle voorgaande onderzoeltsronden. Deze tabel dient met 
voorzichtigheid te worden gebruikt, De voor- en nadelen van de 
uitvoering van beleidsvarianten zijn in de desbetreffende heroverwe- 
gingsrapporten beschreven en dienen bij de budgettaire besluitvorming 
op zorgvuldige wijze in de afweging te worden betrokken. Het overzicht 
in bijlage !I bevat beleidsvarianten die niet door het Itabinet zijn overge- 
nomen. 

In een aantal gevallen is de prioriteitenstelling bij de budgettaire 
afweging een doorslaggevende factor geweest; in die gevallen is 
denkbaar dat een maatregel in een later stadium opnieuw aan de orde 
Itan komen. 

In andere gevallen is van een principiële afwijzing sprake geweest, 
waarbij budgettaire omstandigheden niet doorslaggevend zijn geweest. 
In deze gevallen Itan een budgettaire afweging het opnieuw in 
beschouwing nemen van de betrokken maatregelen naar het oordeel van 
het Itabinet niet rechtvaardigen. 

5.  Politieke besluitvorming 

5.1 . Inleiding 

Zoals bekend worden de in heroverwegingsrapporten ontwikkelde 
beleidsvarianten bij de reguliere budgettaire besluitvorming in 
aanmerking genomen. Daarnaast streeft het Itabinet ernaar voor ieder 
rapport afzonderlijke politieke besluitvorming over een regerings- 
standpunt te doen plaatsvinden. Hierbij komen met name andere dan 
budgettaire aspecten van het onderzochte beleidsterrein aan de orde. 
Het eerstverantwoordelijlte departement coördineert de voorbereiding en 
opstelling van het regeringsstandpunt. 

Om de politieke toetsing vlot te laten volgen op de beslissing tot 
openbaarmaking van de heroverwegingsrapporten wordt door het 
Itabinet een termijn van maximaal drie maanden in acht genomen. Deze 
procedure-afspraak heeft in de praktijk redelijk gewerkt. Gelet op de 
demissionaire status van het Itabinet kon echter over een aantal voltooide 
heroverwegingsrapporten in de huidige kabinetsperiode geen regerings- 
standpunt meer worden bepaald. 
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5.2. Heroverwegingsrapport Beheer van het openbaar onderwijs (begro- 
tingsvoorbereiding 1987) 

Het rapport Beheer van het openbaar onderwijs is in augustus l987 
openbaar gemaakt en ter kennis gebracht van de I<amers der Staten- 
Generaal. Naar aanleiding van de in het heroverwegingsrapport geformu- 
leerde aanbevelingen heeft uitvoerig ambtelijk en bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden met de VNG. De uitkomsten van dit overleg zijn vermeld 
in de brief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan de 
Tweede I<amer d.d. 20 november 1987 (Icamerstukken 1987-1 988, 
20 200, hoofdstuk VIII, nr. 32) alsmede in de memorie van toelichting op 
de begroting 1989 van Onderwijs en Wetenschappen (kamerstukken 
1988-1 989, 20 800, hoofdstuk VIII, nr. 1). Mede gelet op de uitkomsten 
van dit overleg heeft de Minister van Onderwijs op 30 maart 1989 aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geschreven dat 
het kabinet de aanbevelingen uit het heroverwegingsrapport niet zal 
overnemen. In het bijzondere deel van dit Samenvattend eindrapport is 
het regeringsstandpunt vermeld. 

5.3. Heroverwegingsrapporten Ruimtelijk beleid en Bijzondere bijctands- 
uitgaven (begrotingsvoorbereiding 1988) 

a. Ruimtelijk beleid 
In het Samenvattend eindrapport begrotingsvoorbereiding 1989 was 

een voorlopig regeringsstandpunt over het heroverwegingsrapport 
Ruimtelijk Beleid opgenomen. Nadat advies is ontvangen van VNG, IPO, 
RPC en RARO heeft het kabinet zijn definitieve standpunt bepaald en op 
27 februari 1989 bij brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gemeld (kamerstuk 16 625, nr. 1 1 1 ). In het bijzondere deel van dit 
Samenvattend eindrapport is het definitieve regeringsstandpunt 
opgenomen. 

b. Bijzondere bijctandsuitgaven 
Het voornemen te komen tot decentralisatie van de bijzondere 

bijstandsverlening is voortgekomen uit de heroverwegingsoperatie die 
heeft plaatsgevonden ter voorbereiding van de begroting 1988. Dit 
voornemen is reeds in 1987 aangekondigd en voor advies voorgelegd 
aan de Raad voor de gemeentefinancien. Er wordt naar gestreefd 
genoemde decentralisatie per 'l januari 1990 te realiseren. 

Parallel aan de decentralisatie van de bijzondere bijstand loopt de 
herinrichting van de ABW. Hiermee wordt beoogd de ABW te deregu- 
leren en te decentraliseren. In 1988 heeft het kabinet besloten beide 
operaties te integreren. Momenteel ligt een adviesaanvraag bij de SER 
voor, waarbij verzocht is om versnelde advisering met betrekking tot de 
decentralisatie van de bijzondere bijstandsuitgaven. De SER heeft geant- 
woord dat beide operaties onlosmakelijlc met elkaar verbonden zijn 
waardoor versnelde advisering niet mogelijk is. De SER zal naar 
verwachting in oktober 1989 adviseren. 

Het voorgaande betekent dat de politieke besluitvorming over het 
heroverwegingsrapport bijzondere bijstandsuitgaven in de volgende 
kabinetsperiode zal moeten plaatsvinden. 

5.4. Heroverwegingsrapporten begrotingsvoorbereiding 1989 

Het voorgaande Samenvattend eindrapport bevatte geen regerings- 
standpunten over de rapporten uit de begrotingsvoorbereiding 1989. Dit 
was het geval omdat ofwel rapporten nog niet gereed gekomen waren 
ofwel de politieke besluitvorming nog niet voltooid was. Inmiddels zijn de 
regeringsstandpunten voor een deel van de rapporten tot stand 
gekomen. Per rapport wordt hieronder de stand van zaken vermeld. 
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a. Recente conflictopwel~kende regelgeving 
De Minister van Justitie zal naar verwachting in november 1989 het 

regeringsstandpunt over dit rapport ter kennis brengen van de Tweede 
I<amer der Staten Generaal. 

b. Aanstellingsbeleid en rechtspositionele regelingen voor het onder- 
wijzend personeel 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft bij brief van 31 
januari 1989 het regeringsstandpunt over dit rapport ter kennis gebracht 
van de Tweede I<amer der Staten-Generaal (kamerstuk 20 800, 
hoofdstuk VIII nr. 63). Het standpunt wordt in het bijzondere deel van dit 
Samenvattend eindrapport vermeld. 

c. De positie van niet-Nederlanders in Nederlandse stelsels van sociale 
en culturele voorzieningen 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 10 augustus 
1989 het regeringsstandpunt over dit rapport ter kennis gebracht van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstuk 21 248, nr. 1 ). Het 
standpunt wordt in het bijzondere deel van dit Samenvattend eindramort 
vermeld. 

d. «De vervuiler betaalt)) 
In verband met de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan 

(NMP) heeft het kabinet besloten om het heroverwegingsonderzoek «De 
vervuiler betaalt)) te integreren met het onderzoek ((Financieel instrumen- 
tarium milieubeleid)) dat zal worden uitgevoerd overeenkomstig actiepunt 
106 van het NMP. In verband hiermede is besloten om de heroverwe- 
gingswerkgroep op te heffen en om in de taaltopdracht van de nieuwe 
werkgroep een aantal elementen uit de taakopdracht van de heroverwe- 
gingswerkgroep op te nemen. Tevens zijn de door de heroverwegings- 
werkgroep opgestelde concept-rapportages overgedragen aan de nieuwe 
werkgroep. De nieuwe werkgroep zal in oktober 1989 van start gaan. De 
taakopdracht is vermeld in bijlage III bij dit Samenvattend eindrapport. 

e. Huisvesting van kostendekkende rijksdiensten 
De Minister van Voikshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- 

beheer zal het regeringsstandpunt naar verwachting in november 1989 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal meedelen. 

f .  Pachtwetgeving 
Het kabinet heeft in mei 1989 besloten de politieke besluitvorming 

over dit rapport over te laten aan het volgende kabinet. 

5.5. Heroverwegingsrapporten begrotingsvoorbereiding 1990 

Zoals eerder vermeld zijn thans alle onderzoeken met uitzondering van 
het Doelmatigheidsonderzoek organisatiestructuur gezinsverzorging en 
kruiswerk voltooid. Laatstgenoemd onderzoek zal naar verwachting in 
oktober 1989 openbaar gemaakt kunnen worden. Gelet op de demissio- 
naire status van het kabinet is besloten om de politieke toetsing van de 
rapporten die in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1990 zijn 
opgesteld, over te laten aan het nieuwe Itabinet. Alleen over een tweetal 
niet-controversiële onderdelen van het rapport Gevolgen EG-beleid voor 
het bestaande nationale beleid, en over het rapport Subsidies ten 
behoeve van arbeidsmarktgerichte projecten voor jongeren, zijn 
inmiddels regeringsstandpunten bepaald die hierna worden vermeld. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1 990, 16 625, nr. 1 17 



Begrotingsvoorbereiding 1987 

a e 

REGERINGSSTAMDIP 

In 1985 werd door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 
(100) een rapport uitgebracht getiteld «l<osten van de onderwijspacifi- 
catie)). 

In dat onderzoeltsrapport werd gewag gemaaltt van opvallende 
verschillen in het uitgavenpatroon bij het openbaar en bijzonder 
onderwijs. Naar aanleiding van de door het 100 in het onderzoeltsrapport 
geformuleerde conclusies, heeft het kabinet in het Itader van de Herover- 
weging de ambtelijke werltgroep ((Beheer van het openbaar onderwijs)) 
ingesteld. 

De taakopdracht die deze werkgroep van het Itabinet mee Itreeg luidde 
als volgt: ((Inzicht verschaffen in de financiële effecten van een doelma- 
tiger financieel beheer en bestuur van het openbaar onderwijs, op grond 
waarvan voorstellen dienen te worden ontwikkeld die leiden tot lagere 
vergoedingen)). 

De randvoorwaarde die daarbij werd gesteld betrof het gegeven van 
de financiële gelijltstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De 
uitltomsten van het door de ambtelijke werltgroep gedane onderzoelt zijn 
neergelegd in het heroverwegingsrapport Beheer van het openbaar 
onderwijs (Deelrapport nr. 84). Dit rapport is aan het kabinet aange- 
boden en is in augustus 1987 openbaar gemaaltt en ter kennis gebracht 
van de I<amers der Staten-Generaal. 

Voor een samenvatting van het heroverwegingsrapport wordt hier 
kortheidshalve verwezen naar het Samenvattend eindrapport herover- 
weging dat in het Itader van de begrotingsvoorbereiding 1988 aan de 
Tweede Kamer is toegezonden (Itamerstult 1987-1 988, 16 625, nr. 95). 

Naar aanleiding van de in het heroverwegingsrapport geformuleerde 
aanbevelingen heeft uitvoerig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsge- 
vonden met de VNG. Voor wat betreft de uitkomsten van dit overleg 
wordt hier verwezen naar de brief van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen aan de Tweede Kamer d.d. 20 november 1987 (Itamer- 
stukken 1987-1 988, 20 200 hoofdstuk VIII, nr. 32) alsmede naar de 
memorie van toelichting op de begroting 1989 van Onderwijs en Weten- 
schappen (Itamerstultken 1988-1989, 20 800, hfdst. VIII, nr. 1). 

Mede gelet op deze uitkomsten van vorengenoemd overleg is het 
kabinet niet voornemens de aanbevelingen uit het heroverwegings- 
rapport Beheer van het openbaar onderwijs over te nemen. Naar de 
opvatting van het Itabinet zullen de in het rapport geformuleerde aanbe- 
velingen veel meer een stimulans kunnen zijn voor een nadere gedach- 
tenvorming bij de gemeenten. De stimulans is mede gelegen in de finan- 
ciële voordelen die gepaard gaan met een doelmatige organisatie van het 
beheer van het openbaar onderwijs. In de afgelopen jaren zijn daarvan 
de eerste resultaten reeds bereikt. Dit blijkt uit de tijdens de discussies 
rond het uitgebrachte heroverwegingsrapport bekend geworden 
gegevens. 

Naar de mening van het Itabinet is een verdergaande standpuntbe- 
paling van zijn zijde ten aanzien van het heroverwegingsrapport Beheer 
van het openbaar onderwijs niet noodzaltelijk. 
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het democratisch gehalte en de rechtsbescherming bij besluitvorming 
over het gebruik van gronden en opstallen, alsmede de zorgvuldige 
afweging van onderling tegenstrijdige ruimteclaims, worden gerekend tot  
de immateriële baten van het ruimtelijk beleid. 

Bij de materiële baten gaat het onder andere om besparingen als 
gevolg van zuinig ruimtegebruik en de tijdige beschikbaarheid van 
gronden voor de realisering van projecten zonder noodzaak tot  dure 
aankopen en onteigeningen. Een zorgvuldig ruimtelijk beleid kan leiden 
to t  vergroting van het rendement van investeringen, een optimale 
benutting van het draagvlak van gerealiseerde voorzieningen, het terug- 
dringen van reistijden, etc. Ook Ikan hierdoor zoveel mogelijk worden 
voorkomen dat onnodige extra distributieve, sociaal-culturele, educatieve 
en infrastructurele voorzieningen moeten worden gerealiseerd. In het 
licht hiervan wordt ook in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
nadrultkelijlc aandacht besteed aan de economische ontwildteling, 
overigens binnen de randvoorwaarden van een goed milieubeleid. 
Kostenbesparingen worden tevens bereikt door met behulp van een 
ruimtelijk kader tegengestelde of inefficiënte inzet van sectorale inspan- 
ningen met betrekking tot het ruimtegebruik te vermijden (bijv. niet eerst 
een gebied inrichten als bufferzone of recreatiegebied, terwijl later een 
woningbouwlol<atie of bedrijfsterrein op die plaats noodzakelijk blijkt). 

Het bovenstaande brengt met zich dat bij de standpuntbepaling over 
de potentiële alternatieven voor het huidige beleid een aandachtspunt 
moet zijn dat niet het Ikind met het badwater wordt weggegooid. Dit 
Itlemt te meer nu om praktische redenen niet zozeer de (positieve en 
negatieve) externe beleidseffecten van het ruimtelijk beleid, maar vooral 
mogelijkheden tot  beperking van de interne beleidslasten zijn onder- 
zocht. Hoewel vermindering van interne beleidslasten in het licht van een 
terugtredende overheid nodig en nuttig is, mogen de consequenties van 
eventuele maatregelen voor een efficiënte besteding van schaarse 
overheidsmiddelen en voor de particuliere sector niet uit het oog worden 
verloren. 

Uit het heroverwegingsonderzoel< blijltt dat in het ruimtelijk beleid 
sprake is van een sterke overweging van facet- en sectorbeleid. Het 
ruimtelijk facetbeleid wordt voor een groot deel geëffectueerd door 
middel van gecoördineerd ruimtelijk relevant sectorbeleid. Met die 
coördinatie en de procedures waarin de coördinatie gestalte krijgt, zijn 
blijkens het werkgroeprapport op alle drie overheidsniveaus interne 
beleidslasten gemoeid. 

Het Ikabinet is van oordeel dat gecoördineerde facetmatige en 
sectorale besluitvorming efficiënt en tegen zo laag mogelijke maatschap- 
pelijke Itosten (inclusief interne beleidslasten) moet plaatsvinden. 
Enerzijds kan uit deze stellingname worden afgeleid, dat niet gekozen 
wordt voor het laten vervallen van gecoördineerde besluitvorming. De 
daarmee te realiseren reductie van apparaatskosten op Itorte termijn zou 
niet opwegen tegen de te verwachten stijging van programmakosten en 
externe beleidslasten. Volgens de RARO is die gecoördineerde besluit- 
vorming zelfs van cruciaal belang en heeft het ontbreken van passende 
coördinatievoorzieningen dermate grote maatschappelijke en bestuurlijke 
lasten en irritaties tot  gevolg, dat in het heroverwegingsonderzoel< juist 
tijd- en geldwinst had moeten worden gezocht in het verbeteren van de 
coördinatievoorzieningen. Anderzijds betekent bovenvermelde 
stellingname van het kabinet, dat mogelijkheden tot  besparing op de met 
coördinatie verbonden Itosten in beginsel zullen moeten worden benut. 
Dit laatste lijkt overigens zeer wel verenigbaar met de mening van de 
RARO. Ook in de bijlagen bij het rapport van de heroverwegingswerk- 
groep wordt uitvoerig ingegaan op mogelijkheid en wenselijkheid van 
Ikostenbesparende coördinatievoorzieningen, zulks met verwijzing naar de 
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((Spelregels voor ruimtelijk relevante wetgeving)), de notitie ((Afstemming 
op maat» en exemplarische praktijltstudies in het kader van het wetge- 
vingsprogramma ex art. 2 WRO, doch dit neemt niet weg dat ook de 
coördinatie zelf tegen zo laag mogelijke interne beleidslasten moet 
worden nagestreefd. Gedeeltelijk doen zich besparingsmogelijltheden 
voor bij de horizontale coördinatie per overheidsniveau (bijvoorbeeld in 
coördinatiecommissies), gedeeltelijk betreft het besparingen in de 
verticale coördinatie tussen de overheidsniveaus. 

Dit laatste houdt mede verband met het principiële punt van de 
verdeling van taken en bevoegdheden over de bij het ruimtelijk beleid 
betrokken overheidsniveaus. De Wet  op de Ruimtelijke Ordening gaat uit 
van een sterk gedecentraliseerd stelsel, zonder planhiërarchie, waarbij 
alleen de gemeenten juridisch bindende plannen kunnen vaststellen. Het 
kabinet ziet, evenals de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, 
geen aanleiding om dit stelsel opnieuw ten principale ter discussie te 
stellen. 

Toch kunnen met behoud of zelfs versterking van het decentrale 
karakter zekere besparingen worden bereikt in de afstemming tussen de 
bestuurslagen; zowel door meer garanties te  introduceren dat overheden 
niet op elkaars stoel gaan zitten, als door te voorkomen dat het 
ontbreken van planhiërarchie ten onrechte wordt aangegrepen om de 
effectuering van een op het meest geëigende overheidsniveau genomen 
beslissing te frustreren. 

Zoals uit bovenstaande overwegingen al blijkt, onderschrijft het kabinet 
de belangrijkste uitgangspunten van het heroverwegingsrapport. Bij de 
hierna volgende beoordeling van de afzonderlijke beleidsvarianten zal 
onder andere aandacht worden besteed aan de gevolgen voor: 
- de baten van het ruimtelijk beleid; 
- de verhouding tussen de overheidsniveaus, mede in het licht van de 

bestuursakkoorden Rijk-VNG en Rijlt-IPO en het deelakkoord VROM- 
VNG; 
- meer in het algemeen het streven naar decentralisatie; 
- het dereguleringsstreven, zoals neergelegd in het Actieprogramma 

DROM en vertaald in de onlangs gewijzigde Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening. 

3. Conclusies naar aanleiding van de beleidsvarianten 

a. De planologische kernbeslissing (pkb) 
Het heroverwegingsrapport noemt enkele alternatieven waarmee de 

interne beleidslasten kunnen worden teruggedrongen die verbonden zijn 
met de planning op rijltsniveau. Naast de mogelijkheid tot  afschaffing 
van het instrument pltb wordt de mogelijkheid tot bundeling van pltb's en 
tot  opschoning van hun inhoud beschreven. De pltb's overziend die tot  
stand zijn gekomen op basis van de Nota over de openbaarheid bij de 
voorbereiding van het ruimtelijk beleid, is het kabinet van oordeel dat het 
stelsel van pltb's te  complex is geworden. Dit is een gevolg van de 
hoeveelheid pltb's, een te  beperkte inhoudelijke integratie, onduide- 
lijkheid over de status van uitspraken in pkb's en de lange voorberei- 
dingstijd. 

Het kabinet acht een aantal maatregelen noodzakelijk om deze compli- 
cerende factoren weg te nemen: 
- Het pkb-stelsel bestaat uit structuurschetsen, structuurschema's en 

enkele andere beleidsnota's met pkb-status. Het kabinet meent dat ten 
aanzien van alle drie soorten pkb's een reductie mogelijk is. 
- Bij het van kracht worden van de Vierde nota over de ruimtelijke 

ordening komen zowel de Oriënteringsnota, als de Verstedelijkingsnota 
en de Nota landelijke gebieden te  vervallen. 
- De thans geldende Structuurschets voor de stedelijke gebieden en 

de Structuurschets voor de landelijke gebieden zijn inmiddels geïnte- 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1 990, 16 625, nr. 1 17 



greerd in een ontwerp-Structuurschets voor de landelijke en de stedelijke 
gebieden (Tweede l<amer, 1988-1 989, 20 969, nrs. 1-2). Na de parle- 
mentaire behandeling van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening zal 
die geïntegreerde structuurschets worden samengevoegd met de pkb 
van de Vierde nota. Als gevolg van de hier vermelde maatregelen zal het 
aantal pltb's waarin het nationale ruimtelijk facetbeleid is vervat, bij het 
verschijnen van deel e van de Vierde nota worden teruggebracht van vijf 
naar één. 
- Met betreltlting tot de elf structuurschema's heeft het Itabinet, 

overeenltomstig de suggestie in het heroverwegingsrapport, besloten het 
aantal te verminderen door bundeling van gelijltsoortige structuur- 
schema's. 
- In aanvulling op de variant van bundeling van structuurschema's 

wordt tevens nagegaan of bepaalde structuurschema's ltunnen vervallen 
of geïntegreerd Itunnen worden in andere pltb's. 
- Inmiddels is besloten een aantal structuurschema's op het terrein 

van het transport te integreren, te weten het Structuurschema Verkeer 
en Vervoer, het Structuurschema Zeehavens en het Structuurschema 
Vaarwegen, alsmede de structuurschema's op het terrein van het 
landelijk gebied te integreren, namelijk het Structuurschema Landin- 
richting, het Structuurschema Openluchtrecreatie en het Structuui- 
schema Natuur- en Landschapsbehoud. 
- In de Nota van toelichting op de regeringsbeslissing over de Vierde 

nota over de ruimtelijke ordening (Tweede Kamer, 1988-1 989, 20  490, 
nrs. 9-10) wordt nader ingegaan op de wijze waarop de vereenvoudiging 
van het samenstel van ruimtelijke plannen op rijltsniveau vorm heeft 
gekregen en verder vorm zal krijgen. 
- Zowel in het kader van bovenbedoelde bundeling en integratie, als 

anderszins bij herziening van de geldende pltb's, zal worden gekozen 
voor een soberder inhoud van de pltb. Het is noch mogelijk noch 
wenselijk dat de rijksoverheid voor het hele ruimtelijk relevante 
beleidsveld een gedetailleerd beleid formuleert in pltb's. Door een 
streven naar volledigheid komt de speelruimte voor andere overheden en 
de particuliere sector - oolt in hun mogelijkheden tot onderlinge samen- 
werking - ten onrechte in het gedrang en worden in een prematuur 
stadium mogelijkheden afgesneden. Met de heroverwegingswerltgroep 
wordt geoordeeld dat de pltb's moeten worden (<opgeschoond» tot  
beslissingen over kernpunten van nationaal ruimtelijk beleid. Waar nodig 
Itunnen nadere beslissingen over de inzet van uitvoeringsmiddelen 
worden opgenomen in sectorale meerjarenplannen en -programma's. De 
RARO tekent hierbij terecht aan dat pltb's niet zo ver mogen worden 
opgeschoond dat ze hun functie als afwegingsltader verliezen. Het 
pleidooi van de RARO om in de pltb (of in een gelijktijdig in procedure te  
brengen afzonderlijk document) oolt het sectorbeleid in volle omvang ter 
discussie te stellen, teneinde «het primaat van de sectoren en het 
ontlopen van coördinatievraagstukken» te vermijden, gaat in z'n 
algemeenheid te ver. Het Itabinetsstandpunt sluit daarmee aan bij de 
evenwichtiger en op meer selectiviteit duidende formulering van het 
herziene Besluit op de ruimtelijke ordening, waarin o.a. (art. 4, lid 2) ten 
aanzien van het structuurschema is bepaald dat dit met betreltlting tot  
een bepaalde sector van het rijltsbeleid hoofdlijnen en beginselen van 
algemeen belang voor het nationaal ruimtelijk beleid bevat, en dat dit in 
het bijzonder inzicht geeft in de ruimtelijke aspecten van die sector op de 
lange termijn, de middellange termijn daarbij tevens in beschouwing 
genomen. 
- Ook het bezwaar ten aanzien van de onduidelijkheid over de status 

van pkb-uitspraken dient te worden ondervangen. Gedeeltelijk wordt aan 
dit bezwaar reeds tegemoet gekomen door de hiervoor bedoelde 
soberder en selectievere inhoud van pltb's. Tevens moet echter in het 
vervolg duidelijk worden vermeld: 
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* wellte bestuurlijlte betekenis het Rijk hecht aan de afzonderlijlte 
elementen uit de pltb, 

* wellte mate van afweging reeds op rijltsniveau heeft plaatsgevonden, 
" wellte inspanningen van de betroltlten departementen mogen worden 

verwacht ter realisering van de beleidsuitgangspunten, 
" op welke punten een nadere invulling of begrenzing door de andere 

overheden wenselijlt is en 
* wellte bestuurlijlte en instrumentele inspanningen van die andere 

overheden en van de particuliere sector nodig of wenselijk worden 
geacht. 

In zijn reactie op het voorlopig kabinetsstandpunt plaatste het IPO de 
eis van duidelijkheid omtrent inspanningen van de betrokken departe- 
menten in het licht van de wenselijkheid van een concrete instrumentatie 
van het beleid met een heldere interdepartementale prioriteitsstelling, 
waarbij een onderling tegenstrijdige inzet van ruimtelijlt relevant sector- 
beleid wordt voorltomen. De RARO merkt hierbij op dat coördinatie ltan 
zorgen voor een evenwichtige afweging van sectorale claims, voor een 
gelijkgerichte inzet van financiële middelen en uitvoeringsactiviteiten en 
voor consistentie in het overheidsbeleid. 

Hieraan Itan worden toegevoegd, dat reeds garanties voor afstemming 
zijn gelegen in het procedurele gegeven dat pltb's niet door afzonderlijke 
bewindslieden, doch door de ministerraad worden vastgesteld, na 
inschalteling van de RPC. Oolt is in dit verband van belang, dat de RPC is 
verzocht de eerder, bij brief van 7 november 1988, van de zijde van het 
IPO aangereikte toetsingscriteria ter bevordering van een directe 
aansluiting van beleidsuitspraken in toeltomstige sectornota's op de 
beleidsuitspralten in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening, te 
betreltlten bij de oordeelsvorming over afzonderlijlte sectornota's. 

Voorts is in de regeringsbeslissing over de Vierde nota, mede naar 
aanleiding van opmerltingen van het IPO, uitvoeriger ingegaan op de 
gewenste doorwerlting van beleidsuitspraken in de Vierde nota in sector- 
beleid, meerjarenprogramma's en investeringsbeslissingen van de rijks- 
overheid. Voor wat dit laatste betreft wordt verwezen naar de Nota van 
toelichting op onderdeel IV (Beleidsuitspralten gericht op uitvoering van 
het beleid) van de pkb, waarin onder meer wordt ingegaan op de 
bestaande en gewenste investeringsprioriteiten. 
- Het bezwaar tegen de soms te  lange procedure van totstandkoming 

van pltb's is in beginsel weggenomen door de nieuwe regeling in artikel 
2a e.v. van de WRO. Deze regeling voorziet in een aanzienlijlt Itortere 
procedure van inspraak, advies en bestuurlijlt overleg dan gebruiltelijlt 
was op grond van de eerdergenoemde Nota over de openbaarheid bij de 
voorbereiding van het ruimtelijlt beleid. Voor wat betreft nieuwe pltb's 
moet de tekst uiterlijk 9 maanden na tervisielegging van het ontwerp ter 
goedkeuring aan de Tweede Kamer worden gezonden. Bij herziening of 
intrekking van pkb's Itan zelfs een nog Itortere procedure worden 
gevolgd. Het kabinet acht het noodzaltelijlt dat aan deze Itorte procedure- 
tijden ook daadwerkelijk de hand wordt gehouden. 
- Als aanvullende en ondersteunende maatregelen om tijdwinst te 

boelten en interne beleidslast te besparen bij de voorbereiding van pltb's 
komen in aanmerking: 

" een soberder inspraakprocedure, o.a. door de mondelinge 
voorlichting te  beperken; 

* de adviesaanvragen toespitsen op een beperkt aantal onderwerpen 
(het ligt overigens niet in de bedoeling de adviesaanvragen in het vervolg 
zodanig toe te spitsen dat de bevordering van beleidsintegratie in gevaar 
zal komen, zoals de RARO vreest; overigens blijft de mogelijkheid 
bestaan tot  het uitbrengen van ongevraagde adviezen); 

" een efficiënte opzet van het bestuurlijlt overleg. 
- In dit verband wordt in het heroverwegingsrapport tevens gewezen 

op de rol van het onderzoelt. Ter beperking van interne beleidslasten 
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meent het Itabinet, dat onderzoelt waar mogelijk behoort te  worden 
uitbesteed. De voorbereiding van een onderzoeltsopdracht mag evenmin 
een zwaar beslag leggen op het ambtelijk apparaat. Voorts zal moeten 
worden volstaan met een marginaler ambtelijke begeleiding van het 
externe onderzoelt dan tot  op heden gebruiltelijlt is. 
- Het standpunt van de regering over de wenselijkheid van 

goedkeuring van pltb's door beide Kamers der Staten-Generaal is 
bekend. Wel maakt het Itabinet van deze gelegenheid gebruik om 
nogmaals ook de medewerking van het parlement te  bepleiten ten 
behoeve van een snelle totstandkoming van pltb's. 

Het Itabinet is van oordeel dat met bovenvermelde maatregelen niet 
alleen beperking van interne beleidslasten wordt bereikt, maar dat 
hiermee tevens de eenvoud en de duidelijkheid van het pltb-stelsel wordt 
vergroot. Voorts is de helderheid van de verdeling van taken en bevoegd- 
heden over de drie bestuursniveaus hierrnee gediend, hetgeen recht doet 
aan zowel het decentralisatie- als het dereguleringsstreven. Enerzijds 
zullen de pltb-uitspraken immers na de bovengeschetste opschonings- 
maatregelen geen afwegingen meer bevatten die door provincies en 
gemeenten behoren te  worden gemaakt. Anderzijds zal, als gevolg van 
de selectievere inhoud van pltb's en de duidelijker status van pkb- 
uitspralten, van meet af aan bij de andere overheden en de particuliere 
sector helderheid bestaan over de vraag welke elementen het Rijk essen- 
tieel acht voor zijn beleid en welke op rijltsniveau reeds zodanig zijn 
afgewogen, dat daarover geen hernieuwde of nadere afweging behoort 
plaats te  vinden op de andere bestuursniveaus. Van het Rijlt mag worden 
verwacht dat het zijn verantwoordelijltheid op dit punt effectueert. Met 
de heroverwegingswerkgroep is het Itabinet dan ook van mening dat de 
minister van VROM in dergelijke gevallen gebruik moet maken van de in 
de WRO geopende mogelijltheid tot het geven van aanwijzingen aan 
provincies of gemeenten, eventueel gekoppeld met de zogenaamde 
uitnodigingsbevoegdheid ex artikel 38 WRO, indien de opstelling van de 
andere overheden daartoe aanleiding geeft. 

Bovenstaande passage heeft bij de RARO tot kritiek en misverstanden 
geleid, terwijl ook het IPO om een verduidelijking heeft gevraagd. Ter 
toelichting wordt daarom het volgende opgemerkt. Met het - door het 
IPO onderschreven - Itabinetsstandpunt over een selectievere inhoud van 
pltb's en een duidelijker status van pltb-uitspraken is niet beoogd de pkb 
te veranderen in ((een bundel potentiële aanwijzingen)) (RARO). Voorts is 
in het voorlopig Itabinetsstandpunt reeds opgemerkt dat er, om 
verstarring te  voorkomen, tegen gewaakt moet worden dat pltb- 
uitspralten als gevolg van bovenvermelde verduidelijkingen als juridisch 
bindend worden opgevat, terwijl tevens werd geattendeerd op de 
mogelijltheid dat andersoortige regelgeving aanvullende eisen zal stellen 
aan volledig afgewogen pltb-uitspraken (denk bijv. aan mer-plicht). Dit 
zullen aandachtspunten moeten zijn bij de formulering van pkb-teksten. 
Met de RARO wordt overigens geoordeeld dat een juridische binding van 
pltb-uitspraken noch jegens burgers, noch jegens de betrokken 
overheidsorganen gewenst is. 

Het vorenstaande houdt in dat de aanwijzing geen rechtsplicht of 
automatisme wordt, zoals de RARO vreest, maar dat in die gevallen 
waarin een essentieel onderdeel van het rijltsbeleid moet worden veilig- 
gesteld, dat in het kader van een pltb-procedure volledig is afgewogen, 
het Rijlt in voorkomend geval zijn eigen verantwoordelijltheid zal moeten 
effectueren. 

Aangezien de Wet op de Ruimtelijke Ordening zich kenmerkt door een 
gedecentraliseerd stelsel zonder planhiërarchie, beschikken zowel 
provincies als gemeenten over de mogelijltheid om op basis van een 
hiernieuwde of nadere afweging tot een andere keuze te  komen dan op 
rijltsniveau in een pltb is vastgelegd. In het algemeen zal dit geen 
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problemen opleveren. Het Rijk zal provincies en gemeenten vaalt zelfs 
expliciet vragen om in hun ruimtelijke plannen tot  een nadere afweging 
over te gaan van bepaalde elementen uit de pltb, juist omdat het streven 
erop gericht is de pltb's te ontdoen van afwegingen die door de andere 
overheden Itunnen en behoren te  worden gemaakt. 

In de gevallen echter, waarbij het rijk essentiële onderdelen van zijn 
beleid dient veilig te stellen, mag het niet-hiërarchische stelsel van de 
WRO er niet toe leiden dat realisering van deze onderdelen onnodig 
wordt uitgesteld of gefrustreerd. Indien niet binnen redelijke termijn via 
de reguliere weg van bestuurlijk overleg overeenstemming blijkt te 
Itunnen worden bereikt over medewerking door provincies enlof 
gemeenten aan de desbetreffende activiteit, mag van de minister van 
VROM worden verwacht dat hij desgevraagd toepassing geeft aan zijn 
specifieke interventiernogelijltheden op grond van de Wet op de Ruirnte- 
lijke Ordening. Dit standpunt correspondeert overigens met de visie van 
het Itabinet over gecoördineerde besluitvorming, zoals uiteengezet in de 
door de RARO gememoreerde notitie ((Afstemming op maat)). 

