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HOOFDSTUK VIII

BINNENLANDSE ZAKEN: IN DE HOUDGREEP VAN DE 
RIJKSOVERHEID

P.P.T. Bovend'Eert 
J.J.M. Ramakers

Inleiding

In het vorige deel van deze Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 
werd het 'Torentje', de residentie van de minister van Binnenlandse Zaken, 
aangeduid als 'een duiventil'. Achtereenvolgens traden in het kabinet-Drees- 
Van Schaik de bewindslieden J.H. van Maarseveen, J.R.H. van Schaik (ad in
terim) en F.G.C.J.M. Teulings op dit departement aan. Wie had gehoopt dat 
Drees II meer rust op het departement zou brengen, kwam bedrogen uit. Mi
nister Van Maarseveen, bij de formatie weer teruggekeerd op het departe
ment, overleed plotseling op 18 november 1951. Teulings, die als minister 
zonder portefeuille de zorg had voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst en 
de Bescherming Bevolking, en die dus het dichtst bij Binnenlandse Zaken 
stond, nam tot 6 december 1951 de honneurs waar. Pas met het aantreden 
van L.J.M. Beel kwam er eindelijk een bewindsman die voor langere tijd de 
verantwoordelijkheid voor het departement zou dragen. Hij zou tot 1 juli 
1956 aanblijven.1

Dat Van Maarseveen tijdens de formatie als bewindsman voor Binnen
landse Zaken uit de bus kwam, was geen echte verrassing. Op het ministerie 
van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (voorheen Overzeese Gebiedsdelen) 
was hij niet te handhaven geweest. WD-fractievoorzitter P.J. Oud, die voort
durend met Van Maarseveen conflicten had gehad, zou in dat geval een ver
breding van de kabinetsbasis met een W D 'er ongetwijfeld met zijn veto 
hebben getroffen. Formateur C.P.M. Romme, de kampioen van de brede ba
sis, hoopte dat het vertrek van Van Maarseveen op Overzeese Gebiedsdelen 
het Oud gemakkelijker zou maken de eigenzinnig opererende en bij Oud en 
de W D  'misschien niet zoo geliefden Stikker' op Buitenlandse Zaken te ac
cepteren.2 Ook bij de ARP had Van Maarseveen het met zijn Indonesiëbeleid 
definitief verkorven. Bovendien was het uitgesloten dat Romme zelf Van 
Maarseveen op Minuor zou aanvaarden. De KVP-leider was niet vergeten 
dat Van Maarseveen Rommes protégé E.M.J.A. Sassen was opgevolgd toen 
die zich onmogelijk had gemaakt, en vervolgens de KVP-fractie tegen het 
duo Romme-Beel had uitgespeeld om zo een oplossing voor de Indonesische 
kwestie mogelijk te maken. Toen kamervoorzitter L.G. Kortenhorst in zijn 
gedenkrede bij het overlijden van Van Maarseveen diens onbaatzuchtigheid 
prees, refereerde hij dan ook in nogal krasse bewoordingen aan de omstre-
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den positie van de overledene: 'Geen Minister van de Kroon heeft zoveel 
verguizing, zoveel kwaad gerucht, zoveel haat op zich geladen als hij, die in 
zijn openbare leven nimmer gezocht heeft naar goedkope populariteit, die 
geen Staatsambt nodig had om een man van betekenis te zijn en wie de rust 
zo lief was.'3

Maar het kon ook weer niet van de KVP worden verwacht dat zij voor 
Van Maarseveen helemaal geen plaats in het kabinet zou claimen.4 'Hem 
helemaal laten schieten is voor de KVP (...) blijkbaar een te bittere pil', 
schreef Oud op 5 maart 1951 aan Stikker.5 Bovendien had Van Maarseveen 
het er in het verleden op departementen van algemeen bestuur (Justitie en 
Binnenlandse Zaken) goed vanaf gebracht. Zelfs zijn controversiële 'barm- 
hartigheidspolitiek' jegens politieke delinquenten had hij door het parlement 
aanvaard weten te krijgen. Verwacht mocht worden dat ook de zware taak 
van de op handen zijnde Grondwetsherziening bij hem in goede handen zou 
zijn.6 Aan die Grondwetsherziening zal in dit hoofdstuk echter geen aan
dacht worden besteed. Zij kreeg pas tijdens de volgende kabinetsperiode 
haar beslag, onder verantwoordelijkheid van Beel.