Het Itabinet heeft de mogelijkheid bezien om nog een stap verder te 
gaan door de pltb als instrument af te schaffen. Op basis van een 
afweging van potentiële voor- en nadeler: is besloten om van deze optie 
af te zien. 

Het voordeel van afschaffing van de pltb zou bestaan uit enige reductie 
van apparaatsltosten in de ruimtelijke ordeningslijn. Dit voordeel is 
betrekkelijk, aangezien ook met de voorbereiding van beleidsnota's die 
niet de pltb-procedure doorlopen apparaatsltosten zijn gemoeid. Bij 
effectuering van de hierboven opgesomde maatregelen kan de pltb 
bovendien even snel en eenvoudig worden voorbereid als andere 
beleidsnota's. 

Tegenover het mogelijke voordeel van afschaffing van de pltb staan 
grote nadelen. Een aantal positieve aspecten van de pltb komt dan 
namelijk in het gedrang. De pltb biedt gelegenheid tot  afstemming van 
het beleid van de betroltlten overheden. De rijksoverheid Itan hierbij 
duidelijkheid bieden over de inspanningen die zijzelf verricht, over de 
initiatieven die zij zal stimuleren en over de inspanningen die zij van 
anderen verwacht. Niet alleen de andere bestuursniveaus zijn gebaat bij 
een duidelijk beleidskader waarop zij Itunnen inspelen, maar eveneens de 
particuliere sector. De pkb Itan houvast en perspectief bieden voor parti- 
culiere investeringen. De afweging in pltb's bevordert een efficiënt 
ruimtegebruilt en voorkomt een onderling tegenstrijdige inzet van 
ruimtelijk relevant sectorbeleid. Deze ruimtelijke afstemming heeft een 
kostenbesparend effect en bevordert een optimaal rendement van (parti- 
culiere en overheids-)investeringen in de gebouwde omgeving, infra- 
structuur en voorzieningen, terwijl deze tevens een nuttige functie kan 
vervullen in het kader van het milieubeleid. 

Voorts mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat het parlement 
bij de behandeling van de wijziging van de WRO er juist met Itracht van 
argumenten voor heeft gekozen de pltb een wettelijke status te geven, 
met een gegarandeerde positie voor andere overheden en insprelters. 
Het Itabinet is mede op basis van bovenstaande afweging met de 
indieners van de bekende motie Van Noord-Te Veldhuis (Tweede Kamer, 
1984-1 985, 18 048, nr. 25) van oordeel: «dat een evenwichtig ruimtelijk 
beleid voor stad en platteland gediend is met een evenwichtige en 
samenhangende planning, waarmee op flexibele en globale wijze richting 
wordt gegeven)). De benodigde vereenvoudiging en verduidelijking van 
het planningstelsel is meer gediend met de bovenvermelde reelts maatre- 
gelen dan met opheffing van de pltb. 

b. Rol van de gedeconcentreerde rijksdiensten 
Bij de overwegingen in 52 is gewezen op de wenselijkheid om vanuit 

decentralisatie-optiek te  streven naar duidelijkheid in de taakverdeling 
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tussen de overheidsniveaus. Met de heroverwegingswerltgroep is het 
kabinet dan ook van mening dat enerzijds de gedeconcentreerde rijlts- 
diensten zich ervoor moeten wachten op de stoel van provincies en 
gemeenten te gaan zitten. Anderzijds lijkt het gewenst dat provincies en 
gemeenten meer terughoudendheid in acht nemen bij de inschakeling 
van rijksdiensten voorzover het aangelegenheden van zuiver lokale aard 
betreft. 

Ten aanzien van de rol die de regionale rijksdiensten van de diverse 
departementen in het ruimtelijlt beleid spelen is derhalve een Itritische 
herbezinning gewenst. Een herbezinning op de gewenste wijze van 
functioneren en de samenstelling van de inspecties van de ruimtelijke 
ordening heeft inmiddels geresulteerd in de beslissing om enltele 
accenten in de werltzaamheden te verleggen en om het aantal inspecties 
van vijf naar vier te reduceren; deze reductie zal binnenkort in een AMvB 
tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 worden 
geregeld. 

Bij de vaststelling van het voorlopig Itabinetsstandpunt werd de 
minister van VROM gemachtigd om op basis van de in 55.3.1.3 van het 
heroverwegingsrapport beschreven beleidsvariant met IPO en VNG in 
overleg te treden teneinde na te gaan of de gewenste rol van de 
gedeconcentreerde rijksdiensten voldoende Itan worden ingekaderd door 
middel van procedure-afspraken enlof organisatorische maatregelen. 
Daarbij werd vastgelegd dat de minister van VROM, in overleg met de 
andere betroltlten departementen, wetswijzigingen zou voorstellen indien 
de mogelijkheid van procedure-afspraken of organisatorische maatre- 
gelen ontoereikend zou blijken te zijn, terwijl tevens aan de hand van de 
resultaten van het overleg met IPO en VNG nog eens zou worden 
nagegaan of de opsomming in artiltel 38  Bro van rijltsvertegenwoordigers 
die in elk geval zitting hebben in de PPC, nog voldoende beteltenis heeft. 
Ten behoeve van de standpuntbepaling zijn VNG en IPO in het bijzonder 
de volgende vragen voorgelegd: Kunnen de gemeenten bevredigend 
afspraken maken met de diverse rijksdiensten over toezending van 
stultlten ten behoeve van het vooroverleg ex artiltel 10  Bro? Kunnen de 
provincies zelf de samenstelling van (sub-)commissies en werltgroepen 
zodanig regelen dat oververtegenwoordiging van gedeconcentreerde 
rijksdiensten wordt voorltomen? I<an de aanwezigheid van rijltsvertegen- 
woordigers bij commissievergaderingen afhankelijk worden gesteld van 
de te behandelen (soort) plannen? In wellte gevallen Itan worden volstaan 
met toezending van vergader-agenda's? In wellte mate moeten rijlts- 
standpunten worden gestroomlijnd voorafgaand aan commissievergade- 
ringen? Zijn werltafspralten te  malten over de wijze van inschalteling van 
gedeconcentreerde rijksdiensten in het Itader van anticipatieprocedures? 

De reacties van IPO en VNG wijzen beide op de wenselijkheid van een 
gedifferentieerde standpuntbepaling over de rol van de regionale rijlts- 
diensten. Oolt de RARO besteedt in zijn advies aandacht aan dit punt. In 
de bestuursaltltoorden Rijk-VNG en Rijk-IPO zijn, met verwijzing naar het 
Itabinetsstandpunt over de Heroverweging gedeconcentreerde rijlts- 
diensten, gezamenlijlte uitgangspunten geformuleerd ter zake van de rol 
van deze rijksdiensten. Het thans in het Itader van de Heroverweging 
ruimtelijk beleid ingenomen Itabinetsstandpunt past binnen deze 
uitgangspunten. Het kabinet realiseert zich overigens, met de VNG, dat 
een grotere terughoudendheid bij het inschakelen van de specifieke 
desltundigheid van rijksdiensten in bepaalde gevallen Itan leiden tot  de 
noodzaak om op andere wijze in de vereiste deskundigheid te voorzien. 
Voor wat betreft de inschakeling van rijksdiensten op grond van bestem- 
mingspianvoorschriften, wordt erop gewezen dat in de VROM-publiltatie 
((Bestemmen met beleid)) enltele mogelijltheden zijn gedemonstreerd om 
- ook in bestemmingsplannen voor het buitengebied - regelingen op te 
nemen waarvan de toepassing niet afhanltelijlt is van de inschakeling van 
(rijlts-)deskundigen. Het verdient derhalve aanbeveling om zorgvuldig en 
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meer expliciet te overwegen of de noodzaak van externe advisering 
aanwezig is. Het kan de efficiency daarnaast ten goede komen wanneer 
de inschakeling van adviseurs waar mogelijk een facultatief karakter 
krijgt. Dit maakt de externe advisering meer doelgericht. 

Voorts heeft het kabinet er met instemming van kennisgenomen dat de 
gewijzigde Wet  en het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening een 
positieve invloed blijken te hebben op de mogelijkheid tot  een efficiënte 
inschakeling en tot  het maken van afspraken over een terughoudende 
opstelling van rijksdiensten. Zowel IPO als VNG hebben in hun reactie op 
bovenvermelde vraagpunten opgemerkt dat de gewenste rol van de rijks- 
diensten, hun vertegenwoordiging in commissies, etc., voldoende langs 
de weg van werkafspraken en organisatorische voorzieningen kunnen 
worden ingekaderd. Beperkende wettelijke maatregelen worden onnodig 
en in bepaalde opzichten zelfs ongewenst geacht. Met name het IPO is 
beducht voor een verstoring van een effectieve rechtstreekse communi- 
catie met de betrokken departementen. Coördinatie van rijksstandpunten 
kan in PPC-verband plaatsvinden. 

Naar aanleiding van deze opvattingen in provinciale en gemeentelijke 
kring meent het kabinet dat het desalniettemin zinvol kan zijn indien de 
gemeenten en provincies, aansluitend op een suggestie van de VNG, per 
provincie de contacten met de rijksdiensten nader in kaart brengen om 
vervolgens waar mogelijk ook daadwerkelijk tot  het treffen van 
efficiency-bevorderende voorzieningen over te gaan. Binnen het depar- 
tement van VROM wordt overigens inmiddels als richtlijn gehanteerd, dat 
de regionale vertegenwoordigers van dit departement voorafgaand aan 
de vergaderingen van coördinatiecommissies onderling afspraken 
maken over hun standpunten en hun vertegenwoordiging, terwijl ook in 
het kader van afzonderlijke projecten waarbij meerdere regionale 
diensten van het departement betrokken zijn, de mogelijkheid to t  het 
maken van werkafspraken in beschouwing wordt genomen. 

c. Bestemmingsplannen: uniformering en standaardisering: buitenge- 
biedplannen 

In het heroverwegingsrapport worden twee nauw met elkaar samen- 
hangende subvarianten beschreven. De eerste subvariant beschrijft de 
wenselijkheid om, binnen zekere grenzen, mogelijkheden tot  globali- 
sering, uniformering en standaardisering van de inhoud van bestem- 
mingsplannen te benutten. Bij de beschrijving van de tweede subvariant 
concludeert de heroverwegingswerkgroep na een afweging van voor- en 
nadelen, dat het zinvoller lijkt de kosten van bestemmingsplannen buiten- 
gebied terug te dringen met behulp van evenbedoelde uniformerings- en 
standaardiseringsmogelijkheden, dan door de wettelijke verplichting tot  
het opstellen of herzien van bestemmingsplannen voor het buitengebied 
te  laten vervallen. 

Het kabinet heeft de varianten getoetst aan de hierboven, in 92, 
vermelde aandachtspunten. Hoewel de mogelijkheid tot  afschaffing van 
de planverplichting voor het buitengebied hierbij serieus is bekeken, 
deelt het kabinet de uiteindelijk afwijzende conclusie van de heroverwe- 
gingswerkgroep. Daarbij is onder meer overwogen dat de te verwezen- 
lijken besparingen op interne beleidslasten bij het vervallen van de 
verplichting tot  het maken van bestemmingsplannen buitengebied niet 
zouden opwegen tegen de met die ingreep gepaard gaande stijging van 
externe kosten c.q. verlies van baten. In 5 5.3.2.2 van het heroverwe- 
gingsrapport worden voorbeelden van dit laatste genoemd, zoals de 
noodzaak om door middel van aanvullende sectorale en milieuhygi- 
enische regelgeving de ontstane lacune te  vullen, alsmede het verlies van 
duidelijkheid voor de particuliere sector, die het resultaat van ad hoc- 
beslissingen zou moeten afwachten. Om die reden is het tevens gewenst 
om bestemmingsplannen tijdig te actualiseren. Verouderde bestem- 
mingsregelingen leiden tot  apparaatskosten voor de overheid en tijds- 
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kosten voor initiatiefnemers in verband met de te volgen procedures om 
het bestemmingsplan te herzien of om er met toepassing van artikel 19 
WRO van af te wijken. De wettelijke verplichting om elk bestem- 
mingsplan tenminste eenmaal in de tien jaren te herzien kan echter 
aanzienlijke interne beleidslasten met zich brengen. 

In zijn reactie op het voorlopig Ikabinetsstandpunt blijkt het IPO 
zodanig gewicht toe te kennen aan tijdige actualisering van bestem- 
mingsplannen, dat de periodieke herzieningsplicht, die in dit verband een 
functie vervult, zijns inziens nuttig en wenselijk blijft. Mede gelet op 
signalen uit de praktijk, die er op duiden dat de wettelijke herzienings- 
plicht geen doorslaggevende rol speelt bij de beslissing tot actualisering 
van bestemmingsregelingen, blijft het kabinet evenwel van mening dat 
het zinvol is de voor- en nadelen van alternatieven van de huidige wette- 
lijke verplichting nog eens kritisch te bezien. In het kader van het evalua- 
tieproject WRO/Bro zal daarom, mede gelet op praktijkervaringen met de 
toepassing van globale en flexibele bestemmingsplannen, worden onder- 
zocht of deze wettelijke verplichting niet beter kan worden vervangen 
door een regeling die erin voorziet dat het gemeentebestuur op bepaalde 
ijkmomenten gemotiveerd aangeeft of en, zo ja, in hoeverre het geldende 
plan nog voldoende basis biedt voor het gemeentelijk planologisch 
beleid. Het is immers denkbaar dat bepaalde planonderdelen reeds 
binnen enkele jaren aan herziening toe zijn, terwijl anderzijds niet is 
uitgesloten dat een flexibel plan ook na tien jaar voor grote delen nog 
voldoende actualiteitswaarde heeft. 

Hoewel de ontwikkeling van een gebied overeenkomstig een in het 
bestemmingsplan neer te leggen ruimtelijke beleidsvisie zowel voor 
overheid als bedrijfsleven Ikostenbesparende effecten heeft, moet naar 
het oordeel van het Ikabinet worden gewaald voor een star sturende en 
regulerende benadering. Zowel ter besparing van interne beleidskosten 
als vanuit dereguleringsoverwegingen verdienen flexibele en beleidsge- 
richte bestemmingsplannen de voorkeur. Globaliteit en flexibiliteit in de 
regeling voorltomen tevens dat het bestemmingsplan snel veroudert; er 
gaat derhalve een remmende invloed van uit op de noodzaak to t  het 
volgen van eerdergenoemde artikel 19-procedures. Voorts kunnen 
interne beleidskosten en externe tijdskosten worden bespaard door bij de 
daarvoor in aanmerking komende (onderdelen van) bestemmingsplannen 
gebruik te maken van mogelijkheden tot uniformering en standaardi- 
sering. Op grond van het bovenstaande deelt het kabinet de conclusies 
van de heroverwegingswerl<groep ten aanzien van beide subvarianten. 
Deze instemming heeft inmiddels op twee manieren nader gestalte 
gekregen: 
- ter uitvoering van het bestuursald<oord Rijk-VNG is een deelal<l<oord 

tussen de VNG en het ministerie van VROM tot stand gekomen; in dit 
deelald<oord VNG-VROM d.d. 16 september 1988 is onder andere de 
hierboven geschetste Ikeuze ten aanzien van bestemmingsplannen 
buitengebied in relatie met het gestelde over uniformering en standaardi- 
sering neergelegd; 
- vrijwel gelijktijdig met het verschijnen van dit kabinetsstandpunt 

inzake de heroverweging ruimtelijk beleid brengt de minister van VROM 
in de vorm van de publikatie ((Bestemmen met beleid)) zijn definitieve 
standpunt uit naar aanleiding van het door de heroverwegingswerl<groep 
gememoreerde project Uniformering en Standaardisering Bestemmings- 
plannen (USB). 

d. l<roonberoep inzake bestemmingsplannen 
In de eerste plaats beschrijft het heroverwegingsrapport een subva- 

riant waarbij het beroepsrecht wordt voorbehouden aan hen die door het 
bestemmingsplan zelf (niet door mogelijkheden die het bestemmingsplan 
aan anderen biedt) worden beperkt in het ongestoorde genot van een 
zakelijk recht op onroerend goed. Het kabinet onderkent het probleem 
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dat deze subvariant beoogt op te  lossen. Het hier gehanteerde criterium 
ter inperking van het beroepsrecht zou echter ongerechtvaardigde 
verschillen in rechtsbescherming en rechtsgang voor justitiabelen tot  
gevolg hebben (voorbeeld: iemand Itan ook rechtstreeks in zijn belang 
worden getroffen door het gebruilt wat buren van hun grond malten). 
Ooit eerdere pogingen van de Raad van advies voor de ruimtelijke 
ordening leverden destijds geen werkbaar en effectief criterium op. 

Thans, in zijn advies naar aanleiding van het heroverwegingsrapport en 
het voorlopig Itabinetsstandpunt daarover, herinnert de RARO eraan dat 
hij, mede in verband met ernstige Itritielt op een eerder voornemen van 
de regering tot afschaffing van het Itroonberoep inzake bestemmings- 
plannen, zijn standpunt inzalte beperking van de categorie beroepsge- 
rechtigden destijds heeft verlaten om zich te  concentreren op de 
inmiddels geslaagde mogelijkheden tot verkorting van de bestemmings- 
planprocedure. Het IPO acht het niet zinvol de categorie van beroepsge- 
rechtigden te verltleinen. Bovendien vindt het IPO beperking van het 
beroepsrecht tot de in het heroverwegingsrapport vermelde categorieën 
uit een oogpunt van vereiste rechtsbescherming bij burgers bindende 
bestemmingsplannen niet gerechtvaardigd en evenmin effectief. Mede 
gelet op deze reacties heeft het Itabinet besloten thans geen uitspraak te 
doen over de mogelijkheid de Itring der beroepsgerechtigden te 
verkleinen met behulp van een ontvanltelijltheidscriterium, doch het 
onderzoek van de mogelijltheden en de meningsvorming hierover te doen 
plaatsvinden in het Itader van de besluitvorming over het vervolg op de 
Tijdelijke wet I<roongeschillen. Bij het door de heroverwegingswerltgroep 
gesuggereerde alternatief van geleidelijke afschaffing van wettelijke 
regelingen die voorzien in een zelfstandig beroepsrecht voor gedecon- 
centreerde rijltsvertegenwoordigers moet worden aangetekend, dat 
moeilijk is in te zien dat een dergelijke maatregel effect zal hebben op de 
interne beleidslasten van het ruimteliilt beleid. Behoudens een enkele 
uitzondering liggen die wettelijke regelingen immers buiten de sfeer van 
de ruimtelijke ordening. Het Itabinet heeft overigens besloten dat de 
regionale vertegenwoordigers van de verschillende departementen 
toestemming van hun minister nodig hebben om in beroep te Itunnen 
gaan, zull<s teneinde een lichtvaardig gebruilt van de beroepsmogelijlt- 
heden te voorltomen. Voorts is het zelfstandig beroepsrecht van de 
Inspecteur van de ruimtelijke ordening ingeperkt bij de recente wijziging 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

De als tweede door de heroverwegingswerltgroep beschreven variant 
van vervanging van vol beroep bij de I<roon door een rechtmatigheids- 
toetsing bij een onafhanltelijlte instantie zal in de beschouwingen worden 
betroltlten bij de standpuntbepaling van de regering over de definitieve 
voorziening ter zalte van Itroongeschillen. Naar aanleiding van de bij 
enige provincies levende zorg over de huidige wijze van advisering door 
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in 
Itroonberoepsprocedures pleit het IPO voor een terughoudende 
opstelling van de Raad van State. Wat er ook overigens van deze 
opmerking zij, het pleidooi van het IPO doet de vraag rijzen in hoeverre 
een terughoudende opstelling van de Kroon zich zou verdragen met het 
Itaraltter van het Itroonberoep als vol administratief beroep, alsmede met 
de juist ook door het IPO benadrukte rechtsbeschermingsfunctie van 
deze beroepsgang. 

Teneinde desalniettemin op zo Itort mogelijlte termijn de externe tijds- 
kosten van het Itroonberoep inzalte bestemmingsplannen terug te 
dringen, is het departement van VROM andermaal in overleg getreden 
met de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State 
om te bezien welke incidentele of structurele voorzieningen door de Raad 
zouden moeten worden getroffen om het nog aanwezige «stuwmeer» 
van beroepszaken weg te werken. Dit heeft inmiddels geleid tot  zodanige 
afspraken, dat besloten wordt de termijnbepalingen van artiltel 29, leden 
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6 en 7, van de gewijzigde WRO op 1 juli 1989 in werking te laten treden. 
Tenslotte wordt erop gewezen dat de externe beleidslasten van het 
I<roonberoep onlangs zijn gemitigeerd door de onherroepelijkheid van het 
GS-besluit tot goedkeuring van niet bestreden plandelen en door de 
eveneens nieuwe mogelijldieid tot opheffing van de schorsende werking 
van het Ikroonberoep (art. 29, leden 1 en 3, WRO). De door zowel de 
RARO als het IPO gesignaleerde procedurele complicaties die met deze 
regeling verband houden, hebben ertoe geleid dat hieraan, conform de 
suggestie van de RARO, nadere aandacht zal worden besteed in het 
Ikader van het inmiddels gestarte evaluatieproject WRO/Bro. Een verder- 
gaande stap zou zijn de schorsende werking van het I<roonberoep inzake 
bestemmingsplannen te laten vervallen. Het kabinet heeft besloten de 
mogelijkheid en de consequenties van deze variant te onderzoeken in het 
kader van de projectgroep definitieve voorziening kroongeschillen en het 
thans lopende evaluatieonderzoel< Tijdelijke wet I<roongeschillen en 
besluitvorming hierover te doen plaatsvinden in het Ikader van de nadere 
discussie over het Ikroonberoep, hierbij rekening houdend met de door 
het IPO gevreesde sterk negatieve neven-effecten van deze optie. 

e. Verkorting bestemmingsplanprocedures 
De desbetreffende subvariant houdt in dat de procedure van totstand- 

Ikoming van het bestemmingsplan zodanig moet worden verkort, dat aan 
afwijl<ingsmogelijl<heden geen behoefte meer bestaat. Het kabinet is van 
oordeel dat dit geen effectief middel is ter bereiking van het doel: 
beperking van interne beleidslasten; ook Ikleven er grote praktische 
bezwaren aan deze oplossing. Medio 1986 is de gewijzigde WRO in 
werking getreden. In de als Bijlage V bij het heroverwegingsrapport 
gevoegde notitie ((Procedures voor ruimtelijke besluitvorming)) is aange- 
geven hoe bij de wetswijziging een aantal procedures is gestroomlijnd en 
efficiënter is ingericht. Vooral de bestemmingsplanprocedure is drastisch 
verkort en streng gereglementeerd. De eerste indicaties zijn, dat veel 
gemeenten en provincies de nieuwe termijnen slechts met grote moeite 
Ikunnen halen. Het departement van VROM is gestart met een evaluatie- 
project WRO/Bro, waarin zal worden nagegaan hoe de gewijzigde regel- 
geving in de pralktijk functioneert en welke aanvullende maatregelen 
moeten worden overwogen. In deze situatie past het niet om de andere 
overheden opnieuw met een termijnverltorting te confronteren. 
Overigens is niet onaannemelijk dat een verdere procedureverkorting bij 
gemeenten en provincies juist een toename van interne beleidslasten tot  
gevolg zou hebben, in verband met de extra voorzieningen die zouden 
moeten worden getroffen om binnen de gestelde termijnen tot  een 
beslissing te Ikunnen Ikomen. 

Voorts blijkt uit bovengenoemde Bijlage V dat de lengte van de 
bestemmingsplanprocedure tot en met de beslissing van GS en de lengte 
van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO elkaar nauwelijks 
ontlopen, waarbij bovendien niet uit het oog mag worden verloren dat de 
vrijstellingsprocedure vaak wordt gevolgd door een procedure op grond 
van de Wet Arob. (Voor maatregelen ter verkorting van de kroonberoeps- 
procedure wordt verwezen naar het hierboven onder d. vermelde.) 

Het kabinet is van mening dat een effectievere manier voorhanden is 
om de interne beleidslasten die verbonden zijn aan de grote aantallen 
anticipatieprocedures ingevolge art. 19 WRO enlof art. 50, lid 8 
Woningwet en de daarop volgende Arob-procedures terug te dringen, 
namelijk door met Ikracht te streven naar globale en flexibele bestem- 
mingsplannen (zie hierboven onder c.). Indien de gemeenten beschiltken 
over een globale en flexibele bestemmingsregeling zullen particuliere 
initiatieven vaker Ikunnen worden gehonoreerd zonder dat een bestem- 
mingsplanherziening of een vrijstelling noodzal<elijk is. Hierdoor worden 
derhalve niet alleen interne, maar ook externe beleidslasten gereduceerd. 
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Het bovenstaande houdt in dat het Itabinet, in overeenstemming met de 
reacties van IPO, VNG en RARO, niet kiest voor verdere verkorting, maar 
voor voorkoming van procedures. 

f. Preventief toezicht GS 
In een afzonderlijke subvariant beziet de heroverwegingswerkgroep de 

mogelijltheid o m  het preventieve toezicht van gedeputeerde staten op 
gemeentelijke bestemmingsplannen te laten vervallen. Naar het oordeel 
van het kabinet voorziet de werkgroep deze variant terecht van diverse 
vraagtekens en kanttekeningen. De variant raakt immers het principiële 
algemene punt van de in de Grondwet verankerde rol van het toezicht in 
het openbaar bestuur. De opmerkingen van de werkgroep over de 
negatieve aspecten van afschaffing van het preventief toezicht vinden 
steun in de rapportage over het onderzoelt ((Streekplan en planologisch 
toezicht)), uitgevoerd door de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde 
van de Rijksuniversiteit van Groningen (samenvatting gepubliceerd onder 
de titel: ((Planologisch toezicht; aanbevelingen voor de praktijk en 
beschouwingen over de theorie van het planologische toezicht)); 
Groningen 1987). Op basis van uitvoerig theoretisch en empirisch 
onderzoek wordt geconcludeerd dat het preventieve toezicht onmisbaar 
is voor het voeren van een provinciaal planologisch beleid. Voorts wordt 
benadrukt dat de aanwezigheid van «de stok achter de deur)), te  weten 
de mogelijltheid to t  onthouding van goedkeuring, vooral dient als basis 
voor een zinvol proces van belangen-coördinatie. 

Bij afschaffing van het vereiste van voorafgaande goedkeuring van 
bestemmingsplannen is het gevaar aanwezig dat de nuttige coördine- 
rende en integrerende functie van het streekplan onder druk komt te  
staan. Het risico van een onvoldoende op bovengemeentelijk niveau 
gecoördineerd grondgebruik neemt toe en daarmee tevens het risico van 
inefficiëntie en kostenverhoging bij de inzet van ruimtelijk relevant 
sectorinstrumentarium. 

Op grond van het bovenstaande meent het Itabinet niet te moeten 
kiezen voor afschaffing van het preventief toezicht, noch voor beperking 
van het goedkeuringsvereiste tot  die gevallen waarin bezwaarschriften 
zijn ingediend. Wel moet worden gestreefd naar vermindering van de aan 
het toezicht verbonden interne beleidslasten. Daarbij is het zinvol om 
zich terughoudender op te stellen bij de beoordeling van gemeentelijke 
bestemmingsplannen. 

Een en ander leidt het kabinet ertoe de voorkeur uit te spreken voor de 
door de heroverwegingswerltgroep aangeduide alternatieve mogelijltheid 
van handhaving van het toezicht met modificaties. VNG, IPO en RARO 
blijken deze voorkeur van het kabinet te  delen. Hiertoe zouden de door 
GS te  hanteren toetsingsgronden expliciet kunnen worden vastgelegd. In 
55.3.3.4, kanttekening 3. van het heroverwegingsrapport worden enkele 
mogelijke criteria opgesomd. Uit de reacties van IPO en VNG blijkt dat 
beide instanties reële en zinvolle mogelijkheden zien om een dergelijk 
gemodificeerd toezicht vast te  leggen in afspraken tussen provinciale 
besturen en de besturen van de in hun provincie gelegen gemeenten. 
Bestuursovereenkomsten lijken hierbij een nuttige rol te  kunnen 
vervullen. Ook de RARO acht dit in beginsel een aantrekkelijke weg. Wel 
komt in de reacties een aantal aandachtspunten naar voren ten behoeve 
van de nadere uitwerking van dit alternatief. Dit betreft met name de 
wens tot  verduidelijking van de positie van derden-belanghebbenden bij 
de totstandkoming van afspraken tussen provincies en gemeenten, 
amendering van de in het heroverwegingsrapport bij wijze van voorbeeld 
genoemde modificaties en nadere aandacht voor de mogelijltheid to t  
modificatie van de beoordeling door GS indien bezwaarschriften zijn 
ingediend. Inmiddels heeft het Itabinet ingestemd met experimenten op 
dit punt in het Itader van het D'-project. Overeenkomstig de in alle 
reacties uitgesproken wens zullen de resultaten van deze experimenten 
worden afgewacht. Bij de uitvoering en de evaluatie van de Df-experi- 
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menten Itunnen de door IPO, VNG en RARO gesignaleerde aandachts- 
punten een nuttige rol spelen, evenals de in het RARO-advies aange- 
dragen alternatieve suggesties, zoals afspraken op basis van gezamenlijk 
voorbereide streeltplanuitwerltingen en (intergemeentelijke) structuur- 
plannen. 

Daarnaast heeft het kabinet besloten om in het Itader van het D'project 
het vereiste ingevolge artikel 1 1 WRO van voorafgaande goedkeuring 
door GS van wijzigingen en uitwerkingen van het bestemmingsplan in 
bepaalde gevallen te laten vervallen. Daarbij wordt getracht een zodanige 
regeling vast te stellen, dat de door de RARO gevreesde mogelijke 
nadelen met betrekking tot  de positie van belanghebbenden en eventuele 
aarzelingen bij de colleges van GS zo goed mogelijk worden onder- 
vangen. 

g. Interdepartementale commissies 
De heroverwegingswerltgroep heeft aandacht geschonken aan 

mogelijkheden tot  stroomlijning, integratie en opheffing van een aantal 
interdepartementale commissies; zij achtte het echter niet zinvol om 
vooruit te lopen op het resultaat van lopende en voorgenomen 
evaluaties. Voorts wordt ingegaan op enkele inhoudelijke aspecten van 
het functioneren van de RPC. 

Het Itabinet is van oordeel dat, ooit los van formele evaluaties, voort- 
durend de vinger aan de pols moet worden gehouden om na te gaan of 
commissies en adviesraden optimaal en efficiënt functioneren. Daarom is 
besloten een aantal ((Aanwijzingen betreffende externe adviesorganen)) 
vast te stellen. Op dit moment worden ondermeer veranderingen 
voorbereid in functioneren en samenstelling van de Raad van de Water- 
staat en diens commissies; een wetsvoorstel ter zake is zeer recent om 
advies aan de Raad van State voorgelegd. Voorts worden o.a. de 
Centrale Landinrichtingscommissie (CLC), de Interdepartementale 
Commissie groeikernen en groeisteden (ICOG), de Rijltsmilieuhygiënische 
commissie (RMC) en de Rijltsplanologische commissie (RPC) aan een 
evaluatie onderworpen. Een selectiever inschakeling van de RPC behoeft 
geen bezwaar te ontmoeten. De standaard behandeling van streek- 
plannen in de RPC Itan vervallen; volstaan zou Itunnen worden met 
behandeling in geval een of meer leden daarom vragen. Een criterium 
zou Itunnen zijn of bij de behandeling van het ontwerpstreekplan in de 
PPC problemen zijn gesignaleerd. Vooruitlopend op de formulering van 
het definitieve Itabinetsstandpunt over de heroverweging ruimtelijk beleid 
heeft het secretariaat van de RPC reeds ideeën ontwikkeld over een 
alternatief voor de huidige behandelingswijze; deze zullen eerdaags in 
deze commissie aan de orde Ikomen. Voorts is ter beperking van interne 
beleidslasten bij de RPD besloten te bezuinigen op de ondersteunende 
secretariaatswerlkzaamheden en op de informatie-service ten behoeve 
van zowel de RPC als de Interdepartementale Waddenzeecommissie 
(IWC). Tot slot is besloten om interne beleidslasten bij de RPD te 
reduceren door de RPC-subcommissie voor monumenten en natuurbe- 
scherming op te heffen. 
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Begrotingsvoorbereiding 1989 

SAMENVATTING 

1. Opdracht aan de werkgroep 

In de Miljoenennota 1988 (blz. 21 6) is het volgende over recente 
conflictopweltkende regelgeving geschreven. 

«In de afgelopen jaren zijn de kosten van de individuele rechtsbedeling 
sterk gestegen. De indruk bestaat dat omvang en aard van de materiële 
regelgeving een belangrijke verklarende factor vormen voor de toeloop 
naar de rechter. Vooral een aantal specifieke recente regelingen lijkt een 
conflictopwekkend karakter te hebben. Op grond van cijfermatige 
gegevens kunnen twee complexen van regelgeving worden aangewezen 
die thans een substantieel deel van de werklast van de betrokken 
rechterlijke instanties bepalen. 

Dit betreft regelingen ter zake van inkomensderving (WAO, werkloos- 
heidsregelingen, ziektewet, ABW, wetten tot verlening van een 
eenmalige uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling) en enige 
onderdelen van de belastingwetgeving (uitsluitingsbepalingen in de WIR, 
alleenstaande toeslag en buitengewone lasten van de IB, en de 
onroerend goedbelasting). Deze twee complexen van regelgeving staan 
centraal in het uit te voeren onderzoek. De in te stellen werkgroep kan 
besluiten ook andere regelingen op de genoemde terreinen in het 
onderzoek te betrekken. De ministers van Justitie, Financiën en 
Onderwijs en Wetenschappen zullen, nadat de werkgroep met haar 
werkzaamheden is begonnen, nader beslissen of de Wet op de Studiefi- 
nanciering in het onderzoek zal worden betrokken. 

Het onderzoek dient zich te richten op een analyse van de hoogte van 
de verschillende uitvoeringskosten en naar aanleiding daarvan zonodig 
op aanpassing van de conflictopwekkende onderdelen van deze 
regelingen teneinde de daarmede gemoeide uitvoeringskosten te 
verlagen, uiteraard zonder dat dit leidt tot een verhoging van de 
betrokken programmakosten die de besparing op de uitvoeringskosten 
zou overtreffen. Tot de uitvoeringskosten behoren behalve de kosten van 
rechtshulp en rechtspraak ook de overige uitvoeringskosten, waarvan de 
omvang dikwijls (mede) bepaald wordt door dezelfde gebreken in de 
materiële regelgeving. 

Het onderzoek zal in de eerste plaats inzicht moeten verschaffen in het 
aantal en de aard van de beroepsprocedures die een regeling teweeg- 
brengt en welke concrete wettelijke bepalingen daarbij in het geding zijn. 

Het onderzoek dient te resulteren in concrete beleidsvarianten met 
betrekking tot normen (bijvoorbeeld uitsluitingsgronden, hardheidsclau- 
sules, uitzonderingbepalingen), beperking van het aantal beschikkingen 
per regeling en beperking van het aantal criteria dat de beschikltingsbe- 
voegde autoriteit bij zijn beslissingen hanteert. Gezien de oriëntatie op 
de uitvoeringspraktijk zullen functionarissen die bij deze praktijk 
betrokken zijn, worden uitgenodigd in de werkgroep zitting te nemen. 

Voor het voorzitterschap van de werkgroep zal een externe deskundige 
worden aangezocht)). 
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Tot zover de Miljoenennota 1988. De werltgroep heeft deze passage 
aldus verstaan, dat zij voorstellen van aanpassing van de bestaande 
regelgeving ten aanzien van de aangeduide gebieden zal moeten doen 
die er toe Itunnen leiden dat de ((toeloop tot de rechter)) zal afnemen en 
die zo mogelijk leiden tot Itostenverlaging en in geen geval tot zodanige 
Itostenverschuivingen dat de kosten per saldo zouden toenemen. 

2. Gevolgde werkwijze 

De opdracht van de werltgroep heeft betrekking op twee clusters van 
wetgeving: 

a. de wetten betreffende de sociale verzekering en de sociale 
voorziening; 

b. de belastingwetten. 

De werltgroep kreeg geen opdracht tot onderzoelt naar de voorwaar- 
delijk genoemde Wet op de Studiefinanciering. 

De werltgroep heeft de aanwijzing van de gebieden van regelgeving 
overigens niet letterlijk genomen. Een deel daarvan was vóór de instelling 
reeds verouderd, zoals de vermelding van de wetten tot het verlenen van 
een eenmalige uitkering. Een ander deel was door andere regelgeving 
achterhaald, zoals de regeling van de buitengewone lasten in de IB. 

De onder a en b genoemde clusters hebben gemeen dat het in 
hoofdzaak gaat om financiële aanspraken of verplichtingen die indivi- 
dueel worden bepaald. Zij leiden in absolute zin tot veel conflicten. De 
werkgroep heeft het onderzoelt beperkt tot de administratieve regel- 
geving en de daaruit voortvloeiende administratieve geschillen. Het gaat 
niet om regels van civiel recht, zoals b.v. de in sommige administratieve 
wetten opgenomen ((nietigheid van rechtswege)). Het gaat oolt niet om 
strafbepalingen, maar wel weer om administratieve sancties. 

Teneinde te voldoen aan haar opdracht heeft de werltgroep zich het 
volgende ten doel gesteld: 

a. een analyse te maken van de hoogte van de uitvoeringskosten, 
verbonden aan de behandeling van bezwaren en beroepen; 

b. op de grondslag van de bevindingen bij de analyse voorstellen te 
doen die Itunnen leiden tot een aanmerkelijke vermindering van het 
aantal bij de administratieve rechter aanhangig gemaakte geschillen en 
in het verlengde daarvan tot verlaging van de uitvoeringsltosten. 

De werltgroep heeft voor beide clusters van wetgeving een subwerlt- 
groep ingesteld. Evenals in de werltgroep zelf zijn ook daarin desltun- 
digen buiten de departementale kringen opgenomen. De voorzitter en de 
secretaris van de werltgroep fungeerden mede in de subwerkgroepen. 

3. Conclusies en Itanttelceningen bij de rapporten van de 
subwerkgroepen 

De werltgroep kreeg een opdracht, die haar op een tot dusver nauwe- 
lijks ontgonnen terrein bracht. Haar onderzoelt heeft veel langer geduurd 
dan gebruikelijk wordt toegestaan aan werkgroepen ingesteld in het 
kader van de heroverwegingsoperatie. Van het gebruikelijke is oolt in 
zoverre afgeweken dat niet is gezocht naar variabele oplossingen. De 
subwerkgroepen en de werkgroep zochten van het begin af naar het 
maximaal bereikbare. 

Onontgonnen is het terrein in zoverre niet dat in de literatuur herhaal- 
delijk is opgemerkt dat het stellen van vage normen en het toekennen 
van een ruime mate van discretionaire bevoegdheid er wel toe moet 
leiden dat in veel gevallen een beroep op de rechter wordt gedaan. De 
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l Vgl. H.B. Winter, M. Schelterna en M. 
Oosting, Evalutatie van wetgeving, tussen- 
rapport van een onderzoek gericht op de 
ontwild<eling van een beleid voor het 
evalueren van regelgeving, Vakgroep 
Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen, 
jan. 1988. Het rapport bevat o.m. de resul- 
taten van een enquête naar enkele projecten 
van evaluatie van wetgeving. Grootschalige 
onderzoeken zijn ingesteld naar de werking 
van de WUB (rapport 1979). de WOB 
(1 983), de WABM (1 983) en de Wet Keten- 
aansprakelijkheid (1 986). 

werkgroep volstaat met verwijzing naar de dereguleringsrapporten. Ook 
de recente studies over wetsevaluatie7 bevatten hierover veel beschou- 
wingen. De werkgroep heeft voor een andere aanpak van de haar 
voorgelegde problematiek gekozen. 

De twee subwerkgroepen hebben er naar gestreefd per afgebakend 
regeicomplex vast te stellen hoeveel bezwaren en beroepen (voor de 
meeste sociale verzekeringswetten: alleen beroepen) worden ingediend. 
Vervolgens is getracht na te gaan welk deel van het complex veel of 
weinig bezwaren en beroepen genereert. Op grond van het inzicht en de 
ervaring van deskundigen is zoveel mogelijk onderzocht welke causale 
verbanden tussen de aard van de onderdelen van de regelgeving en de 
bestuurspraktijk invloed op de kwantiteit van bezwaren en beroepen 
kunnen hebben. 

De werkgroep meent dat het loont om andere regelcomplexen op 
overeenkomstige wijze te onderzoeken. Het is daartoe vereist aanstonds 
de gegevens te registreren, waarmee zulke onderzoeken moeten 
beginnen. De subwerkgroepen hebben nu te veel tijd aan het verzamelen 
van gegevens moeten besteden. Voorts is het van belang dat de te 
onderzoeken regelgeving niet op vele punten in beweging is. De 
beweging op het gebied van de belastingregelgeving - door de 
wetsvoorstellen op grondslag van het rapport van de Commissie-Oort - 
leidt wel tot een aantal ingrijpende wijzigingen, maar deze zijn weer niet 
van dien aard dat algemene aspecten van de regelgeving bij het 
onderzoek buiten beschouwing moesten blijven. De subwerkgroep is, 
waar het om onderdelen gaat, in haar onderzoek meer belemmerd door 
het ontbreken van relevante feitelijke gegevens over de aard van de 
beroepen en bezwaren dan door het feit dat zij niet kan beoordelen 
welke de gevolgen van de wetswijziging zullen zijn. 

De werkgroep vat de resultaten van het onderzoek van de subwerk- 
groepen en van haar onderzoek in een aantal conclusies samen. Die 
samenvatting bevat waarnodig kanttekeningen bij de rapportage van de 
subwerkgroepen. De rapporten dienen overigens op zich zelf te worden 
gelezen. 

De eerste algemene conclusie kan luiden dat in relatie tot de aantallen 
beschikkingen en ook tot de aantallen voor de betrokkenen niet gunstige 
beschikkingen, de aantallen bezwaren en beroepen beperkt van omvang 
zijn. Op de onderzochte gebieden is niet gebleken van een verontrus- 
tende tendentie tot procederen. Er zijn geen aanwijzingen dat het in het 
algemeen op andere gebieden anders is gesteld. Wel valt uit justitiële 
gegevens af te leiden dat recent mogelijke uitzonderingen op de regel 
zijn te constateren bij de regeling omtrent de superheffing op melk (in 
1984 en 1985 kwamen 8000 beroepen binnen bij het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven) en onderdelen van de vreemdelingenwet- 
geving. 

De tweede algemene conclusie is dat toeneming van het aantal 
bezwaren en beroepen te verwachten is als gevolg van het toenemen van 
het aantal administratieve beschikkingen. Het toenemen van de absolute 
aantallen is een bedreiging voor het goed functioneren van de gerechten. 
Hieruit vloeien voort de aanbevelingen dat: 
- continu het verloop van de aantallen beroepen en bezwaren terzake 

van de onderscheiden onderdelen van de regelgeving in beschouwing 
wordt genomen; 
- de daarvoor nodige registratie wordt opgezet en bijgehouden; 
- die registratie zo wordt ingericht dat wanneer grote aantallen in het 

geding zijn, kan worden onderzocht welke materiële regelgeving en 

Tweede I<amer, vergaderjaar 1989-1 990, 16 625, nr. 1 17 



uesLuurllji<e procedures aanleiding geven tot  bezwaren en beroepen, en 
op welke gronden bezwaar en beroep wordt ingesteld. 

De derde conclusie is dat van herziening van de regelgeving slechts in 
beperkte mate vermindering van de aantallen bezwaren en beroepen kan 
worden verwacht. Deze conclusie heeft een minder algemene strekking 
dan de voorgaande. Per regelgebied Ikan men voor verschillende keuzes 
komen te  staan. Op grondslag van de voorstellen van de commissie-Oort 
is wat de directe belastingen betreft gestreefd naar het ecarteren van 
evidente conflictopweltl~ende bestanddelen van de regelgeving. In het 
rapport van de subwerkgroep belastingen zijn de wijzigingen in de regel- 
geving vermeld. Daarbij is oolc de schatting vermeld van de effecten op 
de aantallen beroepen. Volgens die schatting zijn in totaal 3000 beroeps- 
zaken minder te verwachten. Het grootste deel daarvan (2500) betreft de 
beroepen inzake premieheffing. Gevolg van de wetswijziging is namelijk 
dat geen afzonderlijke aanslag premieheffing meer wordt opgelegd. Het 
effect van alle andere wijzigingen tezamen is dat naar verwachting niet 
meer dan 500 beroepszaken worden uitgespaard. Daarbij dient nog 
bedacht te  worden dat de schatting ingediende beroepen betreft. 
Daarvan pleegt 60% te worden ingetrokken. De verwachting is dat de 
werklast van de rechter derhalve over de gehele linie met 1200 en, 
buiten de premieheffing, met 200 zaken zal worden verlaagd. 

Het komt betrekkelijk zelden voor dat de wetgever het verantwoord 
acht een onderdeel van de regelgeving in haar geheel te laten vervallen. 
Bij de premieheffing is daarvan trouwens geen sprake. Hier heeft de 
wetgever twee bestanddelen van de regelgeving op één punt (de 
aanslag) samengesmolten. Het verdient daarom aanbeveling bij 
onderzoek naar mogelijkheden tot  vermindering van conflictopwekkende 
werking van regelgeving na te gaan of vergelijkbare samensmelting op 
bepaalde punten mogelijk is, zodat niet twee (of meer) beschikkingen 
behoeven te  worden genomen, maar met één kan worden volstaan. De 
werkgroep wijst er op dat bij de organisatie van de milieuwetgeving het 
streven is gericht op het samenbrengen van alle beslissingen in één 
beschikking. 

Op het gebied van de sociale verzekeringen heeft de subwerkgroep 
veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om de regelgeving in de 
ziektewet en in de AWWIWAO op één punt - de overgang van het ene 
naar het andere stelsel - t e  laten samenvloeien. De materie bleek te 
weerbarstig om een aanvaardbare oplossing te vinden. De subwerkgroep 
heeft ook een meer radicale aanpak van het complex van regelgeving op 
het stuk van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in ogenschouw 
genomen. Zij heeft geconstateerd dat rond 80% van alle uitkeringen op 
het wettelijk gestelde minimumniveau ligt. Zou het maatschappelijk 
aanvaardbaar zijn de verstrekking over de gehele linie van een algemeen 
basisinkomen tot  stand te brengen, dan zouden aanmerkelijk minder 
onderzoeken nodig zijn, aanmerkelijk minder beschikkingen worden 
gevraagd en, mitsdien, minder conflicten rijzen. De subwerkgroep heeft 
evenwel uit de discussies over het mogelijk invoeren van een basisin- 
komen (WRR-rapport Waarborgen voor sociale zekerheid 1985) 
begrepen dat consensus daarover niet, ook niet op termijn, bereikbaar is. 
Tegenover de rationele overwegingen die voor invoering kunnen pleiten, 
staan zwaarwegende ideële bezwaren. De subwerkgroep heeft deze 
mogelijkheid oolc daarom niet in haar aanbevelingen opgenomen omdat 
het geenszins zeker is dat de kosten niet verre de voordelen voor de 
rechtspraak te boven zouden gaan. De werkgroep verenigt zich hiermee. 

De subwerkgroep heeft in het bijzonder aandacht gegeven aan een 
ander deel van de regelgeving, namelijk die betreffende de voorzie- 
ningen. Deze is over een aantal wetten verbrol<l<eld. Naast art. 57 AAW 
zijn er regelingen voor burgerlijke ambtenaren, defensiepersoneel, spoor- 
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wegambtenaren, terwijl voorts voorzieningen worden verstrekt op grond 
van de Ziekenfondswet. de AWBZ, en van regelingen ressorterende 
onder de departementen van O&W, VROM en WVC. De subwerltgroep 
beveelt aan de daaruit voortvloeiende afbal<eningsproblematiel< met een 
meer strikte regeling aan te paltlten. De werltgroep neemt deze aanbe- 
veling over. Zij wijst er op dat een herziening van de bestaande 
afbakening toch reeds aan de orde Itomt als gevolg van de invoering van 
premieheffing van personen, ouder dan 65 jaar, waardoor het handhaven 
van de leeftijdsgrens in art. 57 AAW discutabel wordt. Voorts moeten de 
gevolgen van een nieuwe regeling van de ziektekosten op basis van de 
voorstellen van de Commissie-Dekker in aanmerking worden genomen. 
De subwerkgroep heeft zich niet aangesloten bij het voorstel van de 
Gehandicaptenraad om een Algemene Voorzieningenwet tot  stand te  
brengen. 

Art. 57 AAW zal moeten worden herzien. Thans worden in algemene 
zin aanspraken toegekend (lid 2), weke  vervolgens beperkt worden (lid 
3). De subwerltgroep acht het wenselijk dat de strekking van de regeling 
wordt verduidelijlct dat niet meer wordt gesproken over ((bevoegdheid)) 
tot  het verstreltlten van voorzieningen - aan het gebruik van deze 
uitdrultlting lag een inmiddels verouderde rechtsopvatting ten grondslag 
- maar over aanspraken die «in bepaalde omstandigheden)) bestaan, en 
dat het - eveneens door die rechtsopvattingen geschraagde - zevende 
lid wordt geschrapt. 

De werltgroep stemt ook met deze aanbeveling in. De voorgestelde 
wijziging van de regelgeving kan er toe leiden dat: 
- de uitvoerende diensten minder vaalt met afbalteningsproblemen 

worden geconfronteerd; 
- de justitiabelen beter kunnen worden verwezen naar de bevoegde 

instantie; 
- minder vaak te hoge verwachtingen worden geweld. 

De werltgroep heeft er zich overigens rekenschap van gegeven dat niet 
valt te zeggen of een meer heldere afbakening to t  beduidend minder 
beroepen zal leiden. Enige nadruk legt de werltgroep op de aanbeveling 
om de redelijltheidstoetsing van art. 57 AAW, die trouwens ook elders in 
de wetgeving voorltomt, te  schrappen. Aangezien de rechter in het 
algemeen toetst aan de beginselen van behoorlijlt bestuur en deze in de 
jurisprudentie zijn uitgewerkt, Itan de vraag rijzen of de in de wet 
opgenomen «redelijltheidstoets» een ruimere streltlting heeft. De rechter 
toonde zich terughoudend. De tekst van de wet kan echter anders doen 
verwachten. De werkgroep beveelt aan de wet in overeenstemming te  
brengen met de rechtspraak. 

De subwerkgroep heeft geconstateerd dat de regelgeving over de 
materieel te verstreltl<en voorzieningen op veel punten een «open» 
Icaraltter heeft. Het lag in de lijn van haar opdracht te onderzoelten of 
deze niet door een ((gesloten)) systeem Itan worden vervangen. Zulk een 
systeem verschaft duidelijkheid en zal dus to t  minder conflicten leiden. 
De discussie over een «open» en ((gesloten)) systeem wordt in de kring 
van deskundigen reeds geruime ti jd gevoerd. De subwerkgroep heeft er 
naar gestreefd proefondervindelijlt vast te  stellen in hoeverre geslo- 
tenheid reëel bereiltbaar is. In haar kring is een besluit ontworpen, dat 
model kan staan voor andere nog te  malten besluiten. Enige mate van 
geslotenheid met name over de aard van de te verstrekken voorziening is 
wel bereiltbaar. Toch zal het systeem in sterke mate ((open)) moeten 
blijven, omdat de billijkheid niet toelaat aan de individuele beoordeling 
van persoonlijlte omstandigheden afbreuk te  doen. De belangrijkste winst 
is de codificatie van hoofdlijnen van het uitvoeringsbeleid. De aanvragers 
krijgen meer inzicht in de mogelijkheden die de uitvoerende instanties 
zijn gegeven. De werltgroep biedt bij haar rapport het ontwerp-besluit 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1 990, 16 625, nr. 11 7 



gaarne aan. Zij beschouwt het met de subwerltgroep als een model. Zij 
beveelt aan om toeltomstige regelingen over de verstreltl<ing van andere 
voorzieningen met dit besluit te  verenigen. Naar haar oordeel dient te 
worden voorltomen dat de toeltomst een reelts besluiten voor Itleinere 
deelgebieden brengt. Het gevaar van discrepanties zou daardoor te  groot 
worden. Ook zou afbreuk worden gedaan aan de waarde van codificatie. 

De werltgroep is er zich van bewust dat de aanbevelingen op het stuk 
van de materiële regelgeving niet zullen leiden tot  een beduidende 
vermindering van de aantallen bezwaren en beroepen. Er is evenwel geen 
reden om dit deel van het onderzoek als minder geslaagd aan te merken. 
De positieve uitkomsten zijn: 

a. Onderzoelt naar conflictopweltltende elementen van materiële regel- 
geving moet concreet zijn; onderdelen die veel bezwaren en beroepen 
blijken te genereren, moeten op hun specifieke merites worden geanaly- 
seerd en geëvalueerd. 

b. De vraag of open door meer gesloten regelgeving Itan worden 
vervangen, Itan alleen door het beproeven van een model worden vastge- 
steld. 

c. Codificatie van beleidsregels valt aan te  bevelen. 

De vierde conclusie die uit het onderzoek Itan worden getrokken, is dat 
herziening van bestuursprocedures en nieuwe regelgeving daaromtrent 
meer mogelijltheden biedt voor het verminderen van de aantallen 
bezwaren en beroepen. In hoeverre dit het geval is, hangt af van de 
betroltlten regelingen. 

Een herziening van algemene aard was, toen de werltgroep met haar 
onderzoelt begon, reeds in voorbereiding, namelijlt de invoering van een 
algemene bezwaarschriftprocedure in het gehele bestuursrecht. De 
werltgroep had, zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt, al in een 
vroeg stadium bevonden dat de invoering van een bezwaarschriftregeling 
naar het model van de voorstellen van de Commissie-Scheltema op de 
gebieden, die zij onderzocht, aan te  bevelen is. Het ging bij het verder 
onderzoek vooral om de vraag wat terzake verder dient te  gebeuren. 

De subwerltgroep sociale verzekeringen beveelt aan om daarnaast, 
althans voor de AAWIWAO en de ziektewet, een speciale medische 
bezwaarschriftprocedure in te  voeren. Zij verwacht daarvan een aanmer- 
Ikelijlte vermindering van het aantal beroepen. Bij het rapport is een 
ontwerp van wet tot  wijziging van de AAW gevoegd. De subwerltgroep 
achtte het noodzaltelijlt te  onderzoelten of haar aanbeveling in een 
aanvaardbare wetsteltst Itan worden verwerkt. De subwerltgroep meent 
hierin te  zijn geslaagd. De werltgroep deelt dit oordeel. Men kan nog 
twisten over de vraag of de in het ontwerp voorziene registratie van 
medisch-deskundigen door de Sociale Verzekeringsraad dient te  
geschieden danwel dient te. worden opgedragen aan de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen. Omdat grote distantie ten aanzien van de 
uitvoering is geboden, stemt de werkgroep ook op dit punt in met het 
ontworpen wetsvoorstel. 

De subwerltgroep belastingen beveelt in de eerste plaats aan om de 
bezwaarschriftprocedure ook in te voeren voor navorderingsaanslagen en 
de in verband daarmee op te leggen boeten, omdat daarmee het aantal 
beroepszalten ter zalte zal Itunnen worden teruggebracht. De subwerlt- 
groep beveelt voorts aan in de Algemene wet inzalte rijltsbelastingen vast 
te leggen dat de inspecteur alvorens op de aangifte een correctie aan te 
brengen, dat voornemen ter Itennis van de betroltltene brengt en hem in 
de gelegenheid stelt binnen een bepaalde tijd op de mededeling te 
reageren. De subwerltgroep verwacht dat deze procedure to t  minder 
bezwaarschriften zal leiden en, indien wel een bezwaarschrift wordt 
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ingediend, tot een verbetering van de behandeling daarvan. Een regeling 
als voorgesteld, sluit aan bij de interne instructies, vervat in de Beleids- 
kaderbrieven van de laatste jaren. Omdat de bestuurspraktijk geleidelijk 
op de nieuwe regeling moet worden ingesteld, stelt de subwerkgroep 
voor de wettelijke regeling niet voor 199211 993 in te voeren. 

Het derde voorstel wordt niet door alle leden van de subwerkgroep 
gesteund. Het gaat daarbij om de in de Awb in te voeren regel dat de 
bezwaren gemotiveerd moeten zijn, en dat het beroep (slechts) 
betrekking heeft op de beslissing op het bezwaarschrift. 

De werkgroep verenigt zich met de unanieme voorstellen van de 
subwerkgroep. Over het derde voorstel bestaat ook in de werkgroep 
geen eenstemmigheid. Een lid onderschrijft de bezwaren die in de 
subwerkgroep naar voren zijn gebracht. 

4. Lijst van aanbevelingen 

1. Het is wenselijk dat bij voorstellen tot nieuwe regelgeving reken- 
schap wordt afgelegd over de mate van conflictopwekkendheid daarvan. 
Daarbij dient zowel op de (basis) wet als op de voorgenomen wijze van 
uitvoering acht te worden geslagen. Per regelcomplex zal een prognose 
van de mate van conflictopweltltendheid moeten worden gemaakt. De 
werltgroep heeft hiertoe enkele criteria genoemd die bij het maken van 
een prognose gehanteerd kunnen worden. Zij beveelt aan deze criteria te 
verwerken in de bij de ICHW in overweging zijnde nieuwe ((Aanwijzingen 
inzake wetgeving)). 

2. In het algemeen beveelt de werkgroep aan dat er bij het vaststellen 
van een administratieve wet vanuit wordt gegaan dat de bestuurlijke 
diensten die verantwoordelijk zijn voor het totstandkomen en uitvoeren 
van verdere regelgeving, er voor dienen te zorgen dat bij conflicten: 
- de omvang en de aard van uitkeringen en andere voordelen zo 

duidelijk mogelijk in algemeen verbindende voorschriften worden 
bepaald; codificatie kan bijdragen tot het voorkomen van conflicten; 
- het aantal beslismomenten tot het minimum wordt beperkt; 
- gedifferentieerde, het bestuur bindende, tarieven voor de hoogte van 

administratieve sancties worden vastgesteld; 
- een belanghebbende, die een désltundigenadvies bestrijdt, in de 

regel aanspraak op een ((second opinion)) in de bestuurlijke sfeer wordt 
gegeven; 
- bij verificatie geen correctie plaatsvindt als onderdeel van de voor 

bezwaar vatbare beschikking dan nadat de betrokkene de gelegenheid 
kreeg nadere informatie te verstrekken; 
- het in een bezwarenprocedure betrokken feitencomplex duidelijk 

wordt vastgesteld. 
3. De werkgroep beveelt aan een systematische registratie van 

bezwaar en beroep op te bouwen. Hier ligt een taak voor de met 
uitvoering van regelgeving belaste diensten (bezwaarfase) als voor het 
Ministerie van Justitie (beroepsfase). 

4. De werkgroep stelt voor een procedure voor de behandeling van 
medische bezwaren in te voeren, in het bijzonder met betrekking tot 
bezwaarschriften tegen beschikkingen op grond van de AAW, WAO en 
ZW. 

5. De werltgroep is van oordeel dat de woningdelersregeling vanwege 
haar conflictopwekltendheid dient te vervallen. 

6. De werltgroep beveelt aan de afbalteningsproblematiek van een 
aantal wetten die thans regelgeving betreffende voorzieningen bieden, 
met een strikte regeling aan te pakken. 

7. De werkgroep beveelt aan art. 57 AAW te herzien. De werkgroep 
acht het wenselijk dat de strekking van de regeling wordt verduidelijkt 
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zodat niet meer wordt gesproken over ((bevoegdheid)) tot het verstreltlten 

122 formatieplaatsen a f 75000 (incl. 
materiële component). 

Elke zaak vraagt 1-14 dagen van een 
inspecteur (f 61 5 per dag). Geschat gemid- 
delde 3 dagen. Afgerond f 2000 per 
ingediende beroepszaak. Dit geldt voor de 
zaken die ter zitting komen. De kosten van 
zaken die worden ingetrokken voor de 
zitting zijn begrepen in het bedrag Ikosten 
behandeling bezwaarschriften. Deze zijn niet 
uitgesplitst 

van voorzieningen, maar over aanspraken «die in bepaalde omstandig- 
heden)) bestaan, en dat het zevende lid wordt geschrapt. 

8. De werkgroep stelt voor in een algemeen verbindend voorschrift 
regels vast te stellen over de verstreltlting van voorzieningen ingevolge 
art. 57 AAW. 

9. De werltgroep beveelt aan om de bezwaarschriftprocedure ook in te 
voeren in zaken van belastingen op aanslag voor navorderingsaanslagen 
en de in verband daarmee op te leggen boeten. In meerderheid beveelt 
zij aan, in de belastingwet vast te leggen dat het beroep op de rechter de 
beslissing op bezwaarschrift moet betreffen. De werltgroep beveelt 
voorts aan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen vast te leggen dat 
indien de inspecteur op de aangifte een correctie aanbrengt, hij dat 
voornemen ter Itennis van de betrokkene brengt en hem in de 
gelegenheid stelt binnen een bepaalde tijd op de mededeling te 
reageren. De laatste regeling ware echter niet vóór 1992/1993 in te 
voeren. 

10. De werltgroep beveelt de minister van Justitie aan om in het 
bijzonder acht te slaan op de effectiviteit van de inzet van het onder- 
steunend personeel voor de belastingkamers van de gerechtshoven. 

11. De werltgroep beveelt aan de invoering van de algemene bezwaar- 
schriftregeling voor de sociale verzekeringswetgeving synchroon te laten 
verlopen met die van de medische bezwaarschriftregeling en invoering 
van deze twee met de invoering van de herziene regeling van de rechts- 
bescherming terzalte van de Algemene Bijstandswet. 

5. Verantwoording 

In par. 2 heeft de werltgroep samengevat wat zij zich om aan haar 
opdracht te voldoen ten doel heeft gesteld, namelijk: 
- een analyse te maken van de hoogte van de uitvoeringsltosten, 

verbonden aan de behandeling van bezwaren en beroepen; 
- op grondslag van de bevindingen bij de analyse voorstellen te doen 

die kunnen leiden tot een aanmerkelijke vermindering van het aantal bij 
de administratieve rechter aanhangig gemaakte geschillen en in het 
verlengde daarvan verlaging van de uitvoeringskosten. 

In hoeverre heeft de werkgroep aan haar opdracht voldaan? De 
subwerltgroepen hebben zo goed mogelijk gegevens bijeengebracht over 
de aantallen bezwaren en beroepen. Zij hebben deze gegevens voor 
zover mogelijk geanalyseerd, maar zijn daarbij wel op veel hiaten in de 
beschikbare Itennis gestuit. Een algemene aanbeveling over het opzetten 
en bijhouden van registraties is aan deze bevinding verbonden. 

De uitvoeringsltosten verbonden aan de behandeling van bezwaren en 
beroepen waren in 1988: 

I. Belastingzaken 
1. Kosten rechtspraak 
a. Rechtspraak belastingkamers hoven en Hoge Raad2 9 mln. 
b. I<osten rechtshulp idem 1 mln. 
c. I<osten belastingdienst in verband met beroepen 25 mln. 

(vorming dossier; vertoogschrift enz.)3 

Subtotaal 35 mln. 
2. I<osten behandeling bezwaarschriften 158 mln. 

Totaal193 mln. 
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I I. Sociale verzekeringen 

Bekend zijn de kosten raden van beroep/ 
ambtenarengerechten en Centrale Raad: 
f 43 mln. Daarvan mogen kosten ambte- 
naren- en pensioenzaken niet worden 
meegeteld. Deze zijn op f 8 mln geschat. 
"e prijs per ingediende beroepszaak bij 
het GAK is f 1940. Daarvan is uitgegaan. 

De vermindering betreft grotendeels 
beroepen inzake premieheffing. Op zich zelf 
wordt deze niet afgeschaft. 

Rapport subwerkgroep belastingen. 
B De invoering van de Awb heeft direkte 
gevolgen voor de navorderingsaanslagen 
(rond 20% aantal beroepen). Het aantal 
beroepen tegen die aanslagen zal terug- 
lopen. Dat beïnvloedt kosten gerechtshoven 
en Ikosten belastingdienst in verband met 
beroepen. 

Uitbreiding navorderingsaanslagen; zie 
noot 7. Voorts kosten intensivering behan- 
deling. 
'O Tegenover minder rechtshulp in beroeps- 
zaken komen mogelijk kosten rechtshulp in 
de bezwaarfase te staan. 
l 1  Elke schatting zou speculatief zijn. De 
wijze waarop de bezwaarschriftprocedure 
wordt ingericht, moet nog bepaald worden. 

1. Kosten rechtspraak 
a. Raden van beroep en Centrale Raad4 35 mln. 
b. Rechtshulp 9 mln. 
c. I<osten bedrijfsver. in verband met beroep5 67 mln. 

Subtotaal I l l mln. 

2. Kosten bezwaarschriften niet van toepassing - 

Totaal I l l mln. 

Voor de komende jaren zijn de volgende wijzigingen voorzien. 

Belastingen 

1. Rechtspraak 
a. Effecten wetswijziging op basis voorstellen Commissie-Oort: 

Ingekomen beroepszaken bij hoven nemen af met 3000. 
Vermindering werkbelasting gerechtshoven 1200 zaken. 

Effecten kosten rechtspraak6 p.m. 
Effecten rechtshulp p.m. 
Effecten kosten belastingdienst in verband met 

beroepen7 20 manjaren 
b. Effecten invoering bezwaarschriftprocedure 

overeenkomstig Algemene wet bestuursrecht: 
Kosten rechtspraak8 

Sociale verzekeringen en -voorzieningen 
1. Rechtspraak 
a. Effecten gewijzigde regeling rechtsbescherming ABW. 
Kosten raden van beroep en Centrale Raad circa 6000 

beroepszaken in eerste aanleg en circa 1000 in hoger 
beroep p.m. 

Kosten rechtshulp p.m. 
Kosten gemeenten in verband met beroepen p.m. 
I<osten beroepszaken GS - 
Kosten beroepszaken Afdeling voor de Geschillen van 

bestuur en Afdeling rechtspraak Raad van State - 

b. Invoering bezwaarschriftprocedure volgens Awb: 
Kosten raden van beroep en Centrale Raad verminderen 

door zeefwerking p.m. 
Kosten rechtshulp10 p.m. 
Kosten bedrijfsverenigingen in verband met beroep 

dalen p.m. 
Daartegenover komen te staan de kosten van de 

bezwaarschriftbehandeling" p.m. 

Tot zover het overzicht van de majeure wetswijzigingen, die hun 
effecten hebben op de meerjarenramingen op basis van de begroting 
1989. Alleen de effecten van de wijziging van de belastingwetten per 1 
januari 1990 zijn wat de belastingdienst betreft, reeds in de meerjarenra- 
mingen verwerkt. De werkgroep heeft voor het overige volstaan met 
kwalitatieve aanduidingen, omdat het hier gaat om wijzigingen die de 
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' 2  De Icosten rechtspraak kunnen worden 
beïnvloed; voor de overige Ikosten valt geen 
effect te  verwachten. 
l 3  Het aantal bezwaarschriften IB zal 
verminderen. Daar staat verhoging van de 
kosten van aanslagregeling tegenover. 
Indien niet ingevoerd voor 1992/1993 
kunnen de kosten elkaar in balans houden. 
' O  Deze posten lopen samen met de 
hiervoor genoemde post effecten invoering 
bezwaarschriftprocedure. Het ligt voor de 
hand dat de beide bezwaarschriftregelingen 
tegelijkertijd worden ingevoerd, althans 
voor AAWIWAO en ziektewet. Het 
gezamenlijk effect is geschat op een 
vermindering van de huidige beroepszaken 
met 6 0  a 80%. 
l5 Hetgeen in noot 1 0  is opgemerkt is m.m. 
van toepassing. Het aantal te behandelen 
bezwaren zal indien de invoering van de 
bezwaarschriftprocedure geen aanzuigende 
werking heeft, even groot zijn als het aantal 
b i j  de raden van beroep ingekomen 
beroepen. Wat de kosten van de bedrijfs- 
verenigingen betreft wordt verwezen naar 
noot 1 1. De Ikosten medische diensten 
komen daarbij 

subwerkgroepen wel in hun overwegingen hebben betrokken, maar die in 
geheel ander verband zijn geïnitieerd. 

Op één onderdeel wil de werkgroep de bijzondere aandacht vestigen. 
Zowel uit een oogpunt van kostenbeheersing, maar niet minder in het 
belang van een goede rechtspraak beveelt zij aan de wijziging van de 
regeling van de rechtsbescherming in de ABW, die de last van de raden 
van beroep met circa 6000 beroepen zal verzwaren synchroon te laten 
lopen met de invoering van de bezwaarschriftprocedure, die een aanzien- 
lijke vermindering van het aantal beroepen in sociale verzekeringszaken 
zal meebrengen. 

Het eerste onderdeel van deze paragraaf had betrekking op de analyse 
van de uitvoeringskosten op basis van de bestaande wetgeving en de 
daarin te verwachten wijzigingen. In dit onderdeel komt aan de orde de 
verantwoording inzake de doelstelling: op grondslag van de bevindingen 
bij de analyse voorstellen te doen die kunnen leiden tot een aanmerke- 
lijke vermindering van het aantal bij de administratieve rechter aanhangig 
gemaakte geschillen en in het verlengde daarvan verlaging van de uitvoe- 
ringskosten (besparingen worden met +, budgettair-neutraal met O en 
Itostenverhoging met - aangeduid). 