WEER TERUG ...

. . . U it de Nijmeegse diepvries!
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Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

Beel werd overigens pas verzocht terug te keren in de Haagse politiek - na 
zijn Indonesische avontuur had hij een hoogleraarschap bestuursrecht en be
stuurskunde in Nijmegen aanvaard - nadat Teulings te kennen had gegeven 
zijn interimaat niet tot de verkiezingen van 1952 te willen voortzetten. Het 
werd hem, naast het vice-premierschap en de zorg voor BVD en BB, allemaal 
wat te veel. Zowel premier W. Drees, die het goed met Beel kon vinden, als 
Romme zag Beel graag terugkeren.7 Bovendien was de ervaren Beel ook za
kelijk gezien een goede keus voor de zware post op Binnenlandse Zaken.

Uit het regeerprogram en de regeringsverklaring van 17 maart 1951 bleek 
overigens niet dat het beleid op Binnenlandse Zaken hoge prioriteit genoot. 
Drees wijdde er slechts enkele woorden aan. Terloops meldde hij dat de bur
gerlijke verdediging uit het defensiebudget moest worden bekostigd en over 
de investeringsbeperking merkte hij op: 'Rijk, provinciën, gemeenten en se- 
mi-publiekrechtelijke lichamen, zullen hierbij hebben voor te gaan. Wij ver
trouwen, dat loyale medewerking in ruime mate zal kunnen worden verkre
gen. Zo nodig echter zal de Rijksoverheid scherper moeten toezien en het
geen men in bepaalde gewesten of plaatsen wenst te doen, moeten toetsen 
aan de belangen der nationale economie.'8 Tijdens de debatten over de rege
ringsverklaring werd aan deze woorden amper aandacht besteed. Toch zou
den zij van aanmerkelijk verdergaande strekking blijken, dan het op het eer
ste gezicht leek. Voor de burgerlijke verdediging, waarvoor hoogdravende 
plannen waren gepresenteerd, bleek nauwelijks een cent beschikbaar omdat 
de bondgenootschappelijke verplichtingen voor gingen, hare majesteits ver
zuchting in de Troonrede, dat 'aan de burgerlijke verdediging volle aandacht 
(wordt) geschonken', ten spijt.9 En de investeringsbeperking zou andermaal 
de verhouding tussen Rijk en gemeenten op de spits drijven.

Hiermee zijn tevens de twee belangrijkste thema's van dit hoofdstuk aan
geduid: Koude Oorlog en de verhouding tussen Rijk en gemeenten. Binnen 
het eerste thema vallen ook de soms emotionele debatten over het ontwerp- 
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, een ontwerp dat tijdens 
de burgerlijke uitzonderingstoestand in potentie ernstige inbreuk maakte op 
de grondrechten van de burger. De verhouding tussen Rijk en gemeenten 
kwam niet alleen onder druk te staan door de investeringsbeperking, maar 
ook door de verlenging van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinan- 
ciën. Daarnaast zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan een aantal 
'lopende zaken': ambtenarenzaken, die uiteraard voortdurend de aandacht 
van de bewindsman vroegen, en de periodiek terugkerende debatten over 
het kiesrecht.
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Hoofdstuk VIII

Koude Oorlog

Kanonnen of schuilkelders? De totstandkoming van de Bescherming Bevol
king

Inleiding

In een vorig deel van de Parlementaire geschiedenis van Nederland is beschre
ven hoe onder het kabinet-Drees-Van Schaik overeenstemming werd bereikt 
tussen regering en parlement over de noodzaak om te komen tot de opbouw 
van een apparaat voor de burgerlijke verdediging. De recente ervaringen 
met de 'totale oorlog', de Koreacrisis en de verhoging van de defensie-in
spanning in NAVO-verband vormden even zovele stimulansen voor deze 
plannenmakerij. Spoedig bleek echter al dat de voorstellen van de commis- 
sie-Mijnlieff, die in 1947 door Beel was ingesteld, een veel te hoge vlucht 
hadden genomen. De financiële consequenties waren onaanvaardbaar en 
stuitten in de ministerraad op verzet van de tandem Lieftinck-Drees. De nota 
inzake de burgerlijke verdediging, die minister Teulings in 1950 aan de 
Tweede Kamer had aangeboden, was dan ook heel wat soberder. Hoewel de 
nota vooral door de W D  fors werd bekritiseerd - er zou veel te weinig ge
daan worden voor de organisatie van de (zelf)bescherming van de bevolking 
-, werd de nota de basis voor de wetsontwerpen over de burgerlijke verde
diging die de minister nog vóór 1 juli 1951 hoopte te voltooien.10

Het financiële raamwerk. Andermaal een nota

Kabinet en Kamer waren het onder het kabinet-Drees-Van Schaik dus eens 
geworden over de grove contouren van de organisatie van de burgerlijke 
verdediging. Vervolgens kwamen de uitwerking en de financiering aan de 
orde. Zoals gezegd verzetten Drees en Lieftinck zich tegen te hoge uitgaven. 
De laatste sprak op 15 en 22 januari in de ministerraad de vrees uit dat de 
regering werd vastgelegd op zaken waarover zij geen besluit had genomen. 
Hij doelde bijvoorbeeld op het feit dat de plannen uitgingen van 38.000 per
sonen met een volledige dagtaak bij de burgerlijke verdediging. Lieftinck 
verlangde daarom een korte nota op basis waarvan de raad zijn standpunt 
kon bepalen.11

Vóór hij de nota schreef, probeerde Teulings al tot overeenstemming te 
komen met Lieftinck. Het resultaat was een gezamenlijke nota van beide be
windslieden.12 De nota ging uit van het besluit van de ministerraad dat de 
komende vier jaar in totaal ƒ 80 miljoen te besteden was voor de burgerlijke 
verdediging, een bescheiden bedrag, als men het vergelijkt met de ƒ 6 mil
jard die in deze periode voor het totale defensieprogramma, inclusief de 
burgerlijke verdediging, beschikbaar waren. Besloten werd tot een aanzien
lijke beperking van de organisatie. Sommige voorgenomen uitgaven werden
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Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

helemaal geschrapt, zoals die voor verduisteringsmaatregelen. Andere wer
den aanzienlijk verminderd, zoals die voor de geneeskundige dienst (nood
ziekenhuizen), opruim- en reddingsdiensten. De posten voor onder meer 
telecommunicatie, alarmering en brandweer bleven gehandhaafd. Het meest 
opmerkelijk was de inkrimping van het beoogde personeelsbestand. Het 
aantal part-timers werd verlaagd van 224.000 tot 86.000, het bij calamiteiten 
op te roepen personeel van 166.535 tot 66.414. Het aantal full-timers werd nu 
bepaald op 37.589. Het oorspronkelijk geplande personeelsbestand werd zo
gehalveerd.

F.G.C.J.M. Teulings, 
belast met de binnenlandse veiligheid

In de ministerraad wilde Lieftinck 
nogmaals vastleggen dat de kosten 
een onderdeel vormden van het to
taal der militaire uitgaven van ƒ 6 
miljard. Minister Staf waarschuwde 
dat bij overschrijding van de ramin
gen een oplossing gezocht moest 
worden in temporisering van de 
plannen, zoals ook bij Defensie ge
beurde.

De meeste bewindslieden konden 
in het algemeen wel instemmen met 
de nota, maar Drees was bijzonder 
kritisch. Hij vond vooral de uitgaven 
voor telecommunicatie, voor bedden 
en dekens en voor de voorlichting 
buiten proportie. Ook vroeg hij zich 
af of het nodig was al het personeel 
van helmen, overalls en distinctieven 
te voorzien, zaken die volgens Teu
lings een goede korpsgeest bevor
derden, Drees had de meeste proble
men met het aantrekken van perso
neel in vaste dienst. Een aantal men
sen zou een groot deel van de tijd 
niets te doen hebben. Zij zouden ver
vangen moeten worden door ge- 
meentepersoneel. Nadat Teulings 
had toegezegd de verschillende mo
gelijkheden te zullen onderzoeken 
en hij ook op andere terreinen een 
paar concessies had gedaan (o.a. ter
zake van de aanschaf van bedden en 
dekens), verklaarde de raad zich ak
koord met de nota.13
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Hoofdstuk VIII