Over de belastingwetgeving heeft de subwerkgroep twee aanbeve- 
lingen gedaan, die de kosten kunnen beinvloeden: 

1. Rechtspraak 
- door meer effectieve inzet van de ondersteunende 

sector kunnen 20 a 30% meer zaken worden afgedaanT2 + 
2. Bezwaarschriften 
- over een correctie zal vooraf met de belastingplichtige 

contact worden opgenomen13 O 

Over de wetgeving inzake de sociale verzelteringen zijn voorstellen 
ontwikkeld die kunnen leiden tot verbetering van de regelgeving (sociale 
voorzieningen; administratieve sancties). De positieve effecten die 
kunnen worden verwacht, zullen op langere termijn blijken. 

Dan zullen zij echter moeilijk te traceren zijn, omdat de effecten van 
invoering van de bezwaarschriftprocedure er overheen gaan. 

Invoering van de voorgestelde medische bezwarenprocedure acht de 
werkgroep een belangrijke aanvulling van de algemene bezwaarschrift- 
procedure. 

Door de combinatie van de beide procedures zal het aantal beroepen 
inzake de AAW/WAO en ziektewet aanmerkelijk kunnen verminderen. 
Deze zaken vormen het merendeel van de beroepen inzake sociale verze- 
keringen. 

1 . Rechtspraak 
raden van beroep en Centrale Raad14 + 
rechtshulpT4 + 
kosten bedrijfsverenigingen i.v.m. beroepenT4 + 
2. Bezwaarschriften 
bedrijfsverenigingen15 - 
medische diensten15 
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Ook ten aanzien van de eigen voorstellen moet de werkgroep derhalve 
met aantekeningen van kwalitatieve aard volstaan. Zij kunnen als volgt 
worden samengevat: 

a. de toeloop naar de rechter zal verminderen ; de kosten aan de 
rechtspraak verbonden, kunnen afnemen; 

b. daartegenover komen de kosten te staan van de invoering van een 
procedure van medische bezwaren, aansluitende op de invoering van de 
(algemene) bezwaarschriftprocedure. 

c. De voornaamste winst zal immaterieel zijn: de rechterlijke organen 
kunnen beter en sneller werken. 
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Dit heroverwegingsonderzoelc heeft betrekking op een aantal rechtspo- 
sitionele regelingen van onderwijspersoneel, in het bijzonder in de 
sectoren primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoelc beoogt het 
kabinet beleidsvarianten aan te  bieden die substantieel kunnen bijdragen 
aan vermindering van het budgettair beslag van de bedoelde regelingen 
op de rijksbegroting. Tevens dient hiermee een aanzienlijke vergroting 
van beheersbaarheid en voorspelbaarheid van deze uitgaven te worden 
bereikt. 

De werkgroep concludeert dat een aanzienlijk deel van de in dit 
rapport opgenomen beleidsvarianten overeenkomt met beleidsvoor- 
nemens die door de minister van Onderwijs en Wetenschappen kenbaar 
zijn gemaakt in de Memorie van Toelichting op de begroting voor 1989, 
en dat deze inmiddels hebben geleid tot  beperkingen op de bedragen die 
in de rijksbegroting voor de uitgaven ten behoeve van het onderwijsper- 
soneel zijn opgenomen. 

0.2. Onderwijspersoned in relatie tot  overheidspersoneel 

Het personeel dat werkzaam is in het onderwijs maakt deel uit van het 
(semi-)overheidsper~oneel. Dit houdt in dat de arbeidsvoorwaarden voor 
onderwijspersoneel in het algemeen gelijk zijn aan de regelingen die voor 
het overige personeel in dienst van het Rijk of  de mede-overheden 
gelden. 

Er bestaan ook verschillen in arbeidsvoorwaarden. Deze verschillen 
vinden hun oorzaak in de wijze waarop de bestuurlijke en belcostigings- 
technische relatie tussen de rijksoverheid en de onderwijsinstellingen is 
vorm gegeven. In het onderzoelc dat door de Algemene Rekenkamer is 
uitgevoerd1 zijn de verschillen nader geanalyseerd. De conclusies van de 
Rekenkamer wijzen uit dat niet kan worden gezegd dat de regelingen 
voor onderwijspersoneel op de plaatsen waar deze afwijken van de 
regelingen van overige ambtenaren gunstiger zijn. 

0.3. Hoofdlijnen van het heroverwegingsonderzoeI~ 

De meest voor de hand liggende vorm om de instellingen en hun 
besturen een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid te geven en 
hen aldus aan te sporen tot  een efficiënte inzet van middelen, is de 
invoering van lumpsum-bekostiging in het primair en voortgezet 
onderwijs zoals dit in het wetenschappelijk en hoger onderwijs, en 
binnenkort in het middelbaar beroepsonderwijs, het geval is. In dat 
systeem ontvangt een instelling een bedrag (afhankelijk van bijvoorbeeld 
de variabele van het aantal leerlingen) dat voldoende wordt geacht voor 
alle door de instellingen te maken kosten, zowel van materiële als 
personele aard. Een dergelijk systeem werkt op instellingsniveau 

Rapport van de Algemene Rel<enlcamer efficiency in de hand en leidt bij de overheid tot  betere beheersbaarheid 
«Rechtspositie onderwijspersoneel en Rijlcs- van de uitgaven, vooral naarmate het aantal open-einde-aspecten bij de 
ambtenaren: de regelingen beschouwd», 
uitgebracht 10 mei 1988. 
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vaststelling van het desbetreffende budget verder wordt teruggedrongen. 
De werkgroep constateert dat de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen een aanzet to t  beleid in deze richting heeft gegeven met de 
onlangs gepubliceerde notitie «De school op weg naar 2 0 0 0 ~ ~ .  Deze 
notitie heeft geleid tot  een uitvoerige discussie in het onderwijsveld en 
bij politici, waarbij de vraag werd gesteld of deze vorm van terugtreden 
van de Rijksoverheid en de daarmee gepaard gaande deregulering 
inpasbaar is in de taken die Grondwet en onderwijswetgeving voor de 
Rijksoverheid beogen op het terrein van het onderwijs. 

Indien na verdere politieke discussie lump-sum-bekostiging voor de 
hierbedoelde onderwijssectoren zou kunnen worden ingevoerd zal daar, 
gelet op de ingrijpendheid ervan, de nodige ti jd mee gemoeid zijn. 

Inmiddels dienen volgens de werkgroep wel op kortere termijn maatre- 
gelen te worden genomen die bij handhaving van de declaratiebeltos- 
tiging in het primair en voortgezet onderwijs een maximale prildtel 
inhouden to t  efficiëntere toepassing op instellingsniveau van met name 
regelingen inzake de formatie, ontslagbescherming en onvrijwillige 
taaltvermindering. In de Memorie van Toelichting op de onderwijsbe- 
groting 1989 heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen een 
formatiebudget-systeem aangekondigd3 dat aansluit bij de inmiddels 
door de werkgroep ontwikkelde inzichten. Hiermee wordt een aantal 
open-einde-aspecten van de toepassingspraldjlt van de onderwijsrechts- 
positieregelingen beëindigd. De werkgroep beveelt sterk aan dit beleids- 
voornemen zo snel mogelijk te realiseren. 

Daarenboven bevat dit rapport een groot aantal beleidsvarianten die 
eveneens to t  doel hebben de schoolbesturen tot  een efficiënter gebruik 
van de regelingen te stimuleren, en die anderzijds als complement hierop 
een stimulans vormen voor de onderwijsgevende zelf (indien deze zich 
op een geheel of gedeeltelijk bedreigde formatieplaats bevindt of van 
een uitkeringsregeling gebruik maakt) om uit eigen beweging zo snel 
mogelijk in een reguliere formatieplaats aangesteld te  worden. Deze 
beleidsvarianten betreffen voorts een beperking van de mogelijkheden 
een zogeheten cumulerend gebruik van de diverse regelingen te  maken. 

Onderdeel 5 van dit rapport bevat een doorgenummerde lijst van 
beleidsvarianten. 

1.1. Aard van het heroverwegingconderzoeII< en financieel 
ijkpunt 

Het financieel ijkpunt betreft het totaal van de uitgaven op het beleids- 
terrein waarop het heroverwegingsonderzoel< is gericht. 

Het belang van een financieel ijkpunt is evident. In de eerste plaats 
biedt een dergelijk ijkpunt helderheid ten aanzien van het kader 
waarbinnen het heroverwegingsonderzoel< gestalte moet krijgen. In de 
tweede plaats kan gemeten vanaf een financieel ijkpunt een financiële 
(heroverwegings)taaltstelling worden vastgesteld. 

In het algemeen is de bepaling van een ijkpunt in relatie to t  de 
begroting en de meerjarenramingen een zaak die weinig problemen 
oplevert. De overheid financiert (een aantal) activiteiten, de geraamde 
uitgaven hedragen x gulden in jaar T. Gerekend vanaf ijkpunt f x kan 
vervolgens een taakstelling worden vastgesteld. 

Anders dan bij andere heroverwegingsonderzoelten is het niet wel 
mogelijk bij het onderhavige onderzoek een financiële taaltstelling van 
-20% op het ijkpunt vast te stellen. 

Het gaat er hierbij om dat deel van het aanstellingsbeleid en de rechts- 
positionele regelingen dat positief afwijkt van wat voor andere ambte- 
naren geldt te-belichten. Een en ander dient daarbij tevens te  worden 

Uitgebracht in mei 1988. Over deze bezien in relatie tot  hetgeen hierover in het eerder genoemde rapport van 
Notitie zal worden geadviseerd door de de Algemene Rekenkamer is geconstateerd. Tegen de achtergrond van 
Commissie Toetsing Wetgevingsvraag- 
stukken onder leiding van Prof. Hirsch Ballin. 

Streefdatum voor invoering: 1 augustus 
1990. 
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Brief van het I<abinet aan de beide 
Kamers d.d. 15 maart 1988. 

Exclusief mogelijl<e toevoegingen uit de in 
Miljoenennota's gepresenteerde aanvul- 
lende post. 
G Zie noot 2. 
' Zie meer uitgebreid onderdeel 3.2 van dit 
rapport. 

wat er in dat rapport is vastgesteld bij de vergelijking tussen onderwijs- 
gevend personeel en rijksambtenaren - in het bijzonder met betrekking 
tot  het CPB-onderzoek en de HoSIBBRA-vergelijking - is er aanleiding 
nader in te gaan op het aanstellingsbeleid, in het bijzonder in relatie tot  
de zogenaamde inactiviteitsregelingen. 

Het aanstellingsbeleid is reeds in algemene zin tot  onderwerp van het 
heroverwegingsonderzoel< gekozen. Wat betreft de relatie met de inacti- 
viteitsregelingen richt de aandacht van de Algemene Rekenkamer zich 
met name op de uitvoering van de regelingen en de onregelmatigheden 
die zich daarbij voordoen. Dit is reden om daaraan in het heroverwe- 
gingsonderzoelt aandacht te  schenken en de oplossing van de problemen 
in de uitvoerende sfeer mede te betrekken in de nadere uitwerking van 
het amendement TuinstraIFranssen aangaande de redressering van de 
taaltverminderingsregeling. 

Btveodieneffeeten e n  i jkpunt  

Nader overleg heeft plaatsgevonden over de zogenaamde uitverdienef- 
fecten. Een der procedurele richtlijnen voor de heroverwegingsonder- 
zoeken is dat bij kwantificering van de beleidsvarianten een zogenaamde 
brutobenadering wordt toegepast waarbij de indirecte gevolgen voor het 
budget zoals belastingopbrengsten, sociale premie's en werltloosheids- 
uitkeringen, buiten de kwantificering blijven. Het gebruik van de inactivi- 
teitsregelingen op onderwijsterrein is grotendeels op te  vatten als het 
indireltt gevolg van beleidsmaatregelen. Apart van de vraag of deze 
uitverdieneffecten onderwerp van de heroverweging mogen zijn stuit 
men op het probleem dat wil in kwantitatieve zin een beperking van de 
indireltte gevolgen van beleidsmaatregelen bereikt worden, de beleids- 
maatregelen zelf ter discussie komen te staan. Op het moment echter 
dat er expliciete beleidsaanwijzingen zijn om via op de reductie van 
uitverdieneffecten gerichte maatregelen werkgelegenheid te  realloceren 
zou deze discussie moeten worden opgevoerd. Geen sprake is er dan 
echter meer van een puur uitverdieneffect. De aanzetten zoals deze zijn 
verwerkt in de Paasbrief4 om 200 miljoen structureel te bezuinigen op de 
uitkeringen van met name de onderwijsgevenden in het voortgezet 
onderwijs is als een dergelijke direltt inverdienende beleidsmaatregel op 
te  vatten. 

De regelingen die mede onderwerp van dit onderzoek zijn, zijn de 
volgende (stand voor Miljoenennota 1989). 

( X  mln) 

1 9905 1993' 

- Ontslaguitl<eringsregelingen (excl. WO) 344  
- Taalwerminderingsregelingen 242 
- Boventalligheidsregelingen 28 

udgettaiire e f f e c t e n  bele idsvaoianten 

De belangrijkste bij dit heroverwegingsonderzoelt in het geding zijnde 
bedragen betreffen het budget voor de wachtgelden en ontslaguitke- 
ringen en het budget voor de taaltverminderingsregeling. Met de in dit 
onderzoek opgenomen beleidsvarianten zal op genoemde budgetten een 
besparing kunnen worden bereikt van 200 miljoen ten opzichte van de in 
de meerjarenramingen opgenomen bedragen. Van dit bedrag wordt 11 3 
miljoen bespaard in verband met de integrale aanpak van de formatie en 
de taaltverminderingsregeling door middel van de invoering van een 
formatiebudgetsysteem7. 
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De resterende besparing van 87 miljoen vindt plaats op het budget 
voor wachtgelden en ontslaguitkeringen en zal kunnen worden bereikt 
door mobiliteitsbevorderende maatregelen en de scholingsmaatregelen 
van het ISO-project. 

Vooruitlopend op de resultaten van dit heroverwegingsonderzoel< is 
deze structurele besparing van 200 miljoen door het kabinet aan de 
Staten-Generaal bekend gemaakt. De nadere invulling van de bezuiniging 
op het budget voor de taakverrninderingsregeling via het formatie- 
budget-systeem is inmiddels aangekondigd in de Memorie van 
Toelichting op de onderwijsbegroting voor 1989. De voorstellen die 
moeten leiden tot besparing op de wachtgelden zijn neergelegd in de 
notitie ((Mobiliteit en scholing van onderwijspersoneel», die op 28 
september 1988 aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

Zoals in het vorige onderdeel is uiteengezet is het niet goed mogelijk 
aan te geven met welk percentage van de totale beschikbare budgetten 
deze bezuinigingen zullen overeenkomen. Dit hangt samen met de speci- 
fieke budgettaire techniek, waardoor mede via voorzieningen in de 
zogenaamde aanvullende post in de Miljoenennota (((staartpost))) 
rekening wordt gehouden met uitverdieneffecten van maatregelen die de 
formatie doen verkrappen. Een globale indicatie van de relatieve omvang 
van de budgettaire effecten van de hiervoor genoemde beleidsvarianten 
kan worden gevonden in onderdeel 3.5: 
- Het bedrag van 1 13 miljoen komt globaal neer op een besparing van 

40% ten opzichte van de meerjarenramingen voor de uitgaven voor de 
taakverminderingsregeling. 
- Het bedrag van 87 miljoen komt overeen met 20% van het in de 

begroting voor 1988 opgenomen bedrag voor ontslaguitkeringen. 

Een minder goed op geld waardeerbaar maar wel degelijk majeur extra 
effect dat voortvloeit uit de invoering van het formatiebudget-systeem is 
de grotere beheersbaarheid van de ontwikkeling van de uitgaven van de 
taakverminderingsregeling. Doordat het gebruik van de taakverminde- 
ringsregeling als gevolg van het formatiebudget-systeem zal worden 
genormeerd op schoolniveau, is het niet meer mogelijk dat de kosten van 
de taakverminderingsregeling, uitgedrukt als percentage van de totale 
personeelskosten, onbeheersbare stijgingen zullen ondergaan. 

Bovendien wordt door middel van het formatiebudget-systeem een 
stap gezet in de richting van een meer op een lump-sumsysteem 
gebaseerde bekostigingssystematiek: er is dan sprake van een pas in de 
richting van een systeem waarbinnen naast de volumecomponent ook de 
loonontwikkeling beter kan worden beheerst. 

Dit rapport bevat nog een tweetal categorieën beleidsvarianten 
waarvan de budgettaire effecten niet, dan wel moeilijk zijn aan te geven. 
Het gaat daarbij in de eerste plaats om beleidsvarianten met betrekking 
tot de vormgeving van toekomstig beleid, zoals bijvoorbeeld de aanbeve- 
lingen ten aanzien van het voorkomen van cumulatie van taakverminde- 
ringsregeling en boventalligenregeling (onderdeel 4.3). Omdat het hier 
gaat om mogelijke toekomstige beleidsvoornemens zijn thans daarvan de 
budgettaire kaders nog niet vastgesteld, zodat ook bij deze varianten niet 
kan worden aangegeven welke budgettaire effecten daaraan verbonden 
zijn. In de tweede plaats gaat het om aanbevelingen waarvan een 
eventueel budgettair effect slechts in uiterst globale zin is aan te geven. 
Dit betreft bijvoorbeeld de beleidsvarianten uit onderdeel 4.2.1. Daar 
onjuiste ramingen - de kans daarop is in deze gevallen groot - snel 
kunnen leiden tot overschrijdingen, en omdat het hier veelal gaat om 
budgettaire effecten in positieve en negatieve zin, is afgezien van het 
aangeven van budgettaire effecten van deze categorie van beleidsvari- 
anten. 
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Dit rapport was reeds aangekondigd in het samenvattend eindrapport 
heroverweging begrotingsvoorbereiding 1989 (brief van de minister van 
Financiën d.d. 22 november 1988, TI< 16 625, nr. 1 10). 

Zoals uit de taaltopdracht van het heroverwegingsonderzoelt blijkt, 
moet terzalte een verband worden gelegd met het rapport van de 
Algemene Rekenkamer (TI< 20 533, nrs. 1 en 2), waarin een vergelijkend 
onderzoek is gedaan naar rechtspositionele regelingen bij onderwijzend 
personeel en bij ambtenaren. 

Mede in het licht van de uitkomsten van dit onderzoek, is in het Itader 
van het heroverwegingsonderzoek, conform de taaltopdracht, bezien of 
de (toepassing en uitvoering van de) rechtspositieregelingen voor onder- 
wijzend personeel aanpassing behoeven teneinde de groep wacht- 
gelders, garantiegenietenden en boventalligen niet onnodig lang in stand 
te houden. Voorts is bezien in hoeverre er mogelijkheden zijn om 
oneigenlijk gebruik van de regelingen te voorkomen, en is aandacht 
geschonken aan het opleidings- en aanstellingsbeleid en aan de verbe- 
tering van de mobiliteit van onderwijspersoneel. 

Het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport 
en van de daarin opgenomen aanbevelingen en heeft het pakket maatre- 
gelen in onderlinge samenhang nader bezien. De benadering zoals die uit 
het rapport naar voren komt, wordt door het Itabinet onderschreven. 
Daarom heeft het kabinet de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
gemachtigd de uitwerking van de aanbevelingen ter hand te nemen. 
Hierna wordt nader ingegaan op een aantal elementen van het rapport en 
de concretisering daarvan. 

Een van de belangrijkste beleidsvarianten betreft de invoering van een 
formatiebudgetsysteem zoals die reeds in de Memorie van Toelichting op 
de begroting (TI< 20 800, VIII, nr. 2, blz. 7-9) is aangekondigd. Hiermee 
wordt een aantal open einde-aspecten van de toepassingspraktijk van de 
onderwijsrechtspositieregelingen beëindigd, en wordt een meer 
efficiënte toepassing op instellingsniveau van met name regelingen 
inzake de formatie, ontslagbescherming en onvrijwillige taaltvermindering 
gestimuleerd. M.a.w. mogelijk oneigenlijk of onnodig gebruik van de 
regelingen wordt hiermee tegengegaan. 

Daarbij is tevens van belang dat oolc de toepassing van de taalwermin- 
deringsregeling zoals die in het onderwijs geldt, in het Itader van het 
formatiebudget wordt betroltken. Er bestaat derhalve geen verband meer 
tussen de duur van de zogenaamde garantieperiode en de personele 
lasten. 

Het streven is erop gericht om het formatiebudgetsysteem in te voeren 
op 1 augustus 1990. Daartoe zullen op korte termijn voorstellen aan het 
georganiseerd overleg worden aangeboden. 

In het rapport wordt ruime aandacht geschonlten aan beleidsaanbeve- 
lingen die de mobiliteit van onderwijsgevenden bevorderen. Niet alleen 
zullen daarmee schoolorganisatorische problemen - met name voor 
kleinere scholen - Itunnen worden verlicht, maar ook zal daarmee een 
positieve bijdrage Itunnen worden geleverd aan de oplossing van de 
werltloosheidsproblematielt in het onderwijs. 

De beleidsvarianten moeten dan oolc in samenhang worden gezien met 
andere voornemens terzalte, bijvoorbeeld met de notitie Mobiliteit en 
scholing (TI< 20 858, nr. 2) en de notitie Tekorten en overschotten onder- 
wijsgevenden (TI< 20 673, nr. 2). 

Wel moet hierbij worden bedacht dat sommige beleidsvarianten zoals 
die in het rapport zijn vermeld, op zichzelf wellicht enigszins Itostenver- 
hogend Itunnen uitwerken, met name in relatie tot het nieuwe formatie- 
budgetsysteem. Daar staat echter tegenover dat het aantal werltzoe- 
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kenden in het onderwijs daardoor zal kunnen worden verminderd, 
hetgeen een gunstig effect zal hebben op de uitgaven terzake van 
ontslaguitkeringen. Daarmede zal ook een bijdrage kunnen worden 
geleverd aan de realisering van de structurele besparing van de wacht- 
gelduitgaven, oplopend tot f 200 mln. in 1990, zoals vermeld in de brief 
van de minister-president aan de beide Kamers d.d. 15 maart 1988 (de 
zgn. Paasbrief). 

In breder kader zouden stimulansen kunnen worden ontwikkeld 
teneinde te bewerkstelligen dat ontslaguitkeringsgenietenden binnen of 
buiten het onderwijs nieuw werk zouden kunnen verkrijgen. Hiervoor 
werd terzake reeds gewezen op de notitie Mobiliteit en scholing. Maar 
ook zou meer bekendheid kunnen worden gegeven aan regelingen die 
buiten het onderwijs bestaan terzake van bestrijding van de 
werkloosheid, zoals bijv. de Wet Vermeend/Moor. De aanbeveling over 
de toepassing van de mogelijkheden van deze wet voor werkloos onder- 
wijspersoneel zal de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op zeer 
korte termijn met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid uitwerken. 

Ook binnen het onderwijs zelf kan, bijvoorbeeld door omscholing naar 
andere bevoegdheden, doch met een smaller bereik dan thans voor die 
bevoegdheden het geval is, worden bijgedragen aan de oplossing van 
zowel de werkloosheidsproblematiek als het tekort aan docenten in 
sommige vakgebieden. 

De aanbevelingen uit het heroverwegingsrapport moeten ook worden 
bezien in samenhang met de als deels gerealiseerde voornemens met 
betrekking tot verbetering van het financieel beheer. Hiervoor is al 
duidelijk gemaakt dat daarnaast het nieuwe formatiebudgetsysteem zal 
leiden tot een aanzienlijke verbetering van de beheersbaarheid van de 
onderwijsuitgaven. 

Het kabinet heeft zoals eerder reeds is gesteld de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen gemachtigd om op korte termijn de 
uitwerking van de beleidsvarianten ter hand te nemen. In dat kader moet 
nog eens worden benadrukt dat het pakket voorstellen dat naar 
aanleiding van de aanbevelingen zal worden ontwikkeld, in onderlinge 
samenhang zal moeten worden bezien. 

Niet alleen is dat van belang om overeenstemming met de personeels- 
organisaties te bereiken, maar daarbij moet ook uitdrukkelijk worden 
betrokken dat alleen een samenhangend pakket van maatregelen het 
beoogde effect zal kunnen hebben op zowel de bestrijding van de 
werkloosheid in het onderwijs als het substantieel kunnen beheersen van 
de personele uitgaven in het onderwijs. 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen stelt zich voor u nader 
te informeren over de uitwerking van het pakket maatregelen. Tevens zal 
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen u nader berichten over de 
resultaten van het over dit pakket gevoerd overleg met de organisaties 
van schoolbesturen en de personeelsorganisaties. 
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Inleiding 

In het kader van de begrotingsvoorbereiding voor 1990 gaf het kabinet 
opdracht tot  een aantal heroverwegingsonderzoelten. Een daarvan had 
to t  onderwerp de positie van niet-Nederlanders in Nederlandse stelsels 
van sociale en culturele voorzieningen. 

De heroverwegingswerkgroep die zich richtte op dit onderwerp had to t  
taak in kaart te  brengen, welke factoren van invloed zijn op het beslag 
dat door niet-Nederlanders wordt gelegd en in de toekomst zal worden 
gelegd op het stelsel van sociale voorzieningen en daarbij tevens aan te  
geven welke positie Nederlanders in buitenlandse stelsels van sociale 
zekerheid innemen. Daarnaast diende de werkgroep de effectiviteit en 
doelmatigheid te  bezien van het door WVC beheerde instrumentarium in 
het minderhedenbeleid en zich te  bezinnen op maatregelen ter 
voorkoming van oneigenlijk gebruik van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten door niet in het Rijk in Europa wonende Nederlanders. De 
werkgroep diende inzake de sociale verzekeringen en sociale voorzie- 
ningen onder meer beleidsvarianten te ontwikkelen gericht op een 
20%-besparing. 

Het kabinet heeft bij de start van de heroverweging expliciet bepaald, 
dat bij de besluitvorming over het rapport inzake de culturele voorzie- 
ningen zal worden bezien op welke wijze de eventueel vrijvallende 
middelen zullen kunnen worden aangewend ten behoeve van andere 
prioriteiten binnen het minderhedenbeleid. 

Uitgangspunt bij deze heroverweging is geweest dat voorgestelde 
beleidsvarianten geen ongerechtvaardigd onderscheid zouden maken 
tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. 

De werkgroep heeft binnen het stelsel van sociale zekerheid een aantal 
volksverzekeringen en werknemersverzekeringen doorgelicht op bespa- 
ringsmogelijltheden en tevens voorstellen gedaan met betrekking tot  de 
AWBZ, remigratieregelingen en de Algemene Bijstandswet. 

Om de kosten die ten laste komen van de algemene middelen of die 
ten laste komen van de middels de premies volksverzekeringen 
opgebrachte middelen zo goed mogelijk te kunnen beheersen is in de 
eerste plaats een stringent volumebeleid noodzakelijk. 

Het heroverwegingsrapport heeft zich daarnaast toegespitst op de 
volgende deelterreinen van het minderhedenbeleid: 

het doelgroepenbeleid (dat wil zeggen het specifieke beleid gericht 
op de verschillende etnische en culturele minderhedengroepen); 

het facetbeleid (dat wil zeggen het beleid gericht op het voor leden 
van minderheidsgroepen toegankelijk maken van algemene voorzie- 
ningen door stimuleringsprojecten en experimenten); 

het voorrangsbeleid (dat wil zeggen het beleid gericht op positieve 
actie). 
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Het heroverwegingsrapport werd in juni 1988 afgerond en na 
bespreking in de ministerraad op 28 oktober 1988, aan de Tweede 
Kamer ter kennisneming aangeboden. 

De ministerraad heeft het heroverwegingsrapport voorts voor advies 
voorgelegd aan de Landelijke Advies- en Overlegstructuur Minderheden- 
beleid. Het voorliggende standpunt van het kabinet is met inachtneming 
van de LAO-advisering tot stand gekomen. 

Sociale zellcerheüd en uitvoeringspraktijk 

1. Invoering woonlandbeginsel in de AKW 
De werkgroep is van oordeel dat het zogenoemde ((woonlandbeginsel)) 

in de Algemene I<inderbijslagwet zou kunnen worden ingevoerd, met 
dien verstande dat de hoogte van de uitkering wordt afgestemd op het 
welvaartsniveau van het land waar het kind woont. 

Een belangrijk uitgangspunt van het kinderbijslagstelsel is dat de 
hoogte van de kinderbijslag zodanig dient te zijn, dat voor de ouders een 
eigen financiële verantwoordelijkheid blijft bestaan. Dit betekent dat de 
kinderbijslag een tegemoetkoming in de kosten van kinderen dient te zijn 
en geen volledige vergoeding of zelfs meer dan dat. In het heroverwe- 
gingsrapport wordt gesteld dat ten aanzien van kinderen die worden 
opgevoed in landen met een welvaartsniveau dat aanzienlijk lager is dan 
het Nederlandse, de kinderbijslag de gemaakte onderhoudskosten 
overtreft en dus aan het hiervoorbedoelde uitgangspunt geen recht 
wordt gedaan. 

De heroverwegingswerkgroep doet geen concrete voorstellen over de 
manier waarop aan dit uitgangspunt door de invoering van het woonland- 
beginsel wel recht zou kunnen worden gedaan. Evenmin heeft de 
werkgroep zich uitgelaten over de eventuele juridische complicaties 
(nationaal enlof internationaal) die kunnen opdoemen bij concrete 
vormgeving van het woonlandbeginsel in de AKW. Het besparingsbedrag 
ad 150 miljoen structureel vanaf 1990 veronderstelt evenwel een 
bepaalde uitvoeringsmodaliteit en juridische vormgeving. Het kabinet 
heeft om die reden in de aanbiedingsbrief bij het rapport opgemerkt dat 
hier een maximale variant werd geïmpliceerd. 

De heroverwegingswerkgroep wijst er terecht op dat enigerlei 
invoering van het woonlandbeginsel gevolgen kan hebben voor gezins- 
hereniging en remigratie, waardoor andere hoofdstukken van de rijksbe- 
groting, respectievelijk de stelsels van sociale en culturele voorzieningen 
met stijgende uitgaven zouden kunnen worden geconfronteerd. 

Het kabinet heeft tevens overwogen dat aan de SER advies is 
gevraagd over de structuurherziening van de AI<W, welk advies echter 
pas in de loop van dit kalenderjaar kan worden verwacht. 

Het kabinet is evenals de heroverwegingsgroep van mening dat in 
bepaalde situaties geen recht wordt gedaan aan de eigen financiële 
verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van hun kinderen. 
Reeds in het kader van ombuigingen voor 1983 is een voorstel tot 
wijziging van de AKW ingediend dat onder andere beoogde de hoogte 
van de kinderbijslag te beperken voor in het buitenland wonende 
kinderen teneinde inhoud te geven aan de eigen financiële verantwoorde- 
lijkheid van ouders (Tweede I<amer, 1982-1 983, 17 696). Dit voorstel 
stuitte destijds op kritiek in de Tweede I<amer en werd ingetrokken. Wel 
werd door de I<amer de motie LinschotenIHermsen (Tweede Kamer, 
1982-1 983, 17 696, nr. 15) aanvaard, waarin onder meer werd 
vastgelegd dat bij het verlenen van kinderbijslag het woonlandbeginsel 
als uitgangspunt dient te gelden. 

De regering werd verzocht initiatieven te ontplooien die er toe leiden 
dat zowel in de EG-verordening als in bilaterale verdragen op het terrein 
van de sociale zekerheid ten aanzien van de hoogte van de kinderbijslag 
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wordt overgegaan op het woonlandbeginsel. In een brief van de Staats- 
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dd. 29 november 1984 
(Tweede I<amer, 1984-1 985, 18 773, nr. 1 ) is verslag gedaan van de 
ondernomen initiatieven. Deze initiatieven hebben destijds niet tot een 
resultaat geleid. In de brief van 18 maart 1988 (Tweede Kamer, 
1987-1 988, 20 492) inzake het financieel-sociaal-economisch beleid 
1988-1 990 heeft het Itabinet de Tweede I<amer onder andere in kennis 
gesteld van het voornemen om te komen tot invoering van het woonland- 
beginsel in de AKW. 

Het Itabinet is van oordeel dat in juridische zin niet van een verhin- 
dering tot invoering van het woonlandbeginsel in de AKW Itan worden 
gesproken. Dit wordt mede verltlaard uit de gewijzigde financiering van 
de AI<W. De wijze van financiering, uit premiebijdragen of algemene 
middelen, is bij een toetsing van uitkeringsregelingen op internationaal- 
rechtelijke toelaatbaarheid niet zonder betekenis. 

Wel bestaan er naar moet worden aangenomen, niet te verontacht- 
zamen problemen waardoor hoge technische eisen zouden moeten 
worden gesteld aan de vormgeving van de maatregel die per saldo tot 
een geringer bezuinigingsbedrag zou leiden. In concreto gaat het om de 
Iteuze tussen twee varianten: 

a. Recht op volledige kinderbijslag bestaat voor in Nederland 
woonachtige Itinderen van Nederlandse ingezetenen. Voor in het 
buitenland woonachtige kinderen kan Ikinderbijslag worden toegekend 
waarbij de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van enige berekening 
op basis van koopltrachtpariteit (bij 70% van het Nederlandse bedrag: 
bezuinigingsopbrengst 60 miljoen). 

b. Kinderbijslag op grond van de AKW wordt beperkt tot in Nederland 
woonachtige Itinderen van Nederlandse ingezetenen, behoudens in geval 
het EG-verdrag en bilaterale verdragen zich daartegen verzetten (bezuini- 
gingsopbrengst 150 miljoen). 

Daarnaast heeft het kabinet overwogen dat met een overgangsproble- 
matielt bij de invoering van een van de twee woonlandvarianten zal 
moeten worden rekening gehouden. 

Voor wat betreft het extra effect op gezinshereniging verdienen de 
volgende aspecten te worden meegewogen. Met absolute zekerheid valt 
in dit opzicht weinig tot niets te zeggen. Ons land heeft met een derge- 
lijke maatregel niet eerder ervaring opgedaan. De afgelopen jaren laat 
een stijgend migratiesaldo zien, vooral in het kader van de gezinsher- 
eniging. De ontwikkeling van het aantal aanvragen voor een machtiging 
tot voorlopig verblijf (een aanvrage Itan meerdere personen betreffen) 
laat, gemeten over de jaren 1986, 1987 en 1988 een sterke en struc- 
turele stijging zien. Het totaal bedroeg in 1986 6.943, in 1987 8.992 en 
in 1988 10.867 aanvragen. Ongeveer 90% van dit totaal betrof gezins- 
hereniging (respectievelijk 6.248, 8.092 en 9.780 zaken). Een verband 
met de nieuwe discussie over het woonlandbeginsel laat zich niet 
eenduidig vaststellen. 