Zelfbescherming uit zuinigheid

De nota vormde het uitgangspunt voor het wetsontwerp tot wijziging van 
hoofdstuk V der Rijksbegroting14, dat zonder uitvoerige discussie door de 
ministerraad was aanvaard.15 Blijkens de MvT werden de eerste kredieten 
aangevraagd tot een bedrag van ƒ 50 miljoen. In de jaren 1951-1954 waren 
vervolgens nog ƒ 30 miljoen te besteden. Eind 1952 zou de burgerlijke ver
dediging binnen enkele dagen in staat van paraatheid kunnen worden ge
bracht. Door de ongunstige financieel-economische situatie was er een pla
fond gesteld aan de uitgaven. De maatregelen dienden zich tot het strikt 
noodzakelijke te beperken. Er was daarom geen geld begroot voor het vor
deren van gebouwen en materiaal tijdens een mobilisatie of voor een mate- 
rieelreserve. Uitgangspunt vormde het militaire beginsel van deconcentratie 
van krachten, waardoor de omvang van de plaatselijke organisaties beperkt 
kon blijven. Het streven was de taken zo veel mogelijk te laten uitvoeren 
door reeds bestaande diensten. Het Rode Kruis, het Oranje Kruis en de beide 
EHBO-verenigingen moesten bijvoorbeeld de bemanning van de medische 
kolonnes verzorgen. Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG), 
de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescher
ming zouden ook worden ingeschakeld.

In de plannen stond een aantal preventieve maatregelen centraal zoals 
verduisteringsmaatregelen, tijdige alarmering, bescherming tegen bijzon
dere aanvalsmiddelen met behulp van gasmaskers, beschermende kleding 
en een verkennings- en ontsmettingsdienst, en zelfbescherming door het be
strijden van kleine branden, de verzorging van lichtgewonden en eenvoudi
ge reddingswerkzaamheden. De zelfbescherming vormde aldus de grond
slag van de burgerlijke zelfverdedigingsorganisatie. De totale medewerking 
van de hele bevolking was noodzakelijk. Daardoor konden ook de financiële 
gevolgen beperkt blijven. Dat alles gold ook voor de preventieve maatregel 
waarop de Kamer later de meeste kritiek zou hebben: het schuilplaatsenbe- 
leid. Concentratie van de bevolking in grote openbare schuilgelegenheden 
wees de regering af. De kans op een groot aantal slachtoffers zou bij een der
gelijke concentratie groter zijn dan bij spreiding van de bevolking. Boven
dien - en dit was eigenlijk het doorslaggevende argument, zo zou later blij
ken - waren de financiële consequenties onaanvaardbaar. De regering koos 
daarom in beginsel voor bescherming in versterkte kelders, in laag gelegen 
binnenkamers, in de ruimte onder de trap, in tuinen en dergelijke. Alleen op 
drukke verkeerspunten, en in zaken- en winkelcentra, waar zich veel publiek 
zou bevinden, moesten openbare schuilgelegenheden komen.

De overheid werd een eigen taak toebedeeld. Het zwaartepunt van de or
ganisatie lag bij de gemeenten; de coördinatie zou in centraal verband 
plaatsvinden. De centrale overheid zou op haar beurt de werkzaamheden 
van de lagere overheden coördineren, om tot een echt nationale burgerlijke 
verdediging te komen. Daartoe zou het ambtelijke apparaat worden uitge-
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breid, in het bijzonder de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Haar takenpakket bestond uit het uit
werken van de organisatievorm, het geven van richtlijnen voor zelfbescher
ming, het organiseren van mobiele kolonnes en het aanschaffen van mate
rieel dat aan de gemeenten in bruikleen werd gegeven. In de kosten van ge
meenten voor het inrichten van commandoposten, het verzorgen van de op
leiding en het stimuleren van de zelfbescherming zou het Rijk tegemoetko
men op basis van een normvergoeding. De kosten van het provinciale appa
raat werden op declaratiebasis vergoed. De MvT besloot met de verzuchting 
dat het, gezien de internationale verhoudingen, hoogst urgent was de bur
gerlijke verdediging krachtig ter hand te nemen.16