Wel is van belang, waar het hier gaat om een met het hebben van 
Itinderen samenhangende voorziening, of uit de cijfers van het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen kan worden afgeleid wat de ontwilt- 
Iteling van het aantal van niet-Nederlandse schoolkinderen is geweest. 
Thans zijn in het basisonderwijs ruim 133.000 leerlingen. Uit de ontwik- 
keling van het aantal niet-Nederlandse schoolkinderen Itan worden 
afgeleid, dat jaarlijks sprake is van een instroom van 5%. Dit komt neer 
op een stijging van 70 miljoen gulden voor de O&W-begroting op 
jaarbasis. Op basis van verzoeken om eerste opvangfaciliteiten, de 
opgaven van de zgn. Memorandumgemeenten in verband met het 
opstarten van opvangl~lassen voor leerlingen, die rechtstreeks uit het 
buitenland het onderwijs instromen, moet ernstig rekening worden 
gehouden met extra instroom van +- 9% van de thans in het buitenland 
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wonende kinderen. Een eerste indicatie hiervoor kan worden verkregen, 
zodra de cijfers van de leerlingtelling van 16 januari jl. beschikbaar zijn 
voor gebruik. Indien alle leerlingen in kwestie naar Nederland komen, 
betekent dit aan meer-kosten 627 miljoen structureel, inclusief de 
meeruitgaven voor studiefinanciering (40 miljoen) en grotere deelname 
aan volwasseneneducatie (1 7 miljoen). 

Daarbij zij aangetekend dat het voor een beslissing tot het naar 
Nederland laten overkomen van kinderen in verband met de invoering 
van het woonlandbeginsel, van belang is welke invoeringsvariant zou 
gaan gelden. 

In andere Europese landen, in casu de Bondsrepublielt Duitsland, is 
wel ervaring opgedaan met het invoeren met ingang van 1 januari 1975 
van een korting op de Ikinderbijslagbedragen voor niet in de BRD 
woonachtige Itinderen, al was de vormgeving van die maatregel anders 
en werd een zekere fiscale compensatie geboden. Het kabinet betwijfelt 
of het mogelijlt is een afgerond oordeel te vormen over de hier in het 
geding zijnde samenhangen. De beslissing van niet-Nederlanders hun 
Itinderen wel of niet in Nederland te laten opgroeien zal ook zeker niet bij 
uitsluiting worden bepaald door de invoering van het woonlandbeginsel 
in de AI<W. Zoveel is echter wel duidelijk dat voorzover (een deel van) de 
in het geding zijnde Ikinderen naar Nederland (zou) kunnen komen, 
kosten zullen optreden in de sfeer van onderwijs, volksgezondheid en 
mogelijlt ook huisvesting en de kans om in het arbeidsproces te worden 
opgenomen. 

Daarin moet eveneens in aanmerking worden genomen dat bij de 
besluitvorming binnen gezinnen omtrent overkomst naar Nederland van 
alle elders verblijvende Itinderen, de eventueel~oolt daar verblijvende 
moeders eveneens aanspraak op gezinshereniging zullen doen gelden, 
waarvoor ons vreemdelingenrecht niet ten onrechte de mogelijkheid 
biedt. Globaal genomen hebben de beide hierboven aangeduide 
woonlandvarianten betreltking op Itinderen van Nederlandse ingezetenen 
(dus Nederlanders daaronder begrepen) in landen buiten de EG. 

Uit gegevens van de SVB (1 987) blijkt dat het gaat om circa 80.000 
natuurlijke en circa 90.000 telltinderen. Rekening houdende met de 
leeftijdsverdeling, het gemiddelde kinderbijslagbedrag en volledige 
naleving van de leerplicht, Itan worden gesteld dat alleen de directe extra 
kosten op de begroting van O&W en de niet gerealiseerde Ikinderbijslag- 
besparing bij immigratie van circa 8 800 kinderen een bezuiniging van 60 
miljoen ongedaan is gemaakt. Bij circa 19.000 wordt een bedrag van 
150 miljoen bereikt. 

Het kabinet wil thans niet ingaan op een aantal sociale aspecten dat 
met betrekking tot de onzekerheid in de Ikring van niet-Nederlanders 
bestaat door het uitblijven van definitieve besluiten, de voor- en nadelen 
van het laten opgroeien van Itinderen in Nederland of daarbuiten veelal in 
landen van herkomst buiten de EG. De juridische kwesties en de aard en 
omvang van de eventuele overgangsproblematieI~, de kwetsbaarheid van 
de besparing bij verdere immigratie, vormen voor het kabinet aanleiding 
af te zien van de indiening van een wetsvoorstel tot introductie van het 
woonlandbeginsel in de AI<W. 

2. en 3. Beperking export Toeslagenwet en beperking export Volksverze- 
Iteringen 

De werkgroep is van mening dat het woonlandbeginsel ook ware in te 
voeren in de Toeslagenwet. De hoogte van de toeslag zou dan moeten 
worden afgestemd op het minimumbestaansniveau van het land waarin 
de uitlteringsgerechtigde woont. 

Ook beveelt de werkgroep aan het minimumniveau van uitkeringen 
krachtens de AOW, de AWW en de AAW te beperken tot het minimum- 
bestaansniveau van het land waar de uitlteringsgerechtigde verblijft. 

Het Itabinet ziet ook hier af van introductie van het woonlandbeginsel. 
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4. Beperking export werknemersverzelteringen 

De werkgroep stelt voor de uitkeringen krachtens de Zielttewet en de 
WAO niet langer uit te betalen aan een uitkeringsgerechtigde die in het 
buitenland woont. 

Het Itabinet acht deze beleidsvariant niet te  realiseren. Ingevolge de 
Ziektewet en de Wet  op de arbeidsongeschilttheidsverzel<ering Itunnen de 
desbetreffende uitlteringen worden uitbetaald aan uitkeringsgerechtigden 
die in het buitenland wonen. Beide wetten hebben ten doel werltnemers 
en degenen die daarmee zijn gelijkgesteld te  verzekeren tegen de gelde- 
lijlte gevolgen van arbeidsongeschil<theid. De financiering van deze 
verzeltering geschiedt door middel van premieheffing. Een en ander laat 
uiteraard onverlet dat bi j niet naleving van de uitlteringsvoorwaarden het 
recht op een Ziektewet of een WAO-uitkering vervalt, ongeacht het land 
waar men woont. 

Bij de Ziektewet en WAO is het uitgangspunt niet om de doelgroepen 
een uitltering op minimumniveau te  bieden, maar gaat het om verzeke- 
ringen waarbij de hoogte van de uitkering is gerelateerd aan het 
(dag)loon van de verzelterde. De uitkering vangt aan bij het intreden van 
het verzekerde risico en duurt voort zolang er sprake is van de arbeidson- 
geschiktheid. Beperking van de export van uitkeringen krachtens de ZW 
en de WAO is voorts in strijd met de IAO-verdragen 102, 118 en 121 
voor zover het betreft arbeidsongeschikten en beroepsziekten, de 
Europese Code inzake sociale zekerheid en de bilaterale verdragen. 

Beperking van de export van uitkeringen krachtens de WAO is 
daarnaast ook in strijd met de IAO-verdragen 48 en 128 en de 
EG-verordening 140817 1. 

Het Itabinet is van mening dat het beëindigen van de mogelijkheid van 
export indruist tegen het karakter en de structuur van de werltnemersver- 
zekeringen en wijst het invoeren van de onderhavige beleidsvariant dan 
ook af. 

5. Afscherming AWBZ 

De werkgroep stelt voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) verder af te  schermen. Er zal, evenals dat bij wetgeving inzake 
een aantal uitlteringsverzelteringen het geval is, in beginsel geen betaling 
van Itosten van AWBZ-verstreltkingen plaatsvinden, indien deze kosten 
het gevolg zijn van risico's welke zich al geopenbaard hebben op het 
moment waarop de verzeltering Itrachtens de AWBZ, door vestiging in 
Nederland, een aanvang neemt. 

Met de afscherming van de AWBZ zou een besparing voor het 
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten worden bereikt van naar 
schatting 15 miljoen gulden op jaarbasis. Het Itabinet heeft hiervan 
Itennisgenomen. 

Het Itabinet is de mening toegedaan dat de voorgestelde beleidsvariant 
Itan bijdragen tot  het beperken van het zogenaamde ((gezondheidstoe- 
risme)), waarbij personen, al dan niet van Nederlandse nationaliteit, 
uitsluitend of mede met het oogmerlt om in Nederland ten laste van de 
AWBZ medische zorg te  verkrijgen, zich (weer) in Nederland vestigen. 
Wanneer het totaal van de voorzieningen ingevolge de AWBZ in verband 
met de voor het jaar 1992 voorgenomen wijziging van het verzekerings- 
stelsel voor ziektekosten in de komende jaren nog wordt uitgebreid kan 
dit wellicht de aanzuigende werking van de AWBZ vergroten. 

Het Itabinet is van mening dat het oneigenlijk gebruilt van de 
AWBZ-verzekering zoveel mogelijlt dient te worden voorltomen en stemt 
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aaarom in met de door de heroverwegingswerkgroep voorgestelde 
beleidsvariant. Het kabinet is voornemens ter uitvoering daarvan een op 
artikel 6, zesde lid, van de AWBZ steunende algemene maatregel van 
bestuur te ontwerpen, waarin op hoofdlijnen het volgende zal worden 
opgenomen: 

Een persoon die zich in Nederland vestigt en die als gevolg daarvan 
verzekerd wordt in de zin van de AWBZ wordt een verstrekking 
geweigerd indien op het tijdstip van de aanvang van de verzekering reeds 
een indicatie voor de verstrekking bestond, danwel de gezondheidstoe- 
stand van betrokkene het ontstaan van een dergelijke indicatie binnen 
een half jaar na dat tijdstip kennelijk moest doen verwachten, tenzij op 
andere wijze is voorzien in de betaling der kosten van de verstrekking 
dan ten laste van het Algemene Fonds Bijzondere ziektekosten. Indien 
een zodanig persoon binnen 12 jaar nadat zijn vroegere ingezetenschap 
of, indien het een minderjarige betreft, het vroegere ingezetenschap van 
zijn wettelijk vertegenwoordiger, is beëindigd (weer) Nederlands 
ingezetene wordt (en dus AWBZ-verzekerd) wordt hem een verstrekking 
slechts geweigerd gedurende een periode van even veel maanden als 
overeenkomt met het aantal volle jaren liggende tussen de aanvang van 
het ingezetenschap en het einde van het vroegere ingezetenschap. 

In de algemene maatregel van bestuur zal de mogelijkheid worden 
opgenomen om bijzondere groepen van personen, die in het kader van 
het door de Nederlandse overheid gevoerde beleid toegang tot  
Nederland hebben, bij ministeriële regeling van de werking van de 
algemene maatregel van bestuur uit te  zonderen. Gedacht wordt daarbij 
aan vluchtelingen, asielgerechtigden en personen toegelaten voor een 
ander doel dan het ondergaan van een medische behandeling (bij 
voorbeeld diegenen die naar Nederland komen in het kader van gezins- 
hereniging). Het kabinet is van mening dat de beperking van de AWBZ 
op bovenstaande wijze geen structurele gevolgen voor de bijstand met 
zich mee zal brengen. Het zal hoogstens in individuele gevallen van 
bijzondere aard, waar bovendien sprake is van een acute noodsituatie 
van levensbedreigende aard, kunnen voorkomen, dat een persoon die op 
grond van deze maatregel van AWBZ-verstrekking uitgesloten wordt, 
bijstand zal kunnen krijgen. 

Voor wat betreft de dereguleringsaspecten merkt het kabinet op dat 
het door middel van een te  ontwerpen algemene maatregel van bestuur 
aanvulling geven aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de AWBZ 
weliswaar een uitbreiding van regelgeving teweeg brengt, doch dat zulks 
onvermijdelijk is om het oneigenlijk gebruik van de huidige AWBZ en 
daardoor een oneigenlijk beslag op de middelen van het Algemene Fonds 
Bijzondere Ziektekosten van, naar schatting, 15 miljoen gulden op 
jaarbasis, hetwelk thans in de hand wordt gewerkt door kennelijk te  
ruime bepalingen, in te  perken. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik 
van het Nederlandse sociale ziektekostenstelsel is bovendien geboden in 
het licht van de voorgenomen herstructurering van het stelsel van ziekte- 
kostenverzekeringen. 

6. Beperking hoogte remigratie-uitkeringen 

De werkgroep stelt voorts als beleidsvariant voor de hoogte van de 
remigratie-uitkeringen aan te  passen aan de reële kosten van levenson- 
derhoud in het land waar men naar remigreert. 

Het kabinet is echter van mening dat de hoogte van de 
remigratie-uitkering niet verder moet worden aangetast. De ri?den 
hiervoor is dat indien to t  een dergelijke maatregel zou worden 
overgegaan, dit voorspelbaar zou leiden tot een verminderde belang- 
stelling voor remigratie onder de doelgroepen en dientengevolge ook tot  
vermindering van de positieve budgettaire effecten zowel in het kader 
van de sociale z&erheid als op andere uitgaven van de rijksoverheid. 
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Reeds nu Ikan worden geconstateerd dat de discussie rond wijzigingen 
in de remigratieregeling tot een verminderde belangstelling voor de 
regeling leidt. 

7. Opzetten taalcursussen/verplicht onderwijs Nederlands 

Er dienen, naar de mening van de werkgroep, taalcursussen Neder- 
lands te  worden opgezet, met name voor die categorieën niet-Neder- 
landers, die de meeste Ikans hebben op verbetering van hun arbeids- 
marktpositie. Daarnaast zou aan werkende niet-Nederlanders de plicht 
moeten worden opgelegd het Nederlands beter te  leren beheersen 
teneinde onnodig ontslag te vermijden. 

Het Ikabinet neemt ten aanzien van dit voorstel het volgende standpunt 
in: Niet-Nederlanders die onvoldoende Nederlands spreken zijn onder te 
verdelen in een viertal groepen: 

1. Personen die als immigrant Nederland binnenkomen - met name in 
het Ikader van de gezinshereniging - en in het bezit zijn van een geldige 
verblijfstitel. In de Interdepartementale Werkgroep Immigratie (IWI) 
wordt nagegaan of er voor deze nieuwkomers, niet zijnde asielzoelters, 
een introductiesysteem ontwil<l<eld moet worden waarvan taalcursussen 
een belangrijk onderdeel vormen. Afhankelijk van een eventuele nadere 
vormgeving van een dergelijk introductiesysteem zal nader dienen te 
worden bezien op welke wijze financiering van dat systeem moet plaats- 
vinden. 

2. Personen die een bijstandsuitkering hebben en niet bij het GAB 
staan ingeschreven. De hierbedoelde personen staan niet ingeschreven 
bij het GAB, aangezien I~laarblijltelijk redenen van medische, sociale of 
andere aard zich verzetten tegen het opleggen van voorwaarden tot  
inschakeling in de arbeid door de uitlteringsinstanties. Consequentie 
hiervan is dat van geval tot  geval bekeken zal moeten worden in hoeverre 
dit ook anderszins het opleggen van voorwaarden verhindert, die verband 
houden met de toegeleiding naar de arbeidsmarkt. In de praldijk betreft 
dit bij voorbeeld vrouwen, die de zorg hebben voor kleine kinderen, en 
zich mogelijl~erwijs slechts op lange(re) termijn oriënteren op 
(her)intreding op de arbeidsmarkt. 

3. Personen met een werl~loosheidsuitkering die bij het GAB als 
werkzoekende staan ingeschreven. Indien dit zijn positie op de arbeids- 
markt verbetert, kan het GAB aan de betrokken persoon deelname aan 
een cursus Nederlands voorstellen. Het GAB zal dan in beginsel de 
cursusl~osten vergoeden. Het weigeren in te gaan op een cursusaanbod 
is in principe verwijtbaar gedrag; dit dient aan de betreffende uitlterings- 
instantie te worden meegedeeld. Bij de laatste ligt dan de verantwoorde- 
lijkheid consequenties te trekken uit dit verwijtbare gedrag. Betreft het 
iemand met een RWW-uitkering, dan kan ook de gemeente het initiatief 
nemen om aanvullende voorwaarden met betrekking to t  om-, her- of 
bijscholing op te leggen, nadat in dezen het arbeidsbureau is gehoord. 
Bijstand voor Ikosten verbonden aan een ten behoeve van de arbeidsin- 
schakeling nood zal tel ijl^ geachte om-, her- of bijscholing kan slechts 
worden verleend, indien en voorzover in deze kosten niet op andere wijze 
wordt voorzien. Ten aanzien van het in voorkomende gevallen toepassen 
van sancties door de sociale dienst Ikan verwezen worden naar de 
Handleiding voor toepassing van administratieve sancties in de RWW dd. 
16 juli 1987. 

4. Personen die bij een bedrijf werken. Aan bedrijven die werkende 
niet-Nederlanders aan een cursus Nederlands laten deelnemen, kan het 
GAB via de subsidieregeling Nederlands op de werkvloer een deel der 
Ikosten vergoeden. Voor het opleggen van een plicht tot  het volgen van 
een cursus Nederlands voor werkende niet-Nederlanders ontbreekt de 
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wettelijke basis. Ook bedrijven kunnen niet worden verplicht hun 
werknemers aan een cursus Nederlands te laten deelnemen. Wel wordt 
vanuit het GAB door middel van de subsidieregeling Nederlands op de 
werkvloer de deelname aan cursussen Nederlands gestimuleerd. Hoewel 
het wenselijk is dat de werknemers zich in het Nederlands kunnen 
redden, zal dit niet voor alle functies strikt noodzakelijk zijn. Of en in 
hoeverre de in de beleidsvarianten voorgestelde punten zullen worden 
geïnventariseerd c.q. uitgewerkt, moet bij de verdere vormgeving van de 
tripartite structuur van de arbeidsvoorziening nog worden bezien. 

8. Remigratie van Surinamers 

De werkgroep acht een aantal beleidsvarianten op het gebied van de 
remigratie van Surinamers mogelijk. 

Met betrekking tot het eenmalig toepassen van de bestaande remigra- 
tieregelingen op Surinamers die met speciale toestemming hier te lande 
hebben verbleven, merkt het kabinet op dat toepassing van de bestaande 
remigratieregelingen op deze categorie Surinamers onder de geldende 
voorwaarden niet mogelijk is. Wel kunnen deze Surinamers gebruik 
maken van de bestaande faciliteiten, die Justitie biedt in het kader van 
het verwijderingsbeleid. Deze faciliteiten bestaan uit het betalen van het 
vliegticket en maximaal US$ 50, indien betrokkenen over onvoldoende 
financiële middelen beschikken voor de terugkeer. Uitbreiding van deze 
of andere terugkeerfaciliteiten wordt thans verder niet overwogen. 

Met betrekking tot het toepassen van de bestaande remigratieregeling 
op Surinamers van boven de vijftig, heeft het kabinet in september 1988 
besloten werldoze Surinamers met de Nederlandse nationaliteit van 50 
jaar en ouder binnen het remigratiebeleid op te nemen. Een en ander is 
ook aan de Tweede Kamer medegedeeld. Uitvoering van dit besluit is 
echter afhankelijk van de oplossing van het tussen de Nederlandse en de 
Surinaamse regering bestaande verschil van inzicht ten aanzien van de 
nationaliteitsovergang krachtens artikel 5, lid 2 van de Toescheidings- 
overeenkomst. Nader onderzoek zal inzicht moeten verschaffen in de 
kosten en opbrengsten van deze maatregel. 

Met betrekking tot groepsgerichte remigratie met hulp bij het opzetten 
van bedrijfjes van Surinamers, gaan de bestaande remigratieregelingen 
uit van individuele toekenningen aan remigranten. 

Ook indien er sprake zou zijn van groepsgewijze remigratie wordt aan 
de hand van de geldende voorwaarden per individueel geval beoordeeld 
of betrokkenen in aanmerking komen voor een toekenning op grond van 
een van de remigratieregelingen. 

Het remigratiebeleid voorziet niet in een faciliteit die hulp bij het 
opzetten van bedrijfjes voor Surinamers beoogt. 

Het kabinet oordeelt het ook in dit verband niet wenselijk de 
mogelijkheid van een samenhang tussen de aanwending van ontwikke- 
lingsgelden en remigratieprojecten nader te onderzoeken. 

9. Bijstandverlening aan niet-Nederlanders 

De werkgroep acht een aantal maatregelen in de sfeer van de Bijstand- 
verlening aan niet-Nederlanders denkbaar. 

Deze hebben voor een deel betrekking op de informatie-uitwisseling 
tussen vreemdelingendienst en sociale dienst. 

In oktober 1988 is een ambtelijke groep begonnen met een studie naar 
informatie-uitwisseling tussen vreemdelingendiensten en gemeentelijke 
sociale diensten. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de 
sociale diensten en vreemdelingendiensten van de vier grote gemeenten, 
de VNG en Divosa en vertegenwoordigers van Justitie en SZW. Deze 
werkgroep heeft tot taak de huidige informatie-uitwisseling te inventari- 
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seren, te  bestuderen welke informatie uitgewisseld dient te worden ten 
behoeve van bijstandsverlening aan vreemdelingen en voorstellen te  
doen ter verbetering van deze informatie-uitwisseling. 

In haar tussenrapportage komt de werltgroep tot  de conclusie, dat 
weliswaar door de uitvoerende organisaties de circulaires in het 
algemeen goed worden nageleefd, maar dat de informatie-uitwisseling in 
kwalitatieve zin voor verbetering vatbaar is. Met het oog hierop heeft de 
werkgroep haar werkzaamheden voortgezet. In juli 1989 is het 
eindrapport van de werkgroep afgerond en aangeboden aan de staatsse- 
cretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Justitie. Het 
spreekt vanzelf dat de bevindingen van de heroverwegingswerkgroep 
daarbij een rol spelen. 

Daarnaast wordt oolt in het kader van de Interdepartementale 
Werkgroep Immigratie de vraag onder ogen gezien, of wettelijke of 
bestuurlijke maatregelen genomen kunnen worden, teneinde misbruik 
van collectieve voorzieningen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Wachttijden bij het in behandeling nemen van aanvragen voor een 
verblijfsvergunning door niet-Nederlanders zouden moeten worden 
voorkomen, volgens de werkgroep, aangezien dit Itan leiden tot  
vermijdbare uitkeringen gedurende de wachttijd. Verlening van bijstand 
zou niet eerder moeten plaatsvinden dan nadat uit een officieel 
document, af te geven door de VD, rechtmatig verblijf blijkt. 

De heroverwegingswerkgroep adviseert ter voorkoming van ((gezond- 
heidstoerisme)) een medische behandeling ten laste van de Algemene 
Bijstandswet in principe slechts te verrichten na toestemming vooraf 
door de GSD. 

De regering is van mening, dat vreemdelingen wat betreft de 
toepassing van artikel 10 van de ABW niet anders behandeld dienen te 
worden dan Nederlanders. Artikel 10 van de ABW betreft bijstandsver- 
lening zonder voorafgaand onderzoek in (medische) noodgevallen zodat 
desgevraagd terstond (medische hulp) Itan worden verleend. Alleen bij 
hoge uitzondering in een acute noodsituatie en indien sprake is van een 
levensbedreigende situatie, zal met toepassing van artikel 10  van de 
ABW bijstand kunnen worden verleend aan illegalen. Juist mede met het 
oog op deze sterk individuele omstandigheden waaronder verlening van 
bijstand Itan plaatsvinden acht de regering het voorstel van toestemming 
vooraf contrair aan de uitgangspunten van artikel 10  van de ABW en is 
bovendien van mening, dat juist door een dergelijke systematiek van 
vooraf toestemming verlenen de verwachting wordt gewekt dat 
medische kosten vergoed zullen worden. 

Daarbij komt dat een dergelijke regeling oolt contra-produktieve 
aspecten heeft. De verantwoordelijkheid voor de invoering van 
rekeningen voor door hen verrichte dienstverlening ligt primair bij de 
ziekenhuizen zelf. 

Een ((garantverklaring)) vooraf door de GSD'en zou betekenen dat deze 
verantwoordelijltheid feitelijk naar de GSD'en wordt afgewenteld. Het 
beroep op bijstandsverlening zal juist kunnen toenemen, omdat de 
ziekenhuizen niet eerst zelf de betalingsmogelijltheden van hun cliënten 
behoeven na te  gaan. Ook ligt er uitvoeringstechnisch het probleem dat 
het juist in acute noodsituaties veelal zo zal zijn dat een opname in het 
ziekenhuis niet Itan wachten op de toestemming vooraf door de GSD. 
Het huidige artikel 10 van de ABW houdt met deze problemen juist wel 
rekening, Wel zou het ziekenhuis, nadat onderzoek heeft uitgewezen dat 
betrokkene niet over voldoende middelen beschikt om de kosten van de 
medische zorg te vergoeden, zo spoedig mogelijk de GSD moeten infor- 
meren. 

De werkgroep is van mening dat het aanbeveling verdient in de 
administratie van GSD'en een relatie te leggen met het SOFI-nummer en 
met de verbeterde bevolltingsregistratie van de gemeenten. 
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De planning is erop gericht het SOFI-nummer per 1 januari 1990 bij de 
administratie van de sociale diensten in te  voeren. Wat  betreft de aanbe- 
veling om in de administratie van de sociale diensten ook een relatie te 
leggen met de verbeterde bevolltingsregic?.ratie, kan gesteld worden dat 
deze relatie niet gelegd moet worden voorzover het de controle op de 
verblijfsstatus van de vreemdeling betreft, omdat de bevolltingsregis- 
tratie geen informatie bevat over de verblijfsstatus. De sociale dienst 
maakt al jaren gebruik van gegevens van de bevolltingsregistratie voor 
het verifiëren van bij voorbeeld geboortedatum en woonadres. 

Overigens behoort het tot de normale uitvoering van de ABW, zoals 
deze in medebewind door de gemeenten wordt uitgevoerd, dat altijd 
aangesloten wordt op nieuwe gegevensbestanden of systemen daar waar 
dat een verbetering van de verificatie van de gegevens van de cliënt met 
zich meebrengt. 

De heroverwegingswerkgroep stelt voor de centrale afgifte van legiti- 
matiebewijzen voor niet-Nederlanders te overwegen. 

Deze aanbeveling is inmiddels achterhaald door het standpunt dat het 
kabinet heeft ingenomen bij de bespreking van het eerste interimrapport 
van de IWI. Dit standpunt hield in dat geen apart besluit wordt genomen 
over legitimatiebewijzen voor niet-Nederlanders, maar dat dit besluit zal 
worden aangehouden, totdat meer duidelijkheid is verkregen over de 
opvattingen van het parlement over de notitie identificatieplicht, waarin 
wordt voorgesteld een algemeen identificatiebewijs in te voeren op 
vrijwillige basis voor Nederlanders. Het kabinet wijst een specifieke 
identificatie- c.q. legitimatieplicht voor niet-Nederlanders af bij het 
gebruik van collectieve voorzieningen. 

De door de heroverwegingswerkgroep voorgestelde studie naar de 
mogelijkheid een centraal bestand van niet-Nederlanders in te  richten dat 
door de Vreemdelingendiensten wordt gevoed wordt thans nog bestu- 
deerd in het kader van de IWI. 

Overigens hecht de regering eraan op te merken dat door het invoeren 
van het SOFI-nummer bij de verzelteringsadministratie van de bedrijfs- 
verenigingen - en per 1 januari 1990 ook voor de bijstand - de 
mogelijkheid van fraude in de vorm van het aanvragen van meer dan één 
uitkering door dezelfde persoon sterk is verkleind. De regering wacht de 
resultaten van de IWI en van een ambtelijke werkgroep die op 1 4  juni 
1988 is ingesteld met als taakopdracht een onderzoek naar eventuele 
bijstandsverlening aan illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen af, 
alvorens besluiten te nemen. 

Ten behoeve van de heroverweging zijn een aantal onderzoeken uitge- 
voerd. Door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (100) is 
een studie verricht naar de kwantitatieve doelmatigheid van door WVC 
gesubsidieerde welzijnsinstellingen op het terrein van het minderheden- 
beleid. Het onderzoeksbureau Research voor Beleid onderzocht de kwali- 
tatieve doelmatigheid van deze instellingen. 

Research voor Beleid deed ook onderzoek naar de effectiviteit en het 
rendement van zogenoemde door WVC gesubsidieerde «voorportaalpro- 
jecten)), die er primair op gericht zijn de arbeidsmarktpositie van alloch- 
tonen te  verbeteren. Daarnaast is door het Nederlands Interuniversitair 
Demografis7h Instituut (NIDI) een raming opgesteld omtrent het aantal 
niet-Nederlanders in Nederland in de periode 1987-1 992. Indien de 
ramingen van het NIDI worden bewaarheid, dan zal er gedurende de 
onderzochte periode rekening moeten worden gehouden met een relatief 
grote toestroom op de arbeidsmarkt van niet-Nederlandse ingezetenen 
uit andere dan de EG-landen. Gegeven het huidige vreemdelingen- en 
toelatingsbeleid bestaat de verwachting dat de immigratie van personen 
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behorend tot  deze groepen gedurende het komende decennium enige 
tienduizenden per jaar zou Itunnen bedragen. Zij bewegen zich in het 
algemeen in hetzelfde segment van de arbeidsmarkt als al langer in ons 
land verblijvende leden van etnische minderheden, die over een laag 
respectievelijk gebrekkig opleidingsniveau beschiltlten. 

Thans wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze door WVC een 
adequate eerste opvang van nieuwkomers in de Nederlandse samen- 
leving kan worden gerealiseerd. Het is met name op versterking van deze 
«onderkant» van de minderhedenpopulatie dat de heroverwegingsvoor- 
stellen zijn gericht. Verbetering van scholingsmogelijkheden en 
vergroting van kansen op de arbeidsmarkt voor leden uit minderheden 
leiden er uiteindelijk toe dat het beslag op sociale voorzieningen 
afneemt. Daartoe zal de inzet van door WVC gesubsidieerde instellingen 
en organisaties, die fungeren als intermediair tussen enerzijds de 
doelgroepen en anderzijds de voorzieningen, primair in de sfeer van 
onderwijs, scholing en arbeidsmarltt, verder worden versterkt. Behalve 
een nadere taaktoespitsing van met name de landelijlte en bovenloltale 
steunfunctie, vergt deze taakstelling - zoals ook in het heroverwegings- 
rapport aangegeven -zowel op landelijk als op (boven-)loltaal niveau een 
onverminderd sterke binding met de «eigen» organisaties van minder- 
heden. 

I. Heroriëntatie van de steun functie-instellingen op budgettair neutrale 
woze 

De werkgroep spreekt zich uit voor een heroriëntatie van de onder 
WVC vallende steunfunctie-instellingen. Daarbij wordt gedacht aan 
verschuiving van de werkzaamheden van de steunfunctie-instellingen 
voor minderheidsgroepen naar het verstreltken van informatie en het 
bevorderen van een adequaat voorzieningenaanbod voor minderheden 
op de terreinen arbeid, scholing en educatie. De werkgroep adviseert het 
opzetten van regionale samenwerkingsverbanden van steunfunctie-instel- 
lingen. 

Dit beleidsvoorstel wordt door het Itabinet overgenomen: het volgt 
geheel naar de letter en de geest het standpunt van de Minister van 
WVC ten aanzien van het advies van de commissie Van Doorn, zoals dat 
is neergelegd in de brief van 24  mei 1988 aan de Tweede I<amer. Dit 
standpunt is tijdens het mondeling overleg op 14  juni 1988 door de 
Tweede Kamer geaccordeerd. WVC heeft richtlijnen ontwiltlteld voor de 
inzet van de regionale steunfuncties: de taken zijn stimulering en 
voorlichting; de taken worden voor tenminste 50% ten behoeve van 
arbeidsmarltt, scholing en educatie ingezet; de inzet richt zich op de 
lagere overheden, de eigen organisaties en de voorzieningen op het 
gebied van arbeid, scholing en educatie; samenwerking dient plaats te 
vinden bij het meer toeganltelijlt maken van het voorzieningenaanbod. 

De heroverwegingswerltgroep spreekt voorts haar voorkeur uit de 
heroriëntatie van de steunfunctie-instellingen budgettair neutraal te doen 
plaatsvinden door het anders richten van de thans beschikbare middelen 
alsmede door efficiency-vergroting. Met de richtlijn voor de prioritaire 
inzet van 50% ten behoeve van arbeid, educatie en scholing is 
ruimschoots voldaan aan de voorgestelde herschiltlting. Bij de wijziging 
van het Subsidiebesluit welzijn minderheden zal door middel van 
vormvoorschriften ernaar worden gestreefd de efficiency-vergroting te 
bevorderen. 

2. Decentralisatie steun functie-instellingen 

Een deel van de werkgroep is van oordeel dat de bestuurlijke verant- 
woordelijkheid van de steunfunctie-instellingen voor minderheden dient 
te worden overgeheveld naar de provincies en grote steden. 
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Het kabinet heeft deze mogelijkheden reeds in een eerder stadium 
overwogen, maar is op dit punt tot een andere keuze gekomen. Immers, 
reeds bij de evaluatie van de RWM in de Tweede Kamer (overleg van 14 
juni 1988), alsmede bij de behandeling van de wijziging van de 
Welzijnswet (22 en 23 november 1988) is de mogelijkheid van decentra- 
lisatie van de steunfunctie aan de orde geweest. In antwoord op vragen 
van de I<amer over de niveautoedeling van de steunfunctie zijn in dat 
verband de volgende argumenten naar voren gebracht: 

1. rekening houdend met de adviezen van de SER en de Raad voor het 
Jeugdbeleid alsmede met de vervolgnotitie met betrekking tot werkgele- 
genheid voor minderheden zullen de taken van met name de bovenlokale 
steunfunctie-instellingen verder worden toegespitst op voorlichting en 
stimulering van leden van minderheden ter bevordering van scholing, 
educatie en werlt; 

2. de landelijke netwerken van categoriale steunfunctie-instellingen 
voor minderheden bundelen de nodige expertise samen; een landelijke 
regie waarborgt een doelmatige inzet van die expertise en deskundigheid 
op - zo nodig - telkens wisselende prioriteiten; 

3. mede gelet op de hiervoor genoemde prioritaire taakstelling voor de 
komende periode is er geen aanleiding over te gaan tot decentralisatie 
van de steunfunctie, omdat de voorziening naar aard en schaal tegen de 
achtergrond van de noodzaltelijlte flexibiliteit zich daartoe niet leent. 

Aangezien deze argumentatie nog niets aan geldigheid heeft ingeboet, 
ligt het thans niet voor de hand genoemde variant van de heroverwe- 
gingswerkgroep over te nemen. De decentralisatie van de steunfunctie 
voor vluchtelingen verdient evenmin ondersteuning. 

Vluchtelingen vormen een Itleine bevolkingsgroep die zeer verspreid 
woont om welke reden een landelijke steunfunctie-instelling vereist is. 

3. Decentralisatie rijksbijdragen (52,8 miljoen) op budgettair neutrale 
wijze 

De werkgroep geeft aan dat vanaf 1 januari 1989 de tot dusverre op 
grond van de Rijksregeling Welzijn Minderheden aan de gemeenten 
beschikbaar gestelde rijksbijdragen gelijktijdig met een vervroegde 
overheveling van de brede welzijnsuititering in het Gemeentefonds 
worden opgenomen. Het gaat daarbij om een totaal bedrag van 52,8 
miljoen. 

Het kabinet kan ten aanzien hiervan opmerken dat genoemde overhe- 
veling met ingang van 1 januari jl. is gerealiseerd. In overleg met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan de hand van het verslag 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau zoals dat in de Welzijnswet is 
voorgeschreven zal nader worden geëvalueerd op wellte wijze de 
gemeenten met de gedecentraliseerde middelen zullen omgaan. 

4. Verhoging budget voor tijdelijlte, lokale toeleidingsprojecten 

In het rapport van de heroverwegingswerkgroep wordt gepleit voor 
intensivering van de aandacht voor toeleidingsprojecten. Daarbij is door 
de werkgroep de volgende argumentatie gevolgd. 

Door het onderzoeksbureau Research voor Beleid werden de voorpor- 
taaiprojecten onderzocht: de werlt- en scholingsprojecten voor woonwa- 
genjongeren, de verbrede werkgelegenheidsprojecten en de pilotpro- 
jecten voor Molultlters, leer-werkprojecten voor Surinamers, Antillianen 
en buitenlanders, alsmede de belangrijkste werkzaamheden van de 
Stichting OPTIE. Uit het onderzoek Itwam naar voren dat deze projecten 
voorzien in een behoefte die ontstaat door de kloof tussen de laag 
opgeleide groepen en het voorzieningenaanbod. 
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In dit verband wordt met name de intermediaire functie van de 
maatschappelijke begeleider succesvol geacht. Naast deze hoofdcon- 
clusies worden in het onderzoek aanbevelingen gedaan voor verbetering 
van de beleidsvorming ten aanzien van de projecten (zie bijlage 9). Deze 
bevindingen geven de heroverwegingswerkgroep aanleiding om voor 
handhaving en zo mogelijk intensivering van het huidige beleid op dit 
terrein te pleiten. 

Het standpunt van de heroverwegingswerkgroep kan door het Itabinet 
in die zin worden onderschreven dat aan deze aanbevelingen inmiddels 
gevolg is gegeven door SZW middels de ten behoeve van heroriënte- 
ringsgesprekken aangekondigde financiering van de 3 0  maatschappelijke 
begeleiders bij de steunfuncties van WVC. 

Voorts kan worden opgemerkt dat in het Itader van de voorbereiding 
van de begroting 1990 WVC een reallocatie zal toepassen ten gunste van 
projecten gericht op toeleiding naar de arbeidsmarltt. Tenslotte houdt de 
regering rekening met de mogelijkheid dat uit het WRR-advies over het 
minderhedenbeleid oolt nieuwe prioriteiten zullen voortvloeien op het 
terrein van de toeleiding naar de arbeidsmarltt. 

5. Uitbreiding taalr particuliere arbeidsbemiddeling 

In aanvulling op bovengenoemde toeleidingsprojecten wordt door de 
werkgroep gepleit voor een verbreding van constructies zoals met SMA 
en IVIO zijn getroffen in het Itader van het 1000-banenplan voor 
Molukkers. Beginnend in 1989 met 1000 en vanaf 1990 met 2000 plaat- 
singen per jaar zouden oolt andere doelgroepen met behulp van de voor 
Molultkers toegepaste werkwijze (scholing met een werltgarantie voor 
twee jaar) op de arbeidsmarltt kunnen worden geplaatst. De werkgroep 
stelt met uitzondering van de vertegenwoordiger van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de financiële consequenties 
hiervan (f 25 miljoen in 1989 en f 5 0  miljoen vanaf 1990) ten laste te 
doen komen van Arbvo. Het Itabinet is van mening dat een formele 
tussenrapportage omtrent activiteiten van particuliere instellingen in het 
Itader van het 1000-banenplan voor Molultlters dient te  worden 
afgewacht. 

Samenvatting en conclusies 

De ambtelijke werkgroep belast met de Itabinetsopdracht een herover- 
wegingsonderzoelt te verrichten naar de positie van niet-Nederlanders in 
Nederlandse stelsels van sociale en culturele voorzieningen rondde in 
juni 1988 haar rapport terzalte af en bood dit aan aan de ministerraad. 
Op 28  oktober 1988 werd het ter Itennisname aangeboden aan de 
Tweede I<amer waarna het voor advies werd voorgelegd aan de Lande- 
lijke Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid (LAO). Het kabinet 
heeft, met inachtneming van het advies van de LAO, deze reactie op het 
heroverwegingsrapport voorbereid. 

De heroverwegingswerltgroep ontwiltltelde op het terrein van de 
sociale zekerheid negen beleidsalternatieven. 

Ter zake van de invoering van het woonlandbeginsel in de AI<W, 
Toeslagenwet, AOW, AAW en AWW is het kabinet to t  de conclusie 
gekomen dat deze beleidsvarianten waren af te wijzen. 

De beleidsvarianten die worden voorgesteld op het gebied van het 
beperken van de export van werlmemersverzelteringen (4), en het 
toepassen van de bestaande remigratieregeling op Surinamers (8), die 
met speciale toestemming hier te lande hebben verbleven of groepsge- 
wijze remigratie voor hier te lande legaal verblijvende Surinamers (8) 
worden door het Itabinet van de hand gewezen. 
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Wat betreft beleidsvariant 6 is het kabinet van mening dat de hoogte 
van de remigratie-uitkering niet verder moet worden aangetast. 

Wat betreft beleidsvariant 7, het opzetten van taalcursussen 
gekoppeld aan verplicht onderwijs in de Nederlandse taal stelt het 
kabinet vast dat of en in hoeverre uitwerking aan deze variant kan 
worden gegeven, bij de verdere vormgeving van de tripartite structuur 
van de arbeidsvoorziening moet worden bezien. 

Het kabinet oordeelt het met betrekking tot groepsgerichte remigratie 
ten aanzien van hulp bij het opzetten van bedrijfjes niet wenselijk de 
mogelijkheid van een samenhang tussen de aanwending van ontwikke- 
lingsgelden en remigratieprojecten voor Surinamers nader te onder- 
zoeken (beleidsvariant 8). 

Voor wat betreft een aantal beleidsvarianten (9) die de werkgroep 
aanbeveelt op het gebied van bijstandsverlening aan vreemdelingen, 
meer specifiek op het terrein van informatie-uitwisseling tussen vreem- 
delingendienst en GSD en bijstandverlening aan illegalen zal het kabinet 
eerst beslissen nadat de Interdepartementale Werkgroep Immigratie- 
beleid en een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van GSD en 
Vreemdelingendienst van de vier grote gemeenten, VNG, DIVOSA en de 
ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie hun 
onderzoek terzake hebben afgerond. Het kabinet hecht eraan op te 
merken dat artikel 10 van de ABW onvoorwaardelijk van toepassing is op 
Nederlanders en vreemdelingen. Het vooraf toestemming verlenen voor 
een medische behandeling door de GSD wijst het kabinet dan ook met 
klem af. 

Het kabinet is van mening dat de voorgestelde relatie tussen de 
administratie van GSD'en en de bevolkingsadministratie niet gelegd 
moet worden voorzover het de controle op de verblijfstatus van de 
vreemdeling betreft, omdat de bevolkingsregistratie geen informatie 
bevat over de verblijfstatus van vreemdelingen. 

De door de heroverwegingswerkgroep voorgestelde studie naar de 
mogelijkheid een centraal bestand van niet-Nederlanders in te richten 
aan de hand van gegevens uit de bestanden van de Vreemdelingen- 
diensten wordt thans nog bestudeerd in het kader van de IWI. 
Vooralsnog wacht het kabinet de resultaten van de IWI af. 

Het voorstel van de werkgroep ter beperking van de Algemene Wet 
Bijzondere ziektekosten (AWBZ) neemt het kabinet over (beleidsvariant 
5). De werkgroep heeft voorts een vijftal aanbevelingen gedaan op het 
gebied van het WVC minderhedenbeleid. Het voorstel tot heroriëntatie 
van de onder WVC vallende steunfunctie-instellingen wordt door het 
kabinet overgenomen (beleidsvariant 1). Decentralisatie van steun- 
functie-instellingen wijst het kabinet af (2). Aan twee andere beleidsvari- 
anten, te weten de decentralisatie van rijksbijdragen op budgettair 
neutrale wijze en de intensivering van de aandacht voor toeleidingspro- 
jecten is reeds gevolg gegeven (3 en 4). In het kader van de voorbe- 
reiding van de WVC-begroting voor 1990 zal, meer specifiek, een reallo- 
catie ten gunste van projecten gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt 
plaatsvinden. 

De werkgroep heeft tenslotte een uitbreiding van de taak van particu- 
liere arbeidsbemiddeling bepleit. Het kabinet wacht de formele tussen- 
rapportage van de activiteiten van particuliere instellingen in het kader 
van het 1000-banenplan voor Molukkers af (beleidsvariant 5). 

De werkgroep heeft de positie van niet-Nederlanders in het Neder- 
landse stelsel van sociale en culturele voorzieningen voldoende duidelijk 
in kaart gebracht en de mogelijkheden voor herallocatie van middelen 
aangegeven. 
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Begrotingsvoorbereiding 1990 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoelt naar het ontwilt- 
kelen van normen voor de toerekening van uitgaven aan het budgettaire 
plafond voor ontwiltltelingssamenwerlting. Dit onderzoelt heeft geresul- 
teerd in vier concrete normstellingsvarianten met wisselende samen- 
stelling van uitgaven onder het budgettaire plafond. De interdeparte- 
mentale werkgroep heeft in haar onderzoelt conform de taaltopdracht 
aandacht besteed aan normstelsels die in het buitenland en in interna- 
tionaal verband worden gehanteerd. In het onderzoelt zijn naast de 
uitgaven voor ontwiltltelingssamenwerlting van de centrale overheid oolt 
de particuliere hulpinspanning en die van overige overheden betrokken. 
In het Itader van de gegeven opdracht doet de werkgroep geen beleids- 
aanbevelingen. Getracht is de onderhavige materie doorzichtiger te  
maken ten behoeve van de politieke besluitvorming. Bij de gepresen- 
teerde varianten zijn in de hoofdteltst van het rapport de voor- en tegen- 
argumenten respectievelijk overwegingen nader aangegeven. 

Het hulpplafond of budgettair plafond omvat het totaal aan rijltsuit- 
gaven voor ontwiltl<elingssamenwerlting en beloopt sinds 1976 ieder jaar 
1,5% van het netto nationaal inkomen (NNI) tegen factorkosten. Het 
hulpplafond van 1,5% NNI omvat zowel uitgavencategorieën die door de 
Development Assistance Committee (DAC) van de OESO als zgn. Official 
Development Assistance (ODA) c.q. officiële overheidshulp worden 
gekwalificeerd als oolt zgn. non-ODA uitgaven. Nederland is het enige 
land dat een omvangsdoelstelling in de vorm van het plafond Itent met 
zowel ODA als non-ODA, alle andere landen met een omvangsdoel- 
stelling hebben die doelstelling alleen met betrekking tot  ODA-hulp. 
Niettemin voldoet Nederland ruim aan de internationaal erkende 
omvangsdoelstelling voor (netto)-ODA van 0,7% van het bruto nationaal 
produld (BNP) tegen marktprijzen. Bij ongewijzigd beleid zal de Neder- 
landse (netto-)ODA-hulp in de periode 1989-1 993 jaarlijks ongeveer 
0,94% BNP bedragen. De Nederlandse ODA-prestatie steekt zeer gunstig 
af bij het gemiddelde van alle 18 DAC-landen. Ook met de hulpomvang 
op particulier terrein van ca. 370 mln. (0,08% BNP) behoort Nederland 
internationaal gezien tot  de Itoplopers. De omvang van de hulp van 
gemeenten en provincies bedraagt thans ca. 4,4 mln. Naast de hulp van 
de centrale overheid en genoemde twee andere vormen van ontwiltlte- 
lingsinspanning is ook nog sprake van een meer structureel beleid ter 
versterking van de economische positie van ontwiltltelingslanden zoals 
bepaalde elementen van de monetaire politiek en de handelspolitiek. Zo 
wordt in het kader van verlaging van invoerrechten van produkten door 
Nederland per jaar een bedrag van ca. 400 mln. aan gederfde inkomsten 
de facto aan ontwildtelingslanden overgedragen. Daartegenover staan 
echter de effeltten van handelsbeperltende maatregelen. 
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3. Ontwilclcelingsrelewantie en normstellingscriteria 

In de afgelopen jaren zijn een aantal begrotingsposten of delen 
daarvan die voorheen niet tot ontwikkelingssamenwerking werden 
gerekend ten laste gebracht van het hulpplafond. Recentelijk zijn de 
percentages van bestaande toerekeningen verhoogd en nieuwe toereke- 
ningen tot stand gekomen. Een deel van deze toerekeningen voldoet niet 
aan wat door de DAC als officiële ontwikkelingshulp wordt beschouwd. 
De onduidelijkheid over de vraag welke toerelteningen gerechtvaardigd 
geacht zouden kunnen worden is daarmee toegenomen. De ontwikkeling 
van normen voor toerekening zou de afweging op politiek niveau kunnen 
vergemaltkelijlten. 

Conform haar taakopdracht diende de werkgroep bij het ontwikkelen 
van normen voor de toerekening verschillende benaderingen voor de 
relevantie van uitgaven in en door Nederland voor het ontwikkelings- 
samenwerkingsbeleid als uitgangspunt te nemen. Dit betekent dat de 
werkgroep zich een oordeel moest vormen over de vraag hoe relevant 
uitgaven moeten zijn in relatie tot de doelstelling(en) van dat beleid om 
onder het budgettaire plafond te kunnen vigeren. Bedoelde relevantie 
laat zich ten algemene aanduiden met het begrip ontwikltelingsrelevantie. 
De werkgroep heeft getracht aan genoemd begrip inhoud te geven. 
Hiervoor zij verwezen naar het hoofdrapport. Geconcludeerd kan worden 
dat een eenduidige begripsbepaling terzake van ontwikkelingsrelevantie 
niet voorhanden is en ook niet valt te construeren. Er is ten aanzien van 
uitgaven in relatie tot ontwikkelingssamenwerking eerder sprake van 
meer of minder dan van wel of niet ontwikkelingsrelevantie. Wel is er 
eenduidigheid bij de DAC/OESO-criteria voor ontwikkelingshulp in relatie 
tot de internationale 0,7% BNP doelstelling. Uitgaven die aan deze 
criteria voldoen worden internationaal als (ODA-)ontwiltltelingshulp 
geklassificeerd. 

De werkgroep heeft gebruik gemaakt van een zo breed mogelijk te 
definiëren begrip ontwikkelingsrelevantie dat ruimte laat voor verschil- 
lende interpretaties voor meer en minder relevantie van uitgaven voor het 
beleid: 

«al die activiteiten en inspanningen in en door Nederland zijn relevant 
voor het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid die direct of indirect ten 
goede beogen te komen aan arme mensen in of uit ontwikkelings- 
landen)). 

Deze als werkdefinitie te beschouwen omschrijving is met name 
gehanteerd bij de versterkte toerelteningsvariant en leidt tot de identifi- 
catie van een vijftal activiteitenclusters, die mogelijkerwijs (al dan niet 
gedeeltelijk) zouden kunnen worden toegerekend aan het plafond. Het 
deductieve karakter van de gekozen methode impliceert dat de 
werkgroep niet vooraf een waardeoordeel over de werkdefinitie 
uitspreekt. Aangegeven is in de rapportage welke argumenten voor of 
tegen toerekening pleiten. Op basis van de werkdefinitie zijn een viertal 
normstellingscriteria geformuleerd die het mogelijk maken activiteiten of 
inspanningen op ontwikkelingsrelevantie te beoordelen, te weten 
overdracht, concessionaliteit, handelsverkeer en rol van ontwikkelings- 
landen. Met name de criteria overdracht en concessionaliteit blijken 
praktisch toepasbaar voor het ontwikkelen van een normstellingsvariant. 

4. Beleidswarianten 

De werkgroep heeft drie concrete beleidsvarianten ontwikkeld die 
tezamen met de mogelijkheid van voortzetting van het huidige beleid vier 
alternatieven vormen en evenzovele keuzemogelijkheden voor de 
politieke besluitvorming. Van alle vier alternatieven zijn in de rapportage 
de voor- en nadelen geïnventariseerd en de budgettaire consequenties 
aangegeven. 
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4. 1. Voortzetting van het huidige beleid 

Bij ongewijzigd beleid zullen de voor ontwikkelingssamenwerking 
beschikbare middelen nominaal aanzienlijk stijgen: uitgaande van de in 
de Miljoenennota 1989 gehanteerde veronderstellingen voor de econo- 
mische groei van ca. 5550 mln. in 1989 naar ca. 6290 mln. in 1993, 
derhalve met (cumulatief) 740 mln. Elk procentpunt hogere economische 
groei dan die is verondersteld geeft per jaar een structurele verhoging 
van de budgettaire middelen onder het plafond van ca. 55 mln. 

Voortzetting van het huidige beleid houdt in dat wordt gekozen voor de 
continuering van het in de Nederlandse samenleving verankerde 1,5% 
NNI begrip. Een ander aspekt van dit scenario is gelegen in het feit dat 
bij het huidige beleid sprake is van een aantal toerekeningen waarvan het 
belang voor ontwikkelingssamenwerking niet onomstotelijk vastligt. 
Uitwerking van een variant waarin opschoning van het huidige beleid c.q. 
verwijdering van bedoelde toerekeningen onder het plafond wordt 
voorgesteld viel echter buiten het mandaat van de werkgroep. 

Hantering van de DAC/OESO-normstelling voor ontwikkelingshulp met 
daaraan gekoppeld een volumedoelstelling in OIO BNP leidt tot een variant 
waarbij alleen ODA-uitgaven onder het plafond paraisseren. De 
non-ODA-begrotingsposten staan weer als «gewone» (niet-OS) uitgaven- 
posten op de diverse begrotingshoofdstukken, en zijn daarmee onder- 
hevig aan reguliere budgetdiscipline. De budgettaire consequenties 
behoeven per saldo niet prohibitief te zijn voor het creëren van een 
ODA-plafondconstructie. Nieuwe non-ODA toerekeningen zijn in deze 
variant in de toekomst per definitie onmogelijk. De (ODA-)kern van de 
hulpinspanning blijft daarmee («onvervuild») overeind. 

Bij een systeemovergang in 1990 naar een (ODA-)plafond van 0,94% 
BNP als omvangsdoelstelling blijft de hulpinspanning gehandhaafd op 
het huidige in de meerjarenramingen voorziene niveau. Bij een overgang 
naar een (ODA-)plafond van 0,9% BNP zal dit plafond tussen 1991 en 
1993 nog groeien met 373 mln. (in 1990 treedt een daling op van 57 
mln.) Bij een overgang naar 0,8% BNP of bij overgang naar de 
DAC/OESO-doelstelling van 0,7% zal het plafond in 1993 respectievelijk 
151 mln. en 676 mln. lager zijn dan in 1989. De systeemovergang in 
'i 990 naar 0,9%, 0,8% of 0,7% BNP betekent een besparing (op 
ODA-uitgaven) voor de Rijksbegroting in 1993 van resp. 281 mln., 805 
mln. en 1330 mln. alsmede evenredig lagere overdrachten aan ontwikke- 
lingslanden. Bij elke hier aangegeven invulling van de ODA-variant wordt 
minimaal de internationale doelstelling van 0,7% BNP gehaald. 

4.3. Versterkte toerekening-variant (eigen Nederlandse normstelling) 

Hantering van nieuw op te stellen eigen Nederlandse normstellingscri- 
teria leidt tot een variant waarbij een groot aantal begrotingsposten aan 
het 1,5% NNI-plafond kunnen worden toegerekend. De werkgroep heeft 
een inventarisatie verricht van begrotingsposten die binnen het kader van 
de werkdefinitie van het begrip ontwikkelingsrelevantie (meer of minder) 
ontwikkelingsrelevant geacht kunnen worden. De lijst van mogelijkheden 
(bijlage H van de rapportage) is onderverdeeld in een vijftal clusters en 
heeft een indicatief en globaal karakter. Op basis van nadere politieke 
besluitvorming over deze variant zal toetsing van elk van de begrotings- 
posten noodzakelijk zijn. 

Toerekening van de begrotingsposten van de cluster specifiek beleid 
aan het   la fond zou kunnen betekenen dat een bedraa in de orde van 
grootte ban maximaal ca. 990 mln. als ontwikke~in~srvelevant volgens de 
ruime werkdefinitie extra onder het plafond wordt gebracht, resulterend 
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in een overeenkomstige besparing op de Rijksbegroting. Met betrekking 
tot de cluster generiek beleid gaat het om ca. 780  mln., bij de cluster 
nationale apparaatsltosten om een bedrag van maximaal ca. 121 mln. en 
bij de cluster structurele ontwiltkelingssamenwerking en diversen resp. 
maximaal ca. 3 4  mln. en ca. 24  mln. De genoemde bedragen, waarin de 
geïnventariseerde p.m.-posten uiteraard niet zijn meegenomen, hebben 
betrekking op het jaar 1993. Voor de jaren 1990 to t  en met 1992 zijn de 
toerelteningsbedragen van dezelfde orde van grootte. 

4.4. Vermaatschappelijltingsvariant 

Tot de 1,5% norm werd besloten in een ti jd waarin aan de centrale 
overheid een steeds grotere rol werd toegekend in de sociaal-econo- 
mische ontwiltkeling, nationaal en internationaal. Gedurende een reeks 
van jaren wordt daarentegen juist gestreefd naar een afnemende rol van 
de centrale overheid. In deze variant wordt derhalve het OS-plafond niet 
beperkt tot  de inspanningen van de centrale overheid, maar wordt gefor- 
muleerd als een streefbedrag voor de gehele Nederlandse samenleving: 
een vermaatschappelijkte norm. Daarmee worden de individuele burgers 
respectievelijk maatschappelijke organisaties en instellingen en 
bedrijven, alsook de lagere overheden meer mogelijkheden gegeven zelf 
te bepalen hoe de ontwiltltelingshulp moet worden gegeven en kan beter 
worden aangesloten bij hun wensen en prioriteiten. De uitgaven in het 
kader van de particuliere hulpinspanning en die van lagere overheden 
Itunnen dan aan het plafond worden toegerekend. Deze hulpinspanning is 
op grond van de ruime werkdefinitie als ontwiltl<elingsrelevant te  
beschouwen. 

Een vermaatschappelijltte norm impliceert een verdere operationali- 
sering van de zgn. vermaatschappelijltingsgedachte op het gebied van 
ontwikltelingssamenwerlting. Deze houdt in dat ontwiltl<elingssamen- 
werking in toenemende mate een vraagstuk van de Nederlandse samen- 
leving moet worden en dat maatschappelijke organisaties en instellingen 
beleidsmatig recht moeten doen aan de positie van de Derde Wereld. 

Ter zake van een vermaatschappelijI<te normstellingsvariant, kortweg 
aan te  duiden als vermaatschappelijltingsvariant, zijn twee subvarianten 
denkbaar: 

a. ophoging van het huidige 1,5% NNI-plafond met de huidige omvang 
van hulp van particuliere instellingen en lagere overheden in de vorm van 
een forfaitair bedrag, hetgeen neerkomt op ca. 0,08% NNI, waarna het 
aldus vastgestelde plafond 1,58% NNI gaat bedragen. De budgettaire 
inspanning van de rijksoverheid blijft in het jaar van de overgang naar 
deze norm gelijk en zal daarna dalen als de overige hulp toeneemt (en 
omgelteerd). De totale ontwiltltelingsinspanning blijft gelijk; 

b. handhaving van de huidige 1,5% NNI, waardoor in het 
overgangsjaar de rijltshulp 0,08% daalt en in de toekomst verder kan 
dalen overeenkomstig de toename van de overige hulp (en omgekeerd). 

In beide gevallen is een combinatie met de variant van versterkte 
toerekening denltbaar. De werkgroep heeft deze laatste mogelijkheid niet 
nader uitgewerkt. 

Tweede I<amer, vergaderjaar 1989-1 990, 16 625, nr. 1 17 



De werkgroep heeft ingevolge haar taakopdracht onderzocht: (1) in 
hoeverre op de rijksbegroting verlagingen kunnen worden aangebracht 
als gevolg van het huidige EG-beleid, en (2) op welke wijze bestaande 
procedures zo kunnen worden aangepast dat reeds bij de voorbereiding 
van beslissingen over uitbreiding van EG-beleid wordt aangegeven in 
hoeverre Nederlands beleid kan worden verminderd of beëindigd en wat 
de budgettaire consequenties daarvan zijn. In het verlengde van het 
tweede deel van de opdracht heeft de werkgroep eveneens het vraagstuk 
van de nationale budgettaire compensatie als gevolg van EG-beleid 
bezien. 

Ten behoeve van het onderzoek naar mogelijke verlagingen op de rijks- 
begroting heeft de werkgroep een inventarisatie opgemaakt van het 
bestaande EG-beleid en van het daarmee verwante nationale beleid. Op 
basis van een vergelijking tussen beide is de werkgroep tot  de conclusie 
gekomen dat de sectorale inventarisaties geen voorbeelden bevatten van 
doublures in de strikte zin des woords tussen EG- en nationaal beleid. 
Behoudens EG-programma's die worden uitgevoerd in enigerlei vorm van 
medefinanciering, kan van geen van de geïnventariseerde beleidsactivi- 
teiten worden geconstateerd dat doel, instrumentarium en tijdsvolgorde 
identiek zijn. 

Op grond van doelmatigheidsoverwegingen en verwantschap zijn in 
verband met het huidige EG-beleid in de werkgroep verscheidene bespa- 
ringsmogelijkheden naar voren gebracht met betrekking to t  de rijltsbe- 
groting. De voorstellen kunnen als volgt worden onderscheiden en 
verwoord: 

I .  Specif ieke besparingsvoorstellen t e n  aanzien van beleid, niet 
betrekking hebbend o p  medefinanciering 

A) OS: toerekenen van EG-personeel en materieel ten behoeve van de 
hulp aan ontwikkelingslanden aan het Nederlandse budgettaire plafond 
voor de ontwikkelingssamenwerking. 

Besparing: f 8 mln. structureel. 
B) EZ: beeindigen van het regionaal beleid dat niet wordt medegefi- 

nancierd door de EG. 
Besparing: f 3 mln. structureel + p.m. 
C )  BiZa: beeindigen van de bijdrage aan de provincie Limburg die 

wordt verstrekt in het kader van de bevordering van werkgelegenheid in 
de kwartaire sector. 

Besparing: f 2,4 mln. structureel. 

8 8 .  Specifieke besparingsvoorstellen in verband met  
waarbij  medefinanciering in het geding is 

A) L&V: afschaffen van het gebruik van een aantal regelingen. 
Besparingen: f 6,7 mln. structureel. 
In concreto wordt voorgesteld om van de volgende regelingen niet 

langer gebruik te maken: 
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- Afzet en verwerk~ny landbouwproduktie ( i s v .  subsidies); Vo 355177 
Globale besparing per jaar: f 6 mln. 
- Voorlichting, scholing, steun aan diensten voor bedrijfsbeheer en 

vereniging van landbouwers. Richtlijn 7211 61 en Vo 727185 
Besparing per jaar: f 0,5 mln. 
- Aanpassing en modernisering visverwerkende industrie 
Besparing per jaar: f 0,2 mln. 
B) SZW: reductie van het nationale budget voor het arbeidsvoorzienin- 

genbeleid met ontvangsten uit het ESF. 
Besparing: p.m. 
C) V&W: reductie van het nationale budget in verband met medefinan- 

ciering door de EG van infrastructurele projecten. 
Besparing: f 10  mln. op jaarbasis. 

ogelijke besparingen als gevolg van verwant beleid 

Tenslotte is gesteld dat, indien als gevolg van EG-beleid gelden 
neerslaan in Nederland enlof dit beleid soortgelijke doelen dient die ook 
door de Nederlandse overheid - zij het soms met andere instrumenten - 
worden nagestreefd, deze communautaire inspanning in de nationale 
budgettaire prioriteitenstelling dient te worden betrokken. Omdat deze 
koppeling in het verleden nauwelijks in de nationale besluitvorming is 
gemaakt, wordt voorgesteld om aan EG-beleid verwante nationale 
beleidsonderdelen van de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen, 
van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij te  verminderen. 
Budgettair wordt gedacht aan een forfaitair percentage van 5%, 10% of 
20%. 

Tegen deze voorstellen zijn in de werkgroep ook ernstige bezwaren 
naar voren gebracht. Naar het oordeel van de leden die bezwaar hebben 
aangetekend, zou moeten worden meegewogen dat aan het feit dat de 
EG op bepaalde terreinen aanvullend beleid voert geen algemeen 
geldende conclusies met betrekking to t  de verhouding tussen EG- en 
nationaal beleid kunnen worden verbonden. Zo kunnen nationale beleids- 
overwegingen duidelijk afwijken van doelstellingen van EG-beleid en is 
soms onvoorspelbaar welk aandeel ons land zal verwerven in (nieuwe) 
EG-programma's. Voorts is naar hun oordeel het begrip cwerwantschap» 
- dat aan het voorstel onder III ten grondslag ligt - in een te  ruime zin 
gehanteerd en wordt de stelling dat in het algemeen aan koppelingen 
tussen EG- en nationaal beleid in de afgelopen jaren onvoldoende 
aandacht is geschonken volstrekt niet onderbouwd. 

Voor verdere algemene en specifieke argumenten pro en contra wordt 
verwezen naar hoofdstuk 3 van dit rapport. Begrippen als ((aanvullend 
beleid)) en ((verwant beleid)) zijn nader bepaald in hoofdstuk 2. 

Wat  betreft het tweede deel van de taakopdracht - de ontwikkeling 
van een procedure die verzekert dat reeds bij de voorbereiding van 
beslissingen over de uitbreiding van communautair beleid wordt aange- 
geven in hoeverre Nederlands beleid kan worden verminderd of 
beëindigd en wat de budgettaire consequenties daarvan zijn - heeft de 
werkgroep als uitgangspunt gehanteerd dat de sinds 1958 ontwikkelde 
procedures van voorbereiding van de besluitvorming over EG-beleid juist 
worden toegepast, maar voor zover nodig kunnen worden verbeterd, c.q. 
aangevuld. Om die reden is de voorgestelde nieuwe procedure ingebed 
in de bestaande, bevredigend werkende procedures. 

De werkgroep stelt voor dat de leden van de Coördinatie Commissie 
voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo) of hun feite- 
lijke plaatsvervangers met de beoordeling van nieuwe voorstellen van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen worden belast. Voor deze 
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beoordeling Itomt de commissie maandelijks in een aparte vergadering 
bijeen. Ten behoeve van dit overleg stelt het eerstbetroltken departement 
op verzoek van Buitenlandse Zaken ten aanzien van belangrijke Commis- 
sievoorstellen een fiche op, waarin Itort aan de orde Itomen: 
- inhoud en doel van het voorstel; 
- consequenties voor de communautaire rechtsorde; 
- consequenties voor de nationale rechtsorde; 
- consequenties voor de EG- en de rijksbegroting; 
- consequenties voor het nationale beleid. 

Indien in dit overleg wordt geconcludeerd dat als gevolg van een 
Commissie-voorstel Nederlands beleid kan worden verminderd of 
beëindigd Itunnen de nodige afspraken worden gemaakt over een nader 
onderzoek inzake deze beleidsvermindering of beëindiging en het 
berekenen van de financiële consequenties daarvan. 

Wat betreft de behandeling in de Ministerraad van de CoCo-conclusies 
met betrekking to t  de Nederlandse positie ten aanzien van onderwerpen 
die in de Raad van de Europese Gemeenschappen aan de orde Itomen, 
stellen enkele leden daarnaast voor om, ten behoeve van de besluit- 
vorming in dit gremium, aan deze conclusies een overzicht toe te voegen 
waarop de budgettaire consequenties (nationaal en communautair) van 
de conclusies worden gepresenteerd. De overige leden zijn van mening 
dat dit voorstel tot  onnodige en onvolledige doublures zal leiden in 
vergelijking met de bestaande situatie en ontraden het voorstel derhalve. 

De werkgroep is voorts van mening dat niet alleen tijdig moet worden 
bezien welke consequenties op nationaal niveau verbonden Itunnen 
worden aan nieuw EG-beleid, maar dat anderzijds ook nationale beleids- 
voornemens in de fase van de beleidsvoorbereiding uitdrultkelijlt zouden 
moeten worden getoetst aan bestaand en voorgenomen EG-beleid, c.q. 
-regelgeving. Zij stelt in dit verband voor om ten behoeve van de besiuit- 
vorming in de Ministerraad over Nederlandse beleidsvoornemens een 
apart ((EG-valtjen in het aanbiedingsformulier voor Ministerraadsstultlten 
op te nemen, met als hoofdje: ((Samenhang met verplichtingen op grond 
van internationale verdragen en met name Europese regelgeving)). 

In de toelichting op wetsontwerpen en algemene maatregelen van 
bestuur zou aan deze toetsing een aparte passage moeten worden 
gewijd. 

De werkgroep heeft in kader van het tweede deel van de haar 
verstrekte opdracht eveneens het vraagstuk van de budgettaire compen- 
satie van (extra) afdrachten ten behoeve van (extra) EG-uitgaven bezien. 

Een deel van de werkgroep is van mening dat de daaromtrent 
gemaakte afspraken van 1983 nog altijd een goede basis vormen voor de 
budgettaire besluitvorming; een ander deel meent daarentegen dat deze 
compensatiemethodielt in de praktijk niet conform de oorspronltelijl<e 
bedoelingen functioneert. 

Naar het oordeel van de laatstbedoelde leden zou het bestaande 
systeem zo moeten worden gewijzigd dat in de eerste plaats daarvan een 
prikkel uitgaat om de EG-uitgaven te beheersen en dat in de tweede 
plaats bij de nationale budgettaire prioriteitenstelling rekening kan 
worden gehouden met communautaire inspanningen die direct vruchten 
afwerpen voor bepaalde sectoren van de Nederlandse samenleving. 

Deze leden hebben twee varianten ontwiitlteld ten behoeve van 
nationale budgettaire compensatie als gevolg van EG-beleid. De eerste 
variant is gerelateerd aan het uitgavenbeleid van de EG en houdt in dat 
aan expliciete beslissingen tot  beleidsuitbreiding of intensivering en aan 
overschrijdingen als gevolg van externe omstandigheden ten laste van 
het EG-budget consequenties voor verwante nationale sectorbudgetten 
worden verbonden. Deze variant sluit aan bij het ontwikltelde procedure- 
voorstel om in een vroegtijdig stadium te bezien of Nederlands beleid 
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kan worden beëindigd of verminderd bij uitbreiding van EG-beleid. De 
tweede variant is gerelateerd aan de afdrachten aan de EG en houdt een 
wijziging van de verdeelsleutel voor budgettaire compensatie in verband 
met deze afdrachten in. Deze wijziging is zo vorm gegeven dat meer 
rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat bepaalde beleids- 
sectoren meer baat hebben van het communautaire beleid dan andere. 