Uit het VV bleek dat alle Tweede-Kamerfracties, de CPN uitgezonderd, 
zich met het wetsontwerp konden verenigen, enkele kritiekpunten ten spijt. 
PvdA en CHU vroegen een toelichting op de verhouding tussen het militaire 
apparaat en de burgerlijke verdediging. De MvA onderscheidde de natio
nale, de militaire en de burgerlijke verdediging. De eerste was een zaak van 
de gehele regering, de tweede van de minister van Oorlog en Marine en bij 
de laatste waren vrijwel alle ministers betrokken, terwijl de minister-presi
dent coördinerend optrad. De burgerlijke verdediging was slechts aan de na
tionale ondergeschikt, niet aan de militaire. Zolang het land geen strijdtoneel 
was, had het militair gezag geen zeggenschap over de burgerlijke verdedi
ging.17

Zeer veel kamerleden vonden de maatregelen wat magertjes. PvdA en 
CHU meenden dat alleen de beter gesitueerden in staat waren voldoende 
zelfbeschermingsmaatregelen te treffen, hetgeen funest was voor de morele 
weerstand van de bevolking. CHU en ARP hadden de indruk dat de rege
ring zich primair liet leiden door de vraag welke oplossing het goedkoopst 
was, terwijl de KVP aandrong op een behoorlijke kostenverdeling tussen 
Rijk en gemeenten. Volgens haar was de burgerlijke verdediging in de eerste 
plaats een zaak van het Rijk. De VVD tenslotte hekelde het feit dat de rege
ring slechts uitging van één enkele atoomaanval op het land.

Van Maarseveen en Teulings vonden de kritiek niet erg steekhoudend. De 
zelfbeschermingsmaatregelen waren eenvoudig en lagen huns inziens bin
nen ieders bereik. Waar nodig zouden 'blokbeschermingsploegen' worden 
gevormd, die konden rekenen op een tegemoetkoming in de kosten als deze 
de draagkracht te boven gingen. De KVP kreeg ten antwoord dat de regering 
erop vertrouwde dat de gemeenten de verplichting voelden om ook eigen 
middelen ter beschikking te stellen. Voor een aantal kostenposten (opslag en 
onderhoud van materieel, commandoposten) was in een vergoeding voor
zien, maar voor het overige kon vaak worden uitgegaan van de bestaande 
vredesorganisatie, bijvoorbeeld de brandweer. Een tegemoetkoming in de 
kosten was daar overbodig. Bij een aanval met meer atoomwapens moest de 
organisatie worden aangepast. De ziekenhuiscapaciteit was in ieder geval 
voldoende.

Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid
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Het betoog van de CPN werd, zoals gebruikelijk, door de regering vrijwel 
genegeerd. Volgens de communisten paste het wetsontwerp naadloos in de 
Amerikaanse agressiepolitiek en in de voorbereiding op een derde wereld
oorlog. Echte beveiliging van de bevolking was slechts mogelijk als de rege
ring zich aansloot bij de 'Oproep van Stockholm' tot vernietiging en verbod 
van kernwapens. Kortom: een preek voor eigen parochie, die voor een groot 
deel bleef steken in holle retoriek.18

Het risico van schuilplaatsen

De mondelinge beraadslagingen vonden eind november 1951 plaats, gelijk
tijdig met de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 
1952. D. de Loor (PvdA) beklaagde zich over het feit dat het wetsontwerp de 
gemeenten te weinig houvast bood bij het opstellen van plannen. Hij betwij
felde bijvoorbeeld of het mogelijk was op korte termijn voldoende vrijwilli
gers te werven. En over de te nemen zelfbeschermingsmaatregelen was de 
regering veel te vaag. Vooral het schuilplaatsenbeleid behoefde een 'stimule
rend optreden der Overheid'. Wat meer financiële steun voor individuele en 
gezinsbescherming kon ook geen kwaad.19

Ook H.K.J. Beernink (CHU) en J.J. de Haas (KVP) vroegen zich af of de re- 
geringsplannen niet al te sober waren. De eerste citeerde in dit verband het 
Algemeen Handelsblad dat onder meer stelde:'(...) van een materialisering van 
een werkelijke verdediging is nog niets gebleken. De huidige leiding is daar
toe blijkbaar niet in staat. Evenmin beschikt zij over voldoende competentie 
en gezag.'20 Zö somber wilde Beernink niet zijn; de hele zaak stond immers 
nog in de kinderschoenen. Daarom kreeg de regering van hem het voordeel 
van de twijfel. Hij gaf haar ook nog de raad mee, de burgerij door middel 
van voorlichting meer voor de hele onderneming te interesseren,21 een punt 
waarop ook E.P. Verkerk (ARP) aandrong: naast de paraatheid van de orga
nisatie was het vertrouwen van de burgerij essentieel voor het slagen van de 
burgerlijke verdediging.22