De leden die bezwaren hebben tegen wijziging van de huidige 
compensatieregeling zijn van mening dat er geen enkele aanleiding 
bestaat om op nationaal niveau een mechanisme te  introduceren om een 
meer ((selectieve)) opstelling van Nederland te bewerkstelligen. Zij wijzen 
er bovendien op dat het EG-beleid niet kan worden gezien als de 
optelsom van een aantal willekeurige beleidsinspanningen die min of 
meer willekeurig over de rijksbegroting moeten worden verspreid, maar 
dat daarentegen sprake is van geïntegreerd beleid, dat wat betreft de 
budgettaire consequenties in die zin op het totaal der rijksbegroting dient 
te worden bezien. Ervan uitgaande dat de communautaire besluitvorming 
altijd meer belangen dient dan alleen dat van een Nederlands vakdepar- 
tement is het naar hun oordeel logisch om, voor zover verrekening met 
de rijksbegroting zou moeten plaatsvinden, conform de bestaande 
regeling uit te gaan van compensatie op de totale rijksbegroting, tenzij 
uit de aard van het betreffende onderwerp specifieke toerekening aan 
een begrotingshoofdstuk meer voor de hand ligt. 

Het kabinet heeft met betrekking tot de in het rapport beschreven 
voorstellen het volgende besloten. 

1. Met ingang van 1 september 1989 zal de in het rapport beschreven 
procedure worden ingevoerd die moet verzekeren dat reeds bij de 
voorbereiding van beslissingen over uitbreiding van EG-beleid wordt 
aangegeven in hoeverre Nederlands beleid kan worden verminderd of 
beëindigd en wat de budgettaire consequenties daarvan zijn. 

2 .  In het kader van de beleidsvoorbereiding zal uitdruld<elijl< aandacht 
worden geschonken aan de toetsing van nationale beleidsvoornemens 
aan bestaande en voorgenomen EG-regelgeving. Ter zake zal in de 
toelichting behorende bij ontwerpen van wet en van algemene maatre- 
gelen van bestuur die algemeen verbindende voorschriften bevatten een 
aparte passage worden opgenomen. Hiermede wordt uitvoering gegeven 
aan de op 15 december 1988 door de Tweede I<amer aanvaarde motie- 
Eisma c.s. over een EG-toets bij nieuwe of aan te passen wet - en regel- 
geving in Nederland (I<amerstuk 20  602,  nr. 6 ) .  

3. De in het rapport beschreven besparingsvarianten zullen desge- 
wenst kunnen worden betrokken bij de actualisatie van het budgettaire 
beeld 1990-1 994 na de komende verkiezingen voor de Tweede I<amer 
der Staten-Generaal. 

4. De standpuntbepaling ten aanzien van de overige in het rapport 
beschreven voorstellen zal zo spoedig mogelijk geschieden. 
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In het Itader van de begrotingsvoorbereiding 1990 heeft de regering 
besloten een heroverwegingsonderzoelt te  wijden aan de vrijwillig 
vervroegde uittreding (vut) in de collectieve sector. 

De taalt van de heroverwegingswerltgroep is gedefinieerd als het 
ontwiltltelen van een aantal beleidsvarianten die leiden to t  een beperking 
van de vut-uitgaven. Het onderhavige heroverwegingsonderzoelt heeft 
een bijzonder karakter. Een besparing op de uitgaven als zodanig wordt 
niet beoogd, doch het vrijmaken van middelen die (in beginsel) door 
middel van een herschiltlting voor andere onderdelen van het arbeids- 
voorwaardenpaldtet in de collectieve sector kunnen worden aangewend. 

In de door de Ministerraad vastgestelde taaltopdracht wordt erop 
gewezen dat de uitgaven van de vut-regelingen in de collectieve sector in 
de afgelopen vijf jaren verdrievoudigd zijn en dat er, blijkens het feit dat 
de vut in verschillende cao-onderhandelingen door werkgevers ter 
discussie is gesteld, een kentering in het denken over de vut optreedt. 
Een ander argument om de vut te  heroverwegen is gelegen in het feit dat 
de bevolking geleidelijk vergrijst, waardoor de werltloosheid die mede 
aanleiding voor de totstandkoming van de vut is geweest, op termijn in 
krapte op de arbeidsmarkt kan omslaan. 

De vut is om twee redenen aan het einde van de zeventiger jaren 
geïntroduceerd: het bestrijden van de werltloosheid door herverdeling 
van werk en het bevorderen van het welzijn van oudere werltnemers die 
hun werk als een zware belasting ervaren. Het aantal vut-regelingen is 
sedertdien gestaag uitgebreid, zodat thans op het overgrote deel van de 
werltnemers een vut-regeling van toepassing is. Daarbij is de gemiddelde 
uittreeleeftijd in de loop van de ti jd verlaagd tot  60  jaar. Ook in andere 
West-Europese landen daalde de uittreeleeftijd door vut of flexibele 
pensionering tot  rond de 6 0  jaar. Gezien de hoge deelname mag de vut 
als sociale maatregel ten behoeve van oudere werknemers een succes 
worden genoemd. Aan de vut-regelingen in de collectieve sector nemen 
ultimo 1988 55 000  personen deel. Het werltgelegenheidseffect Itan 
worden geraamd op 6 0  a 65 O/O van het aantal vutters. 

De geleidelijke verlaging van de vut-leeftijd en het gelijktijdig stijgen 
van het deelnamepercentage heeft geleid tot  een snelle toename van de 
vut-uitgaven. Parallel hieraan ontstonden echter ook toenemende bespa- 
ringen op de incidentele loonontwiltlteling en op de uitkeringen ter zake 
van werldoosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dit inverdieneffect 
bedraagt volgens een globale raming 70 a 75% van de vut-kosten. Inver- 
dieneffecten voldoen niet aan de definitie van besparing die in het Itader 
van de budgetdiscipline en de heroverwegingen wordt gehanteerd. Bij de 
afweging van voor en nadelen van het beperken van de vut dienen ze 
echter te worden meegewogen. 

Terwijl tot  voor kort uitsluitend afspraken werden gemaakt over 
uitbreiding van de vut-aanspraken, is er recentelijk in enkele cao's 
overeengekomen de vut-aanspraken te beperken. De aanleiding daartoe 
wordt voornamelijlt gevormd door de hoge Itosten van de vut. In de 
meeste gevallen gaat het om een verhoging van de vutleeftijd. In 1988 
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leidde aeze ontwiltlteling nog niet tot  een verhoging van de gemiddelde 
vut-leeftijd doch voor 1989 wordt een verhoging verwacht van 60 tot  
60,2 jaar. 

Ondanks het feit dat steeds minder jongeren de arbeidsmarkt zullen 
betreden, zal het arbeidsaanbod vooral door een toenemende arbeids- 
participatie van gehuwde vrouwen nog tot  2010 blijven groeien. In de 
periode 1991 -201 0 bedraagt de geraamde toename 730 000 personen. 
Uit hoofde van arbeidsmarlttoverwegingen is er daarom geen aanleiding 
om reeds nu stappen te nemen tot  wijziging van vut-aanspraken. 

Aangezien voor het jaar 1993 geen meerjarencijfers of prognoses voor 
de gehele collectieve sector bestaan, Itan van een ijkpunt in de gebruilte- 
lijlte zin van de heroverweging niet worden gesproken. Bij gebrek 
daaraan heeft de werkgroep als ijkpunt het totaal van de vut-uitgaven in 
de gehele collectieve sector in het jaar 1988 gehanteerd, die worden 
geraamd op 2,2 mld. (circa 3,I0/o van de loonsom). De toekomstige 
ontwiltlteling van de vut-uitgaven wordt, afgezien van de wijziging van de 
vut-aanspraken, bepaald door de verdere ontwiltlteling van het deelname- 
percentage en door de omvang van de groep personeelsleden die in de 
komende jaren de vut-leeftijd zal bereiken. Bij een gelijkblijvend deelna- 
mepercentage zullen de vut-uitgaven in het jaar 2000 ten opzichte van 
het ijkpunt met 21% (460 mln.) zijn gestegen. Onder de (theoretische) 
veronderstelling dat het deelnamepercentage stijgt to t  100, bedraagt 
deze toename van de vut-lasten 45% (900 mln.). 

De werkgroep heeft in hoofdstuk 3 van het rapport zes beleidsvari- 
anten uitgewerkt die to t  beperking van de vut-uitgaven leiden. 

1. Gefaseerd beperken vut-aanspraken. 
In deze variant wordt de vut-leeftijd geleidelijk verhoogd tot  de 

gewenste besparing is bereikt. Per leeftijdsjaar wordt circa 20°/o van de 
vut-kosten bespaard. 

2. Verlaging netto vut-uitkering 
De netto vut-uitkering heeft zich relatief gunstig ontwiklteld ten 

opzichte van het salaris en de uitkeringen ter zake van werltloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. Deze uitkeringen zijn in 1986 verlaagd, terwijl ze 
daarnaast - evenals het salaris - onderworpen waren aan een toene- 
mende premiedruk ingevolge de W W  en WAO. Door een verlaging van 
het uitkeringspercentage van de vut enfof invoering van een verevenings- 
bijdragefinhoudingsheffing Itan de netto vut-uitkering worden terugge- 
bracht. Dit zal tevens leiden tot  een lager deelnamepercentage. De 
besparing Itan afhankelijlt van de gekozen verlaging oplopen tot  29% van 
de vut-lasten. 

3. Koppeling vut-rechten aan aantal dienstjaren. 
Bij minimaal tien dienstjaren heeft men recht op een volledige 

vut-uitkering, bij minder dienstjaren is er geen recht op vut. Mede gezien 
het feit dat de pensioenuitltering in evenredigheid met het aantal dienst- 
jaren wordt toegekend, kan het worden gebillijkt ook ten aanzien van de 
vut tot  een beperkte koppeling aan dienstjaren te  komen. Bij toekenning 
van drie respectievelijk twee maanden vut per dienstjaar (met een 
maximale vut-periode van vijf jaar) kunnen de vut-lasten met 6 respectie- 
velijlt 16% worden beperkt. 
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4. Vervanging vut door flexibele uittreding. 
De negatieve gevolgen van afschaffing van de vut kunnen in beginsel 

worden ondervangen door invoering van flexibele pensionering: de 
mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan in ruil voor een lagere 
pensioenuitkering. Een aanvaardbaar pensioenresultaat bij vervroegde 
pensionering is echter alleen mogelijk indien (een deel van) de huidige 
vut-gelden ten behoeve van de flexibele pensionering worden 
aangewend. Ondermeer omdat verandering van het pensioensysteem 
een landelijke aanpak vergt en de vervroegde uittreding een permanent 
karakter zou geven, is invoering van flexibele pensionering in de collec- 
tieve sector technisch bezwaarlijk. Ook binnen de vut-regeling kan aan 
de Ikeuze voor een vroege uittreding een lagere uitkering worden 
verbonden. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijlk met uiteenlo- 
pende effecten voor vut-uitgaven en werkgelegenheid. 

5. Deeltijd-vut. 
Binnen de huidige vut-regeling Ikan de mogelijltheid worden geopend 

om op vrijwillige basis met deeltijd-vut te gaan. Indien hieraan de 
voorwaarde wordt verbonden dat de werkgever met de deeltijd-vut 
akkoord gaat, Itunnen organisatorische problemen worden voorkomen. 
Ook Ikan de huidige vut geheel of gedeeltelijk worden vervangen door 
deeltijd-vut. 

6. Arbeidstijdverltorting (ATV) in plaats van vut. 
Naast vut vormt ook ATV een belangrijk middel tot  herverdeling van 

arbeid. Omdat er anderhalve vut-uitkering nodig is voor het vrijmalken 
van een arbeidsplaats, is vut per arbeidsplaats anderhalf maal zo duur als 
ATV. Worden de inverdieneffecten van de vut echter bij de beschouwing 
betrokken, dan blijkt herverdeling van werk via vut 40% goedkoper dan 
door middel van ATV. 

Samenvattend overzicht van de besparingen per beleidsvariant als percentage van het 
ijkpunt van 2.2 mld. 

1. Gefaseerd beperken vut-uitgaven1 
- afschaffing vut bi j  4 0  dienstjaren 
- verhoging vut-leeftijd tot 61 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 6 2  jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 63 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 6 4  jaar 
- afschaffing van de vut 
2. Verlaging uitkeringspercentage enlof invoering inhouding 
- invoering inhouding 
- verlaging uitkeringspercentage tot 73% 
- invoering inhouding + verlaging uitkeringspercentage 
3. I<oppeling vut-aanspraken aan dienstjaren. 
- 3 maanden vut per dienstjaar (max. 60 mnd.) 
- 2 maanden vut per dienstjaar (max. 60 rnnd.) 
4. Flexibele uittreding. 
- individuele vutreserve spreiden over zelf gekozen vut-periode 
- vut voor, tijdens en na 62-jarige leeftijd resp. 75, 8 0  en 85% 
5. Deeltijd-vut. 
- deeltijdvut als extra keuzemogelijkheid 
- 50% deeltijd-vut voor 60jarigen 
6. ATV in plaats van vut. 
- ATV met werkgelegenheidseffect gelijk aan vut 

Gebaseerd op Abp-gegevens, de PGGM kent geen vut bi j  4 0  dienstjaren. 

De zes beleidsvarianten Itunnen op vele manieren worden uitgewerkt. 
De tabel bevat hiervan slechts enkele voorbeelden. Daarnaast kunnen de 
varianten op velerlei wijzen worden gecombineerd. Er moet overigens op 
worden gewezen dat de genoemde besparingspercentages met een 
ruime onzekerheidsmarge zijn omgeven. 
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Voorts wordt in hoofdstuk 3 van het rapport aandacht besteed aan de 
financiering van de vut. Elke vorm van financiering (omslagstelsel, rente- 
deldting, Itapitaaldeltl<ing) geeft een bepaalde verdeling van vut-lasten 
over heden en toekomst. De financieringsvorm heeft echter geen invloed 
op de omvang van de vut-lasten. Deze wordt bepaald door de inhoud van 
de regeling. Wijziging van de methode van financiering vormt derhalve 
geen beleidsvariant in het kader van de heroverweging. 

Ten slotte stelt de werkgroep vast dat de genoemde beleidsvarianten 
negatieve werkgelegenheidseffecten hebben. Een afname van het aantal 
vutters betekent een evenredige afname van de herverdeling van werk 
die door de vut wordt bewerltstelligd. Bij beperking van de vut zullen in 
organisatorisch opzicht maatregelen moeten worden genomen om het 
werk van oudere werknemers te verlichten, om de doorstroming van het 
personeel te  bevorderen en om de veroudering van kennis tegen te gaan. 
Daarnaast brengen het vervangen van vut door deeltijd-vut en de 
ATV-variant specifieke problemen voor de organisatie met zich mee. 

Uit een oogpunt van rechtszekerheid behoren ingegane vut-uitkeringen 
niet te worden aangetast, terwijl voor het personeel dat nog enkele jaren 
van de vut-leeftijd is verwijderd een overgangsregeling wenselijk is. 
Omdat er t i jd gemoeid is met het ontwiltltelen van een flankerend beleid 
en omdat een breuk in de personeelsopbouw ongewenst is, dient een 
beperking van de vut zo vroeg mogelijk te worden aangekondigd en bij 
voorkeur geleidelijk tot  stand te komen. 

Overeenl<omstig de Wet Arbeidsvoorwaardenontwil<l<eling Gesubsidi- 
eerde en Gepremieerde Sector (WAGGS) komen de arbeidsvoorwaarden 
in de g +g-sector tot stand door onderhandelingen tussen werkgevers en 
werltnemers. De door de werkgroep ontwil<l<elde beleidsvarianten hebben 
derhalve voor de g + g-sector het karakter van informatie-materiaal voor 
de sociale partners in deze sector. 

In de sector overheid wordt over de arbeidsvoorwaarden onderhandeld 
tussen verschillende vertegenwoordigers van werltnemers en overheids- 
werkgevers. Met betreltlting tot  deze sector vormen de beleidsvarianten 
suggesties voor voorstellen van de zijde van de overheidswerl<gevers. 
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1. De arbeidsmarldpositie van jongeren (1 6-27 jaar) is vanaf 1982 
aanzienlijk verbeterd. De jeugdwerltloosheid was eind 1988 ten opzichte 
van 1982 met ruim een kwart gedaald to t  circa 150 000. In verband met 
de demografische ontwiltl<eling (ontgroening) mag voor het komende 
decennium gerekend worden op een verdergaande daling. De jeugdwerk- 
loosheid concentreert zich bij laaggeschoolde jongeren. Categorieën, die 
daarbij zijn oververtegenwoordigd, zijn schoolverlaters uit het speciaal 
onderwijs, meisjes met een laag opleidings niveau en een weinig 
gevraagde opleidingsrichting (LHNO, LEAO) en vooral etnische jongeren, 
met name van Turkse en Marokkaanse herkomst. De werkgroep trekt 
hieruit de conclusie dat het arbeidsmarktbeleid voor jongeren in de jaren 
negentig zich vooral zal moeten richten op laaggeschoolde (of verkeerd 
geschoolde) jongeren. 

2. Uit de beleidsbeschrijvingen rijst het beeld van een verbrokkeld 
arbeidsmarlttbeleid voor jongeren. 25 a 3 0  arbeidsmarlttgerichte maatre- 
gelen en experimenten werden geanalyseerd, die geheel of mede gericht 
zijn op jongeren. Deze worden gefinancierd door meerdere departe- 
menten en een groot aantal instellingen en organisaties, die actief zijn op 
dit terrein. Niettemin is er op meerdere onderdelen van dit beleidsterrein 
sprake van integratie en stroomlijning. Genoemd Itunnen worden de 
voornemens tot  regionale samenwerking inzake studie- en beroepskeuze- 
voorlichting, de kaderregeling scholing, de kaderregeling arbeidsin- 
passing en de tendentie specifieke beroepsopleidingen zoveel mogelijk te 
enten op het model van het leerlingwezen. 

3. De werkgroep heeft een ordening aangebracht in de vele maatre- 
gelen en experimenten door deze onder te brengen in een drietal 
clusters: 
- activering, oriëntatie en schakeling van werkloze jongeren; 
- beroepsscholing; 
- garantiebanen en werkervaringsplaatsen. 
Deze clusters worden beschouwd als fasen in een traject dat uitein- 

delijk moet leiden tot  bemiddeling naar regulier werk met of zonder 
gebruikmaking van een loonltostensubsidie. 
Werkloze jongeren dienen een of meerdere van deze trajectfasen te 
doorlopen. Het verband tussen de verschillende trajectfasen is op blz. 19 
schematisch in beeld gebracht. 

4. De werkgroep heeft een visie op hoofdlijnen ontwil<l<eld op het 
arbeidsmarktbeleid voor jongeren in de jaren negentig. Uitgangspunt was 
daarbij de conclusie uit de arbeidsmarktanalyse dat de jeugdwerk- 
loosheid zich zal concentreren bij laaggeschoolde jongeren en bij 
jongeren, wier opleiding onvoldoende aansluit bij de vraag uit de arbeids- 
markt. Verdere integratie van maatregelen en een stroomlijning naar 
effelaief gebleken ((modellen)) is een onderdeel, zij het niet het belang- 
rijkste van deze visie. De Ikern van de hoofdlijnenvisie is dat het verbe- 
teren van het scholingsniveau, met name initiële beroepsopleiding, waar 
mogelijk prioriteit dient te hebben boven andere instrumenten voor deze 
groep, zoals het opdoen van werkervaring. Daarmee hangt nauw samen 
dat gegeven de Itaraltteristielten van de doelgroep - laaggeschoold en 
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vaalt ook in andere opzichten een achterstand-groep - in veel gevallen 
trajectvorming nodig zal zijn om jongeren blijvend aan werk te  helpen. 

5 .  Alvorens deze hoofdlijnen-visie verder uit te werken, moet erop 
worden gewezen dat de werltgroep in zijn rapport nog aandacht vraagt 
voor het inltomensbeleid voor jongeren en het beleid gericht op het 
voorltomen van voortijdige schooluitval. Het inltomensbeleid kan 
enerzijds een belangrijke bijdrage leveren aan het beschikbaar Itomen 
van voldoende banen voor jongeren, anderzijds ltan een op elkaar 
afgestemd stelsel van jeugdinkomens (uit arbeid, sociale zekerheid en 
studiefinanciering) bijdragen to t  optimale keuzes met betreltlting tot  
scholing en arbeid. Het preventiebeleid voorkomt dat later een moeizame 
en kostbare weg moet worden begaan om jongeren te  kwalificeren voor 
de arbeidsmarkt. De werkgroep achtte het echter buiten zijn taaltop- 
dracht om op deze beleidsterreinen aanbevelingen te  doen. 

6. Bij scholing heeft de werltgroep voor ogen dat werkloze jongeren, 
die geen beroepsopleiding hebben voltooid, eerst een volledige opleiding 
afronden alvorens een baan wordt gezocht. Uit oogpunt van het voor de 
arbeidsmarkt wenselijk opleidingsniveau zal moeten worden gestreefd 
naar het eindniveau van het primair leerlingwezen. De werkgroep reali- 
seert zich echter dat voor een deel van de groep dit niveau te  hoog 
gegrepen Itan zijn. Voor deze jongeren kunnen het JWG en de werlterva- 
ringsplaatsen hun kans op een directe instroom op een reguliere arbeids- 
plaats vergroten. Oolt kan in een aantal gevallen het opdoen van werlter- 
varing een noodzal<eiijlte tussenstap zijn om jongeren voor het volgen 
van een verdere beroepsopleiding te motiveren. 

7. Teneinde het volgen en met succes afronden van een beroepsop- 
leiding van veelal laaggeschoolde jongeren te bevorderen doet de 
werkgroep een aantal concrete voorstellen. 

In de eerste plaats zullen jongeren vroegtijdig moeten worden gesti- 
muleerd to t  het volgen van een beroepsopleiding. Daarvoor zijn twee 
momenten aangewezen: bij voortijdige schoolverlaters het moment 
waarop zij de school verlaten. Dan dient door de school het initiatief te 
worden genomen voor een gesprek waarin getracht wordt hen te 
bewegen tot  het volgen van een beroepsopleiding. Bij werltloze jongeren 
is dat het moment waarop zij zich inschrijven bij het arbeidsbureau. 
Jongeren zonder voldoende kwalificaties dienen dan in een orientatiege- 
sprek gestimuleerd te  worden tot het volgen van een beroepsopleiding. 

In de tweede plaats zal het leerlingwezen moeten worden aangepast 
aan de instroom van niet-traditionele doelgroepen. Voor zover dit laagge- 
schoolde jongeren betreft doet de werltgroep aanbevelingen in de sfeer 
van vooropleiding in het kader van het leerlingwezen (wederom invoeren 
van het nulde jaar) en begeleiding tijdens het volgen van de opleiding. 
Voor andere niet-traditionele doelgroepen (uitvallers HAVO, VWO, MBO) 
worden voorstellen gedaan, die een versneld doorlopen van het leerling- 
wezen-programma mogelijk malten en worden vormen van secundair 
leerlingwezen aanbevolen. 

8. Trajectvorming is naast scholing en stroomlijning van maatregelen 
ook als Ikernelement van de visie op hoofdlijnen genoemd. Aandacht zal 
moeten worden besteed aan het opstellen van activiteitenplannen, een 
geschaltelde reeks van activiteiten voor werkloze jongeren, die zijn 
afronding vindt in bemiddeling naar regulier werk. De ervaringen met 
succesvolle projecten laten zien dat het van groot belang is voor de 
betroltken jongeren een duidelijk traject uit te zetten, waarin de 
bestaande tekorten in de sfeer van opleiding en werkervaring worden 
opgeheven en waarin in de laatste fase concreet uitzicht wordt geboden 
op de aanvaarding van regulier werk. Van belang is dat één enkele 
instantie, en daarbinnen zoveel mogelijk één persoon, de verantwoorde- 
lijkheid voor de bewaking van het doorlopen van het traject op zich 
neemt. Tot deze instantie Itan de jongere zich wenden met tussentijdse 
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vragen en problemen. Voor zover de complexiteit van het traject of de 
ernst van de achterstanden bij betroltltene dat noodzaltelijlt maken, Itan 
bovendien meer of minder intensieve begeleiding geboden zijn teneinde 
tussentijdse uitval te voorltomen. 

9.  Netwerltvorming in de oriëntatie- en schaltelfase is noodzaltelijlt. 
Bijzondere aandacht heeft de werkgroep besteed aan de samenwerlting 
van instanties en instellingen, die zich bezighouden met alttiviteiten in de 
sfeer van oriëntatie en (voor)schalteling. Juist hier is spralte van veel 
versnippering, terwijl omgekeerd bij succesvolle projecten samenwerking 
van de betroltlten instanties en instellingen (netwerlworming) in een 
belangrijke mate blijkt bij te dragen aan dit succes. De werltgroep 
beveelt daarom aan tijdelijke voorzieningen te  treffen teneinde samen- 
werltingsverbanden (netwerken) voor deze en de andere fasen van het 
traject tot  stand te brengen. 

10. Bij zijn werltzaamheden heeft de werkgroep er rekening mee 
moeten houden dat een groot deel van de middelen, die met het arbeids- 
marktbeleid voor jongeren gemoeid zijn, onderdeel uitmalten van de 
Rijltsbijdrage aan het beoogd Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening 
(CBA). Daarnaast vormde het leerlingwezen een belangrijk richtpunt voor 
zijn aanbevelingen. Voorstellen zijn gedaan voor een andere aanwending 
van middelen teneinde de doelmatigheid en effelttiviteit van het arbeids- 
marlttbeleid voor jongeren te vergroten. 

'i. Str<acpmlijeaing en integratie van regelingen 

In het heroverwegingsrapport Subsidies arbeidsmarktgerichte projeltten 
voor jongeren zijn de maatregelen en projeltten, gericht op de arbeidsin- 
passing van werltloze jongeren, geïnventariseerd met het oogmerk te 
onderzoeken in welke mate betere afstemming en stroomlijning mogelijk 
dan wel wenselijlt is. 
De vele maatregelen zijn ondergebracht in drie clusters: 

1. alttivering, oriëntatie en schakeling van werltloze jongeren; 
2. beroepsscholing; 
3. garantiebanen en werltervaringsplaatsen. 
De clusters worden beschouwd als fasen in een traject dat uiteindelijk 

moet leiden tot  bemiddeling naar regulier werlt. 

Geconstateerd is dat ten dele reeds spralte is van stroomlijning en 
integratie (/<aderregeling Scholing, Kaderregeling Arbeidsinpassing) en 
ten dele voorstellen hiervoor ontwiltlteld zijn (studie- en beroepslteuze- 
voorlichting). Op het terrein van alttivering/oriëntatie en schakeling is nog 
spralte van weinig samenwerlting en afstemming tussen de vele 
betroltlten voorzieningen en instanties. 

De regering acht het gewenst dat verdere afstemming tussen of 
samenvoeging van alttiviteiten wordt nagestreefd. Zij onderschrijft 
daarom de aanbeveling om middels netwerltvorming op loltaal of 
regionaal niveau samenwerlting tussen betroltlten instanties en 
samenhang en integratie van alctivering/oriëntatie en schaltelalttiviteiten 
te bevorderen. Met name aan nieuwe projeltten moeten strikte 
voorwaarden gesteld worden, zoals betrokkenheid van alle instanties en 
uitsluitend subsidiëring van oriëntatie- en schaltelprojel<ten, die deel 
uitmaken van een individueel trajeltt dat leidt to t  beroepsscholing en 
bemiddeling naar regulier werlt. 
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2. Voortzetting arbeidsmarktbeleid voor jongeren 

Het rapport beperkt zich niet tot een inventarisatie van de maatregelen 
en voorstellen tot stroomlijning en afstemming van maatregelen. Ook 
worden kenmerken van werldoze jongeren en hun arbeidsmarl<tltansen in 
de komende 5 a 10 jaar onderzocht teneinde van daaruit een arbeids- 
marktbeleid voor jongeren verder te ontwiltkelen. 

De regering stemt in de eerste plaats in met de Itonltlusie dat 
weliswaar de omvang van de jeugdwerltloosheidsproblematielt is 
afgenomen en door de demografische ontwil<keling verder zal vermin- 
deren, maar dat niettemin de behoefte aan een specifiek arbeidsmarkt- 
beleid voor jongeren blijft bestaan. Laaggeschoolden en geschoolden in 
een weinig gevraagde opleidingsrichting vormen een risico-groep op de 
arbeidsmarkt. In het belang van hen zelf en om verspilling van menselijke 
mogelijkheden en hoge maatschappelijke kosten te voorkomen dient een 
op hun problematiek toegesneden arbeidsmarktbeleid gecontinueerd te 
worden. 

3. Prioriteit van scholing 

In het rapport wordt aangegeven dat in het arbeidsmarktbeleid voor 
jongeren beroepsscholing centraal dient te staan. De regering stemt 
daarmee in. Voortijdig schoolverlaten zal primair zoveel mogelijlt 
voorkomen dienen te worden door preventieve maatregelen in het 
regulier onderwijs. Op een aantal scholen wordt, onder andere in het 
kader van door de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie Criminaliteit gesub- 
sidieerde projecten, reeds met dergelijke maatregelen geëxperimenteerd. 
Voor jongeren, die niettemin voortijdig de school verlaten (uitvallers LBO, 
MAVO, HAVO/VWO) of zonder voltooide beroepsopleiding de arbeids- 
markt betreden (uitvallers MBO), dient een beroepsopleiding, bij 
voorkeur via de weg van het leerlingwezen, waar mogelijk prioriteit te 
hebben boven andere instrumenten voor deze groep, zoals het opdoen 
van werkervaring. In verband daarmee zou onderzocht moeten worden of 
voor jongeren, die voortijdig het praktijk gericht onderwijs tijdens de 
leerplichtige leeftijd verlaten, de toelatingsleeftijd tot het leerlingwezen 
verlaagd kan worden. 

Voorzover jongeren van 16-21 jaar een weritervaringsplaats wordt 
aangeboden in het Itader van het JWG, zal oolt hier bevorderd moeten 
worden dat dit gecombineerd wordt met of gevolgd wordt door een 
beroepsopleiding. Individuele trajectbegeleiding is ook hier weer van 
groot belang (zie oolt paragraaf 5). Hiermee wordt de weg ingeslagen 
van een curatief naar een preventief beleid: voorltomen dient te worden 
dat jongeren, die nog een heel beroepsleven voor zich hebben een risico- 
groep blijven door het ontbreken van beroepsltwalificaties op tenminste 
het niveau van een afgeronde primaire leerlingwezenopleiding. 

4. Stimulering ieerlingwezen 

Bevordering van de instroom in het leerlingwezen van laaggeschoolde 
jongeren (uitvallers LBO, MAVO) en van niet tot de gebruiltelijlte 
doelgroep behorende jongeren (HAVO/VWO-ers al dan niet met 
voltooide opleiding, uitvallers MBO) is noodzakelijlt, zowel vanuit het 
aanbod als vanuit de vraag bezien. Instroom van deze niet-traditionele 
doelgroepen alsmede bevordering van het rendement vragen om een 
aanpassing van het leerlingwezen. Daartoe dienen reeds in gang gezette 
aldiviteiten in het kader van de vernieuwing en ontwiltlteling van het 
leerlingwezen met Itracht te worden voortgezet. 

Daarnaast stemt de regering in met de voorstellen in het rapport 
aangaande het (opnieuw) invoeren van het zgn. nuldejaar van het 
leerlingwezen, met name voor de groepen die gebaat zijn bij een pralttijk- 
gerichte opleiding. Alsoolt met de voorgestelde intensivering van de 
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begeleiding, het bevorderen van de instroom van jongeren uit etnische 
minderheden en van meisjes in opleidingen waarin zij ondervertegen- 
woordigd zijn. Deze aanpassingen kunnen door herschiltlting van 
middelen worden gerealiseerd. 

De problematiek van de jeugdwerldoosheid verandert in de jaren 
negentig t.o.v. de jaren tachtig van een kwantitatief in een kwalitatief 
probleem. De omvang neemt af, maar de groep is door zijn samen- 
stelling moeilijker te  Ikwalificeren voor de arbeidsmarkt. De Itwalificatie 
van laagopgeleiden, ongeschoolden of verkeerd geschoolden, die voor 
hen zelf en vanuit maatschappelijk oogpunt een beleidsdoelstelling moet 
zijn, zal daarom in veel gevallen een langdurig traject zijn van motivering, 
oriëntatie, voorschalteling en beroepsscholing met als uiteindelijk doel en 
resultaat bemiddeling naar regulier werk. De regering onderschrijft in dat 
verband de aanbeveling om in een aantal gevallen, teneinde de slaagkans 
te optimaliseren, trajecten uit te  zetten en intensieve begeleiding te  
geven aan het moeilijl<ste deel van de doelgroep. Van belang is dat één 
enkele instantie en daarbinnen zoveel mogelijk één persoon de verant- 
woordelijkheid voor het doorlopen van het traject op zich zal gaan 
nemen. Het ligt in de rede de verantwoordelijltheid voor het trajectmana- 
gement bij het GAB te  leggen, die deze verantwoordelijkheid in 
afwachting van de beoogde RBA-structuur (Regionaal Bestuur voor de 
Arbeidsvoorziening) in nauwe samenwerking met de betroltken 
gemeenten deelt. Het kan daarbij wenselijk zijn dat de verantwoorde- 
lijkheid voor het doorlopen van een onderdeel van het traject en de feite- 
lijke begeleiding daarbij wordt gedelegeerd aan de GSD. 

delen voor arlaeidsmarlctbeleid jongeren 

De regering is van oordeel dat investeren in het jongere deel van de 
beroepsbevollting een verantwoorde en juiste investering is. Zij 
handhaaft daarom de daarvoor ter beschiltlting gestelde middelen. Wel is 
enige herschiltlting van middelen gewenst, met name op het gebied van 
alttiveringloriëntatie en schakeling. Efficiënt gebruik van hiervoor door 
departementen beschikbaar gestelde middelen wordt bevorderd door 
nauwe samenwerking tussen hierbij betrokken instanties (netwerlt- 
vorming). 

De aanbevelingen die liggen op het terrein van het beoogd Centraal 
Bestuur Arbeidsvoorziening, met name de aanbevelingen met betrekking 
to t  bevordering instroom niet-traditionele groepen in het leerlingwezen 
en rendementsverhoging van het leerlingwezen, zullen in deze nieuwe 
overlegstructuur worden ingebracht. 
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1. Beschrijving van et bestaande beleid 

1. 1 Inleiding 
Het Technisch Ontwiltltelingsltrediet (Tol<) is een uit 1954 daterend 

instrument waarmee de overheid beoogt ontwiltltelingsactiviteiten in het 
bedriifsleven te stimuleren. Het Tol< richt zich binnen het totale instru- 
mentarium voor technologiebeleid op een tamelijk dicht bij de markt 
gelegen deel van het Itennistraject. Van de met de PBTS te stimuleren 
projectsoorten liggen haalbaarheids- en onderzoekprojecten dichter bij 
het fundamentele onderzoek en slechts demonstratieprojecten dichter bij 
de marlttintrodulttie. Overigens onderscheidt het Tol< zich van de PBTS" 
door zijn generieke karakter; het richt zich niet op een beperkt aantal 
technologiegebieden maar is, evenals de INSTIR*", toeganltelijlt voor 
ontwiltltelingsprojecten op alle terreinen. 

Met het Tol< wordt ontwikltelingswerlt gestimuleerd door per project 
een krediet beschiltbaar te stellen ter dekking van ten hoogste 60% van 
de projectltosten. Het Itrediet dient in principe binnen 15 jaar na het 
beëindigen van het ontwiltltelingsproject terugbetaald te worden, waarbij 
de uit het project voortvloeiende omzet als maatstaf voor het aflossings- 
schema geldt. Ingeval het project technisch dan wel commercieel zonder 
succes blijft vervalt de plicht het (restant van het) Itrediet af te lossen. 

Over het Itrediet is een samengestelde rente van 5% per jaar 
verschuldigd die aan het eind van ieder jaar rentedragend wordt bijge- 
schreven bij de hoofdsom. In de in 1986 gepubliceerde artikelsgewijze 
regeling van het Tol< is bepaald dat bedrijven met wereldwijd meer dan 
20 000 werknemers niet langer in aanmerking voor een Tol< komen. 
Eveneens is toen het maximum Itrediet dat jaarlijks aan een ondernemer 
beschiltbaar wordt gesteld beperkt tot f 25 mln. 

De behandeling van aanvragen en van lopende projecten is in handen 
van StiPT, het uitvoeringsorgaan van het ministerie van Economische 
Zalten voor technologiebeleid. Een belangrijke adviserende rol bij het 
toekennen van nieuwe ontwiltltelingsltredieten speelt de Ontwiklte- 
lingsraad, een onafhankelijk college waarin vier niet-ambtelijke desltun- 
digen zitting hebben. 

Het Tol< is gericht op het overwinnen van problemen die bedrijven 
kunnen belemmeren bij het uitvoeren van perspectiefrijlte doch riskante 
ontwiltltelingsactiviteiten. Het probeert dat op drie manieren te doen: 
- door een substantieel deel van de projectltosten te financieren via 

het krediet, met name ten behoeve van projecten die anders niet of met 
vertraging uitgevoerd zouden worden; 
- door te delen in het risico dat de ondernemer met het project loopt: 

bij technisch dan wel commercieel mislultlten van het project vervalt de 
plicht om het (restant van) het krediet af te betalen; 
- door Itredietaanvragers van een advies omtrent de kwaliteit van door 

hen ingediende projectvoorstellen te voorzien. 
Het jaarbudget op verplichtingenbasis voor het TOK is recentelijk fors 

ingekrompen van f 178 mln. tot f 100 mln. Sinds 1987 is f 10 mln. extra 
" PETS = Programmatische Bedrijfsgerichte 
Technologiestimulering afgesplitst voor de ondersteuning van projecten op het gebied van 
M INSTIR = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~  defensietechnologie (Codema). Vanaf 1989 is in de begroting en de 
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meerjarenramingen van het Ministerie van Economische Zaken voor 
kredieten een bedrag van f 89,5 mln. per jaar aan verplichtingen 
voorzien. 

1.2 Milieuvriendel~l<e en arbeidsvriendeloke technologie 
Behalve het TOK bestonden er andere instrumenten ter stimulering van 

ontwiltltelingsactiviteiten in het bedrijfsleven. In het Tol< zelf was tot eind 
1988 tijdelijk de Subsidieregeling arbeidsvriendelijlte produlttiemiddelen 
opgenomen. Op grond hiervan konden ondernemers die een Tol< 
ontvingen in aanmerking komen voor aanvullende subsidie wanneer het 
project aan een aantal aanvullende eisen voldeed met betreldting tot het 
arbeidsvriendelijlte Itarakter van de ontwil<l<eling in Ikwestie. Los van de 
TOK-regeling werd ook de ontwiltlteling en toepassing van milieuvriende- 
lijke technologie gestimuleerd. Van 1982 tot en met 1988 gebeurde dit 
in de Stimuieringsregeling ontwildtelings- en demonstratieprojecten 
milieuvriendeiijlte technologie, die door de ministers van VROM en 
Economische Zaken uitgevoerd werd. Na het intreltken van deze regeling 
op 20 december 1988 is door de minister van VROM de Stimuleringsre- 
geling Milieutechnologie ingesteld. De invoering door de minister van 
Economische Zaken van een stimuleringsregeling voor de marktintro- 
ductie van milieuapparatuur is in verband met deze heroverwegingsope- 
ratie uitgesteld. 

1.3 /<osten en baten van het Tol< 
Na een daling in de loop van de jaren tachtig is het aantal aanvragen 

en toekenningen van ontwildtelingsl<redieten in 1988 weer toegenomen 
tot 105 respectievelijk 68. Het budget voor dat jaar - f 89,5 mln. op 
verplichtingenbasis - is daarmee geheel uitgeput. Op Ikasbasis luiden 
meerjarenramingen voor uitgaven voor kredieten en uitvoering van de 
regeling als volgt (in f mln.): 

Het voor uitgaven geraamde bedrag in 1993 van f 125,4 mln. is in dit 
heroverwegingsrapport het ijkpunt. Aangezien dit een kasbedrag is dat 
voortvloeit uit verplichtingen die gedurende vele voorgaande jaren zijn 
aangegaan Ikunnen besparingen ten opzichte van het ijkpunt slechts tot 
stand komen door de verplichtingen vanaf 1990 zeer fors te verlagen. 

Het budgettaire beeld van het Tol< wordt niet alleen gevormd door de 
uitgaven die met het instrument gemoeid zijn maar ook door de 
inkomsten voortvloeiend uit aflossingen op eerder verstrekte kredieten. 
Deze belopen in de regel zo'n 40°/o van de Ikredieten waarop ze 
betrekking hebben. Het is inherent aan een instrument als het Tol<, dat 
immers gericht is op het ondersteunen van ccrisicovolle» projecten, dat 
een deel daarvan mislukt en dus ook niet tot (volledige) terugbetaling zal 
leiden. Hoewel de aflossingen niet betrokken zijn in de vaststelling van 
het ijkpunt zijn zij toch van belang voor het beoordelen van de financiële 
en beleidsmatige merites van zowel het huidige instrument als de te 
bespreken varianten. In de meerjarenramingen zijn de aflossingen op 
ontwiltltelingsl<redieten als volgt geraamd (in f mln.): 
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In de jaren na 1993 valt op reeds verstrekte kredieten nog een bedrag 
van circa f 300 mln. aan aflossingen te verwachten. 

1.4 Effectiviteit 
Het is mogelijk de inkomsten- en uitgavencijfers te relateren aan het 

innovatiegedrag van bedrijven en de economie in ruimere zin. Gaat men 
uit van een kredietpercentage van 50 dan leidt het TOK tot een ontwikke- 
lingsinspanning van twee maal het aan kredieten verstrekte bedrag. In 
1988 kwam dit neer op een totaal van f 1 17 mln., ofwel zo'n 9% van de 
R&D-uitgaven van bedrijven die in principe voor een TOK in aanmerking 
komen. In hetzelfde jaar bedroeg de met TOK-projecten samenhangende 
omzet zo'n f 900 mln., gegeven de gerealiseerde terugbetalingen van 
f 45 mln. en de ervaringsregel dat de aflossing circa 5% van de gegene- 
reerde omzet bedraagt. Overigens zijn deze twee grootheden geen 
absolute maten voor de effectiviteit van het TOK; een deel van de 
ontwil<l<elingsinspanning en de omzet zou immers ook zonder de 
kredieten wel tot stand zijn gekomen. 

1.5 Ontwikkelingen rond het TOK 
In het door het kabinet onderschreven rapport ((Wissel tussen kennis 

en markt)) van de Adviescommissie voor de uitbouw van het technologie- 
beleid zou stimulering van technologische ontwikkelingen vooral in het 
dicht bij de markt gelegen deel van het kennistraject moeten plaats- 
vinden. In dit kader bepleit de commissie een intensivering van het TOK. 

In internationaal verband is het van belang dat de Europese Commissie 
de minister van Economische Zaken verzocht heeft maatregelen te 
nemen waardoor de steunintensiteit van het TOK afneemt. De Commissie 
acht het instrument niet geheel in lijn met het R&D-steunkader. 

Relevant is verder de wijze waarop in ons omringende landen ontwik- 
kelingsactiviteiten worden gestimuleerd. In een aantal gevallen gebeurt 
dit door middel van instrumenten die zich op R&D-activiteiten in het 
algemeen richten. Ook vindt ondersteuning langs fiscale weg plaats. 

2. De beleidsvarianten 

2. 1 Inleiding 
In dit rapport zijn acht beleidsvarianten ontwikkeld waarmee de 

belangrijkste alternatieven ten opzichte van het huidige TOK in kaart zijn 
gebracht. Vijf van deze varianten behelzen met name een andere 
vormgeving van het instrument; twee ervan zijn ontwikkeld om de 
effecten van besparing op, respectievelijk afschaffing van, het instrument 
in kaart te brengen, en bij de laatste wordt bezien welke aspecten er 
zitten aan inbedding van het instrument in de fiscaliteit. 

Bij elke variant komen de gevolgen ervan voor de overheid en voor het 
- aanvragende - bedrijfsleven ter sprake. Deze zijn toegespitst op de in 
1 . l .  genoemde functies van het instrument (financiering, risicodeling en 
advisering) en op de doelmatigheid. 

2.2 De varianten 
Binnen de eerste vijf varianten blijft de gemengd kredietvariant het 

dichtst bij het huidige TOK. Bij deze variant zou de risicodragende 
kredietvorm plaats maken voor een krediet dat voor een deel risico- 
dragend is en voor een ander deel altijd terugbetaald moet worden. Een 
voordeel ervan is dat de doelmatigheid voor de overheid groter is dan bij 
het huidige TOK - de terugbetalingen nemen op termijn toe -; daar staat 
tegenover dat het voor het TOK essentiële risicodragende element wat 
naar de achtergrond verdwijnt. 

Bij de garantievariant wordt de bancaire functie, die nu door de 
overheid wordt vervuld, uitbesteed aan een of meer externe financiers. 
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De overheid zou met Ikredietgaranties het risico dat de financier daarmee 
loopt sterk verkleinen of geheel wegnemen. Deze variant lijkt met name 
op de aspecten financieringsfunctie, risicodelingsfunctie en doelma- 
tigheid negatief uit te  pakken voor het bedrijfsleven terwijl ook de 
doelmatigheid voor de overheid er niet bi j  wint. Overigens zijn precieze 
gevolgen van deze variant niet te beschrijven zolang met de externe 
financier niet is overeengekomen op welke wijze en onder welke 
voorwaarde hij de kredieten zou gaan verstrekken. 

Een derde variant is die waarbij het Ikrediet vervangen zou worden door 
een - lagere - subsidie. Zowel vanuit de optiek van de overheid als vanuit 
die van het bedrijfsleven resulteert deze variant in een verminderd verwe- 
zenlijken van de financierings- en de risicodelingsfunctie; wel is een 
uitbreiding van het bereik van de adviseringsfunctie mogelijk. Een subsi- 
dievariant is voor het bedrijfsleven relatief doelmatig, voor de overheid 
heeft hij wat dat betreft zowel plus- als minpunten. 

Als vierde mogelijkheid wordt genoemd het verstrekken van een 
subsidie met daarboven een krediet dat altijd, ongeacht eventueel 
mislul<l<en van het project, terugbetaald dient te worden. Deze variant 
versterkt - zij het indirect - de financieringsfunctie van het instrument 
voor het bedrijfsleven. De variant is voor zowel overheid als bedrijfsleven 
doelmatiger en werkt voor beide partijen positief uit op de risicodelings- 
functie. 

De laatste variant die vooral op een beleidsmatige verandering 
georiënteerd is, is de doelgroep-variant. Bij deze optie zou het 
Tol<-instrument nog slechts openstaan voor projecten van middelgrote 
en kleine bedrijven, of voor projecten op enkele geselecteerde technolo- 
giegebieden. Voor het bedrijfsleven zou dit betekenen dat een deel van 
de huidige gebruikers van de regeling uitgesloten wordt. Voor de 
overheid betekent dit eveneens dat de financierings- en risicodelings- 
functies een minder breed bereik krijgen. Wel kan vanuit overheidsoptielk 
de regeling bij deze variant aan doelmatigheid winnen. 

Bij de besparingsvarianten moet om een besparing van 20% ten 
opzichte van het ijkpunt te  verwezenlijken de committeringsruimte met 
ingang van 1990 met ongeveer de helft worden teruggebracht. Bij de 
nulvariant verdwijnt deze ruimte geheel. Dit heeft zowel voor de overheid 
als voor het bedrijfsleven een negatief effect voor de financierings- en de 
risicodelingsfunctie; de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal loopt 
terug. De min 20%-variant leidt er bovendien toe dat voor het bedrijfs- 
leven de kans dat een project (snel) gehonoreerd wordt daalt. Voor de 
overheid betekent de variant dat de projectportefeuille kleiner wordt 
zonder dat de uitvoeringslasten evenredig afnemen. De nulvariant heeft 
voor de overheid als effect dat het totale beleidsinstrumentarium en de 
bijbehorende regelgeving in omvang afnemen. 

De fiscale variant - de uitkering van het krediet via een belastingaftrek 
in de vpb-sfeer laten verlopen - is vergeleken met het huidige Tol< 
ondoelmatig; voor de overheid omdat de regelgeving in omvang en 
complexiteit toeneemt zonder dat het instrument wezenlijk verandert, en 
voor het bedrijfsleven omdat dit met een extra actor - de belastingdienst 
- te maken Itrijgt. 

Vermeldenswaard is dat een aantal varianten de bezwaren van de 
Europese Commissie tegen de steunintensiteit van het huidige TOK kan 
ondervangen. Dit betreft de gemengd Ikredietvariant, de garantievariant, 
de subsidievariant, de subsidie-kredietvariant en uiteraard de nulvariant. 

Overigens is het aantal varianten nog uit te breiden door aspecten van 
verschillende varianten te combineren. 
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Overzichtstabel 

gemengd garantie subsidie subsidiekre- doelgroep min-20Yo- nulvariant fiscale variant 
kredietvariant variant variant dietvariant variant variant 

Gevolgen voor 
overheid 

financieringsfunctie 
risicodelingsfunctie 
doelmatigheid 
adviseringsfunctie 

Gevolgen voor het 
bedrijfsleven 

financieringsfunctie 
risicodelingsfunctie 
doelmatigheid 
adviseringsfunctie 

O = geen verandering t.o.v. huidige TOK 
+ = positieve verandering t.o.v. huidige TOK 
+ + = sterk positieve verandering t.o.v. huidige TOK 
- negatieve verandering t.o.v. huidige TOK 
--  sterk negatieve verandering t.o.v. huidige TOK 
-/+ = er zijn zowel positieve als negatieve veranderingen t.o.v. huidige TOK 
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Aard der beleidsvarianten 

Aard der beleidsvarianten Doelmatigheid Voorzieningen- Profijtbeginsel Overig 
niveau 

Deelrapportnr. 
Begrotingsvoorbereiding 1989 

Nr. 1. Recente conflictopwekkende regelgeving 

1. Belastingrechtspraakvariant p.m. 
2. Variant sociale verzekeringswetgeving p.m. 

Nr. 2. Aanstellingsbeleid en rechtspositionele regelingen 
voor het onderwijzend personeel 

Nr. 1. 

Nr. 2. 

Nr. 3. 

1. Formatiebudgetvariant 1 13 
2. incentives en verplichtingen bij 
taakverminderings- en wachtgeldregelingen 87 
3. Cumulatievariant p.m. 
4. Variant m.o.v. informatievoorziening en controle p.m. 

Begrotingsvoorbereiding 1990 

Toerekening aan het budgettaire plafond voor 
ontwikkelingssamenwerking 

1. ODA-normstellingsvariant 
2. Versterkte toerekeninasvariant 

(eigen Nederlandse normstelling) 
3. Vermaatschappelijkingsvariant 

Gevolgen EG-beleid voor het bestaande nationale 
beleid 

1. Specifieke besparingsvoorstelien ten aanzien 
van beleid, niet betrekking hebbend op 
medefinanciering 
- OS 8 
- EZ 3+p.m. 
- BiZa 2,4 

2. Specifieke besparingsvoorstellen in verband 
met EG-beleid waarbij medefinanciering in het 
geding is 
- L&V 6,7 
- SZW p.m. 
- V&W 1 o 
3. Mogelijke besparingen als gevolg van verwant 
beleid p.m. 

VUT in de collectieve sector 

1. Gefaseerd beperken vut-uitgaven 
- afschaffing vut bij 40  dienstjaren 
- verhoging vut-leeftijd tot 61 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 62 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 63 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 64 jaar 
- afschaffing van de vut 

2. Verlaging uitkeringspercentage enlof invoering 
inhouding 
- invoering inhouding 
- verlaging uitkeringspercentage tot 73% 
- invoering inhouding + verlaging 
uitkeringspercentage 

3. Koppeling vut-aanspraken aan dienstjaren 
- 3 maanden vut per dienstjaar (max. 60 mnd.) 
- 2 maanden vut per dienstjaar (max. 60 mnd.) 
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Aard der beleidsvarianten Doelmatigheid Voorzieningen- Profijtbeginsel Overig 
niveau 

Nr. 4. 

Nr. 5. 

4. Flexibele uittreding 
- individuele vut-reserve spreiden over zelf 
gekozen vut-periode 
- vut voor, tijdens en na 62-jarige leeftijd resp. 75, 
8 0  en 85% 

5. Deeltijd-vut 
- deeltijdvut als extra Ikeuzemogelijkheid 
- 50% deeltijd-vut voor 60-jarigen 

6. A N  in plaats van vut 
- A N  met werkgelegenheidseffect gelijk aan vut 880  

Subsidies ten behoeve van arbeidsmarktgerichte 
projecten voor jongeren (herschikkingsvarianten) O 

Technische ontwikkelingskredieten 

A. Gemengdkredietvariant 
B. Garantievariant 
C. Subsidievariant 
D. Subsidiekredietvariant 
E. Doelgroepvariant 
F. -20%-variant 
G. Nulvariant 
H. Fiscale variant 
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LAGE U 1. In dit overzicht worden maatregelen opgenomen, die beschreven 
zijn in heroverwegingsrapporten begrotingsvoorbereiding 1982-1 990, en 
die vanuit technisch oogpunt bezien, kunnen worden gekwalificeerd als 
feitelijk uitvoerbaar. 

Bij de samenstelling van het overzicht heeft de vraag of de maatre- 
gelen, gelet op maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen sinds 
de totstandkoming van het rapport, nog als zinvol kunnen worden aange- 
merkt, geen rol gespeeld. 

2. De uit de beleidsvarianten resulterende besparingen zijn geïndi- 
ceerd voor verschillende ijkpunten. Van een normalisatie op basis van het 
begrotingsjaar 1990, met eventueel doorwerking in de meerjarencijfers 
tot 1994, is afgezien. Een dergelijke herberekening zou afhankelijk zijn 
van een aantal veronderstellingen en het volledig technisch karakter van 
de maatregelen teniet doen. 

Overzicht van technisch uitvoerbare beleidsvarianten uit de heroverwegingsrapporten begrotings- 
voorbereiding '1 982-1 990 

IJkpunt jaar Departement Opbrengst 
ijkpuntjaar 
(mln.) 

Buitenlandse Zaken 

Taak, omvang en opbouw van de buitenlandse 
vertegenwoordigingen van het koninkrijk (rapport 58) 

1. Beperking takenpakket buitenlandse posten 
2.  Profijtbeginsel bij consulaire taken en taken op het 
gebied van de handelsbevordering/economisch criterium 
bij incasso-activiteiten 

BuZa 

BuZa 

Toerekening aan het budgettaire plafond voor 
ontwikkelingssamenwerking (begrotingsvoorbereiding 
1990 deelrapport nr. 1 ) 

1. ODA-normstellingsvariant 
2.  Versterkte toerekeningsvariant (eigen Nederlandse 
normstelling) 
3. Vermaatschappelijkingsvariant 

Gevolgen EG-beleid voor het bestaande nationale beleid 
(begrotingsvoorbereiding 1990 deelrapport nr. 2) 

1. Specifieke besparingsvoorstellen ten aanzien van 
beleid, niet betrekking hebbend op medefinanciering 
- OS 
- EZ 
- BiZa 

1993 O S 8 
1993 EZ 3 +p.m 
1993 BiZa 2.4 

2. Specifieke besparingsvoorstellen in verband met 
EG-beleid waarbij medefinanciering in het geding is 
- L&V 
- SZW 
- V&W 

1993 L&V 6.7 
1993 SZW p.m. 
1993 V&W 1 O 

3. Mogelijke besparingen als gevolg van verwant beleid 1993 O&W. EZ. L&V p.m. 

Justitie 

Beroepsprocedures (rapport 51) 

1. invoering proceskostenveroordeling in het 
administratief recht 
2.  Stroomlijning voorprocedures 

1987 alle 
1987 alle 

Diensten met opsporingsbevoegdheid (rapport 73) 

1.  Herverdeling opsporing op de weg V&W, SZW, 
1989 Just., BiZa nader te ramen 

1989 V & W  25,5 
2.  Opheffing opsporingstaak Dienst Omroepbijdragen 
d.m.v. gemeentelijke inning van omroepbijdragen 
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IJlcpunt jaar Departement Opbrengst 
ijkpuntjaar 
(mln.) 

Rechtsbijstand (begrotingsvoorbereiding 1988 
deelrapport nr. 5) 

1. afschaffing verplichte vertegenwoordiging bij 
eenvoudige echtscheiding 
2. afschaffing verplichte vertegenwoordiging voor alle 
echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek 
3. afschaffing verplichte vertegenwoordiging voor alle 
echtscheidingen 
4. afschaffing verplichte vertegenwoordiging bi j  
alimentatiezaken 
5. afschaffing verplichte vertegenwoordiging overige 
personen en familiezaken 
6. afschaffing formele verweren bi j  ontslagaanvraag GAB 
7. afschaffing procureursvergoeding 
8. afschaffen procesmonopolie advocatuur 
9. verscherping toevoegingsbeleid bij rijden onder invloed 
10. afschaffing ambtshalve toevoeging 
11. bevordering transactiebeleid 
12. verbetering voorlichting en uitvoering 
13. invoering eigen bijdrage in strafzaken 
14. wijziging inkomenstoets bi j  echtscheiding 
15. afschaffing aftrekposten voor draagkrachtberekening 

Recente conflictopwel<l<ende regelgeving 
(begrotingsvoorbereiding 1989 deelrapport nr. 1) 
1. belastingrechtspraalwariant 
2. variant sociale verzelceringswetgeving 

Binnenlandse Zaken 

De positie van niet-Nederlanders in Nederlandse 
stelsels van sociale en culturele voorzieningen (begro- 
tingsvoorbereiding 1989 deelrapport nr. 3) 

woonlandbeginsel in de Algemene I<inderbijslagwet 
beperking export Toeslagenwet 
beperking export vollcsverzelceringen 
beperlcing export werknemersverzekeringen 
afscherming AWBZ 
beperking hoogte remigratie-uitkeringen 
opzetten taalcursussen 

remigratie van de groep Surinamers die hier met 
speciale instemming heeft verbleven 
- remigratie van Surinamers ouder dan 5 0  jaar met Ned 
nationaliteit 
- groepsremigratie van Surinamers 
- heroriëntatie van de steunfunctie-instellingen 

- decentralisatie van de steunfunctie-instellingen 

- decentralisatie rijksbijdragen 

- verhoging budget van tijdelijke, locale 
toeleidingsprojecten 

- uitbreiding taak particuliere arbeidsbemiddeling 

VUT in de collectieve sector (begrotingsvoorbereiding 
1990 deelrapport nr. 3) 

1. Gefaseerd beperken vut-uitgaven2 
- afschaffing vut bij 4 0  dienstjaren 
- verhoging vut-leeftijd tot 61 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 62 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 63 jaar 
- verhoging vut-leeftijd tot 6 4  jaar 
- afschaffing van de vut 

Noten 1 en 2, zie blz. 88 

Just. 

Just. 

Just. 

Just. 

Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 
Just. 

Just., Fin. 
Just., SZW 

premies. 
premies. 
premies. 
premies. 
WVC 
SZW 

SZW 

SZW 

SZW 
SZW 

WVC 

WVC 

WVC 

WVC 

WVC 

150,O 
p.m. 
p.m. 
p.m. 

15.0 
p.m. 
ARBVO-finan- 
ciering' 

19.0 
p.m. 
budgettair 
neutraal 
budgettair 
neutraal 
budgettair 
neutraal 

ARBVO-finan- 
ciering' 
ARBVO-finan- 
ciering' 

SZW 330  
SZW 572 
SZW 968 
SZW 1364 
SZW 1760 
SZW 2200 
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IJkpunt jaar Departement- Opbrengst 
ijkpuntjaar 
(mln.) 

2. Verlaging uitkeringspercentage entof invoering 
inhouding 
- invoering inhouding 
- verlaging uitlkeringspercentage tot  73% 
- invoering inhouding + verlaging uitkeringspercentage 

SZW 132  
SZW 264  
SZW 638 

3. Koppeling vut-aanspraken aan dienstjaren 
- 3 maanden vut per dienstjaar (max. 6 0  mnd.) 
- 2 maanden vut per dienstjaar (max. 6 0  mnd.) 

SZW 132  
SZW 352  

4. Flexibele uittreding 
- individuele vut-reserve spreiden over zelf gekozen 
vut-periode 
- vut voor, tijdens en na 62-jarige leeftijd resp. 75, 8 0  en 
85% 

SZW 

SZW 

5. Deeltijd-vut 
- deeltijdvut als extra keuzemogelijkheid 
- 50% deeltijd-vut voor 60-jarigen 

SZW 
SZW 

6. ATV in ~ l a a t s  van vut 
- ATV me; werkgelegenheidseffect gelijk aan vut 1993 SZW 

Defensie 

Bouw van militaire en niet-militaire objecten bi j  Defensie 
(rapport 63) 

1. Liberalisering huisvesting dienstplichtigen 
2. Verlaging ruimtenormen legering 

Personeelszorg Defensie (rapport 77) 

1. Toepassing profijtbeginsel geneeskundige verzorging 
2. Profijtbeginsel Ikantineverzorging 
3. Verlaging voorzieningenniveau kantineverzorging, 
welzijnszorg en sociale diensten 

Steun- en subsidiebeleid ten aanzien van eigen woning 
(rapport 20) 

1. Doorstromingsheffing 
2. Optrekking huurwaardeforfait 

VROM 
Fin. 

Groeikernenbeleid (rapport 40)  

1. Verlaging verfijning groeikernen in gemeentefonds 

Huur- en subsidiebeleid in de '90-er jaren (rapport 78)' 

1. Beperking subjectsubsidies 
2. Beperking objectsubsidies 
3. Doorstroomvariant 
4 .  Gemengde variant (object- en subjectsubsidies) 
5. Liberalisatievariant 
6. Beoerkte liberalisatievariant 

VROM 
VROM 
VROM 
VROM 
VROM 
VROM 

Nieuwbouwprogrammering (rapport 88)' 

1. 5%-variant 
2. 10%-variant 
3. 20%-variant 
4. Liberalisatievariant 

1990 VROM 
1990  VROM 
1990 VROM 
1990 VROM 

Noten 3 t /m 7, zie blz. 8 8  
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IJkpunt jaar Departement Opbrengst 
ijkpuntjaar 
(mln.) 

E. Doelgroepvariant 
F. -20%-variant 
G. Nulvariant 
H. Fiscale variant 

Landbouw en Visserij 

Plante- en dierziektenbestrijding (rapport 86) 

1. Beperking van de activiteiten bi j  de bestrijding van een 
aantal planteziekten en verhoging bijdragen bedrijfsleven 
2. Beperking iepziektebestrijding 
3. Beperking rijksbijdrage dierziektebestrijding. 
aanpassing bezoldigingsniveau gezondheidsdiensten en 
vergroting bijdragen bedrijfsleven 

Landbouwonderwijs (rapport 81) 

1. Maatregelen op het terrein van cursusgelden, 
groepsgrootte, studentlstaf-ratio's, opheffingsnormen, 
exploitatie-uitgaven en bouw die alleen in samenhang met 
O&W-beleid getroffen Ikunnen worden 
2. ~erzorgingsstructuur landbouw-onderwijs 
3. Internationaal onderwijs (onder OS-plafond) 

Pachtwetgeving (begrotingsvoorbereiding 1989 
deelrapport nr. 6) 
Afschaffing Pachtwet 

B. Mogelijkheden tot liberalisering van de 
pachtwetgeving waarvoor wijziging van de Pachtwet 
nodig is 
- vanaf een bepaalde datum vrijlaten van de pachtprijs 
waarbij prijsverhogingen worden gereguleerd 
- het laten vervallen van het continuatierecht en de 
pachtprijsbeheersing bi j  pachtovereenl<omsten voor los 
land tot een bepaalde oppervlakte 
- invoering loopbaanpacht 
- het afdragen van (een deel van) de winst indien 
verkocht wordt binnen een bepaalde periode nadat van 
het voorl<eursrecht gebruik is gemaakt 
- directe doorwerking van verhogingen van de 
pachtnormen in contracten 

C. Mogelijkheden tot liberalisering van de toepassing van 
de pachtwetgeving waarvoor wijziging van de 
uitvoeringsregelingen nodig is 
- verhoging pachtnormen 
- wijziging systeem pachtnormenbesluit 
- verdere clustering secretariaten grondkamers 

Welzijn, Vollcsgezondheid en Cultuur 

Alcohol- en drugsbeleid (rapport 85) 

1. Onderbrengen categorale verslavingszorg in één 
organisatie 
2. Afschaffing rijlkssubsidie aan landelijlke 
hulpverleningsvoorzieningen 
3.  Beperking hulpverleningsvoorzieningen 

1990 WVC 3.5 

1990 WVC 3 
WVC en 

1990 premiesector 4 0  

Onderwijs en Wetenschappen 

Administratieve uitvoeringsorganisaties in het basis- en 
voortgezet onderwijs (rapport 75) 

1. Normering van de vergoeding voor verplaatsingskosten 1989 
2. Wijziging van de uitvoering van de controle op de 
formatie-administratie 1989 

Noot 9, zie blz. 8 8  
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IJkpunt jaar Departement Opbrengst 
ijkpuntjaar 
(mln.) 

Beheer openbaar onderwijs (rapport 84) 

1. Aanpassing van de administratief organisatorische 
regelingen binnen de huidige wetgeving 1990 O&W p.m. 
2. Instellen functionele bestuurscommissie 1990 O&W p.m. 
3. Een apart openbaar lichaam per gemeente ais bevoegd 
gezag 1990 O&W p.m. 

Afstemmen onderwijs/scholing (begrotingsvoorbereiding 
1988 deelrapport nr. 6) 

A. Deelnamebeperkende maatregelen 
- het doen instellen van regionale commissies van 
onderzoek 
- beperken verblijfsduur 
- quotaregeling voor toelating tot (V)SO 

B. Kostenbeperkende maatregelen 
- verhogen leerlingenschaal IOBK 
- beperking hoeveelheid formatie groeps- en 
vakonderwijs 
- afschaffen vergoeding schoolzwemmen 
- afschaffen vergoeding schoolkampen 

Aanstellingsbeleid en rechtspositionele regelingen voor 
het onderwijzend personeel (begrotingsvoorbereiding 
1989 deelrapport nr. 2) 

1. Cumulatievariant 
2. Variant m.o.v. informatievoorziening en controle 

Financiën 

Invordering rijksbelastingen (rapport 76) 

1. Compensatie belastingen, subsidies, uitkeringen 
2. Taakverdeling invordering onroerendgoedbelasting 

- 

l Deze variant veronderstelt nieuw beleid; 
evenwel niet te betalen uit de rijksbe- 
groting. Een en ander kan worden uitge- 
werkt bi j  de verdere vormgeving van de 
tripartite structuur van de arbeidsvoor- 
ziening. 

Gebaseerd op ABP-gegevens; de PGGM 
kent geen vut bij 40 dienstjaren. 

Afhankelijk van de mate van toepassing 
van het profijtbeginsel. 

Afhankelijk van de aard van de maatregel. 
Besparing op subsidies. 
Besparing op het totaal van leningen en 

subsidies. 
Deze bedragen zijn niet-geactualiseerd 

voor ombuigingen in het kader van met 
name de Nota Volkshuisvesting in de jaren 
negentig en de uitfinancieringsproblematiel~ 
Voorts zijn de in de rapporten gehanteerde 
veronderstellingen ongewijzigd gelaten. 

Deze bedragen zijn niet geactualiseerd. 
Voorts zijn de in de rapporten gehanteerde 
veronderstellingen ongewijzigd gelaten. 

5% resp. 20%-variant, aangepast aan in 
1988 getroffen maatregelen. 

Fin. 
Fin. 
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Taakopdracht interdepartementale werkgroep ((Financieel 
Instrumentariinm voor het 

De werkgroep heeft tot taak een inventarisatie op te maken van de 
mogelijkheden van hantering van financiële instrumenten (inclusief 
milieuheffingen) voor het milieubeleid. Deze inventarisatie is technisch 
ven aard. 

Uitgaande van het beginsel «de vervuiler betaalt)), zoals dat thans ook 
in EG-kader wordt uitgewerkt, dienen de in beschouwing te nemen finan- 
ciële instrumenten bij te dragen tot een betere afweging door produ- 
centen en consumenten als het gaat om de keuze tussen vervuilende en 
niet-vervuilende vormen van produktie en consumptie. Bij de uitvoering 
van de opdracht dient de bevordering van de marktwerking in het milieu- 
beleid voorop te staan. 

Het inventariserend onderzoek is gericht op de beschrijving van de 
voor- en nadelen van financiering van beleids- en bestrijdingsltosten op 
basis van bestemmingsheffingen (inclusief egaliserende heffingen), retri- 
buties en prijzen. Daarnaast kan aandacht worden gegeven aan de voor- 
en nadelen van subsidies op bestrijdingskosten en heffingen op 
vervuilend gedrag waarvan de opbrengsten in de algemene middelen 
vloeien (z.g. regulerende heffingen). 

Tevens dient te worden bezien voor welke probleemgebieden en in 
welke situaties de onderscheiden financiële instrumenten kunnen worden 
ingezet. De werkgroep dient de effecten van de behandelde beleidsinstru- 
menten voor de bedrijven, de gezinnen en de overheid zo volledig 
mogelijk te beschrijven. 

De werkgroep zal gebruik kunnen maken van de in concept gereed 
zijnde onderdelen van het rapport van de heroverwegingswerkgroep ((De 
vervuiler betaalt)). 

Deelnemende departementen: VROM (voorzitter), AZ, Justitie, BiZa, 
BuZa, Financiën, VenW, EZ, LenV. Het secretariaat zal gezamenlijk door 
VROM en Financiën worden gevoerd; VROM wijst de eerste secretaris 
aan. 
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