Vrijwel elke woordvoerder sprak zijn zorg uit over het schuilplaatsenbe
leid. Vooral G. Ritmeester (VVD) gaf er blijk van dat de zaak hem zeer na 
aan het hart lag. De term burgerlijke verdediging achtte hij niet gelukkig, nu 
daarin het beschermingsaspect onvoldoende tot uitdrukking kwam. Het 
wetsontwerp maakte weliswaar een weldoordachte en sterke indruk, maar 
er moest spoedig nog veel meer gebeuren. Ritmeester bestreed de stelling 
dat grote schuilplaatsen meer risico’s met zich brachten. Daarnaast bena
drukte hij het belang van de verdediging van de waterstaatkundige werken 
voor de nationale verdediging en stond hij uitgebreid stil bij het doemscena
rio waarin het land getroffen zou worden door drie atoombommen. Vol
doende hulp was dan onmogelijk. Ritmeesters woordenstroom wekte op een 
gegeven moment de irritatie van de kamervoorzitter die de spreker vroeg
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een aantal pagina's van zijn betoog over te slaan: 'Dan zoudt u niet alleen u 
zelf, maar ook anderen, die dit moeten aanhoren, een marteling besparen. 
(...) Het is zo goed als uitgesloten, dat iemand u kan volgen.' Op de protesten 
van de liberaal stelde Kortenhorst gekscherend voor: 'U kunt het ook zo 
doen, dat wij het niet horen.'23

Teulings' antwoord aan de Kamer was uitvoerig, maar is vrij kort samen 
te vatten. Uiteraard was de minister tevreden met het feit dat de Kamer in
stemde met hetgeen tot dan toe was verricht. De voorziene ƒ 80 miljoen 
achtte hij voldoende omdat de organisatie in sterke mate kon steunen op be
staande vredesorganisaties. Een vergelijking met het budget voor de militai
re verdediging was dan ook niet reëel. Met de voorlichting van de bevolking 
was opzettelijk gewacht, omdat de organisatie nog niet in staat was de men
sen op te vangen. Teulings bleef erbij dat het schuilplaatsenbeleid goed was: 
de burgers konden zelf met eenvoudige middelen al veel bereiken. In reactie 
op de kritiek van De Loor stelde hij dat de gemeenten door circulaires vol
doende duidelijkheid hadden gekregen over de financiële consequenties. 
Omdat het om betrekkelijk kleine bedragen ging, konden de gemeenten wel 
een paar offers brengen. Niets stond hen in de weg om hun plannen te vol
tooien. Over de benaming 'burgerlijke verdediging' was Teulings evenmin te 
spreken als Ritmeester. Er werd nog naar een andere term gezocht. Hij be
sloot zijn betoog met de hoop uit te spreken, dat de strijd voor het bestaan 
'een strijd van heel ons volk zou zijn'.24

Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In de 
Eerste Kamer vond de openbare behandeling eind april 1952 plaats. Met het 
oog op de spoedig daaropvolgende behandeling van de vier wetsontwerpen 
inzake de burgerlijke verdediging, voerden slechts enkele leden het woord. 
Het ontwerp werd ook hier zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De 
aanwezige leden van de CPN-fractie werd aantekening verleend tegen te 
hebben gestemd.25 Hiermee was de financiële grondslag van de burgerlijke 
verdediging gelegd.

Vier wetsontwerpen: van burgerlijke verdediging naar bescherming bevolking

Op 29 januari 1952, kort na de behandeling van de begrotingswijziging, wer
den vier wetsontwerpen inzake de bescherming van de bevolking aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Het ging om de ontwerpen Wet bescherming 
bevolking, Wet op de noodwachten, Wet verplaatsing bevolking en Wet ter 
verzekering van het beschikbaar blijven van goederen in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buiten
gewone omstandigheden.26 In de ministerraad waren de wetsontwerpen na 
een voornamelijk technische discussie aanvaard.27 Het ontwerp-Wet be
scherming bevolking (BB) was het belangrijkste; daar ging ook verreweg de 
meeste parlementaire belangstelling naar uit. Het verleende een aantal over-
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heidsorganen op centraal en decentraal niveau bevoegdheden om de bur
gerlijke verdediging naar behoren te laten functioneren. Om psychologische 
redenen was nu de voorkeur gegeven aan de term 'bescherming bevolking' 
boven de tot dan toe gebezigde term 'burgerlijke verdediging'.

De opbouw van de BB zou plaatsvinden in het kader van een rijksplan, 
dat uitging van de verdeling van het grondgebied in twee categorieën: de A- 
gebieden, waar maatregelen ter verhoogde bescherming moesten worden 
getroffen, en de overige, de B-gebieden. Het zwaartepunt van de BB kwam te 
liggen bij de gemeenten, dan wel bij door middel van gemeenschappelijke 
regeling opgerichte kringen, die het grondgebied van meer gemeenten om
vatten. Het hoogste gezag over de BB werd toevertrouwd aan de burgemees
ter of het kringbestuur, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten. De dagelijkse leiding werd opgedragen aan het hoofd BB.

Aan de minister van Binnenlandse Zaken kwam een groot aantal be
voegdheden toe, zoals de goedkeuring van provinciale en gemeentelijke 
plannen, de bevoegdheid 'gedragsregels en andere voorschriften' met be
trekking tot de BB vast te stellen, de bevoegdheid bevelen te geven aan on
dernemingen en openbare nutsbedrijven, en de bevoegdheid de burgemees
ter opdracht te geven tot het houden van oefeningen. Op provinciaal niveau 
tenslotte oefende de Commissaris der Koningin een aantal bevoegdheden 
uit, waaronder een toezichthoudende functie (aanwijzingsbevoegdheid) op 
de plaatselijke gezagsorganen.28

Het ontwerp-Wet op de noodwachten gaf regels betreffende de overheids
organisatie die voor de hulpverlening aan de bevolking beschikbaar moest 
zijn. Zoals in voorgaande paragrafen opgemerkt, was de inschakeling van in 
vredestijd operationele diensten het uitgangspunt bij de opbouw van de or
ganisatie. Als aanvulling op de gemeentelijke diensten zouden mobiele rijks- 
kolonnes worden geformeerd, de zogenaamde 'noodwachten'. Het ontwerp 
regelde met name de rechtspositie van de noodwachters. De werving van 
personeel zou primair op basis van vrijwilligheid geschieden. Alleen als in 
de praktijk zou blijken dat te weinig personen zich beschikbaar stelden, zou 
ter aanvulling een dienstplicht worden opgelegd. De totale personeelssterkte 
zou op termijn 200.000 man moeten bedragen, waarvan ongeveer een kwart 
full-timers.29

Het wetsontwerp verplaatsing bevolking gaf een wettelijke grondslag aan 
door overheidsorganen te treffen maatregelen ten behoeve van een ordelijke 
ontruiming van getroffen en ernstig bedreigde gebieden. Ook regelde het de 
daaropvolgende afvoer, huisvesting en verzorging van de dakloos geworden 
bevolking. Ter voorbereiding van evacuaties was al in 1950 een evacuatie- 
commissie ingesteld, die met medewerking van provinciale evacuatiecom- 
missarissen voor het grootste deel van het land voorlopige evacuatieplannen 
had opgesteld. De indiening van het wetsontwerp ging gepaard met de aan
bieding van een Nota inzake de verplaatsing van de bevolking, waarin aan
dacht werd besteed aan de voorbereidende werkzaamheden.30
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ATOOMBESCHERMING

Bij atoomgevaar geldt slechts cfn stelregel. Zo snel mogelijk dekking zoeken! Elke dekking, hoe primitief ook, 
is beter dan geen dekking! Ts er gevaar van blijvende radioactiviteit, dan bij bet verlaten

Op het open Isnd zo snel mogelijk 
in greppel o f  droge sloot vtUeo 

met jas over het hoofd voor bescherming 
tegen de licht* en biocflics

lo huil direct onder de tafel gaan zieren 
en tafdkleed over bet hoc/d werpen ter 

bescherming tegen rondvliegende gla> 
en aardewerk scherven

Blijvende radioactivitrit is bij een explcjue 
in de luebt gering. Voor de bescherming 
vtn neus en mond ergen radio-acnef «of 

zijn gasmasker of rakdock voldoende

Op ttrw  gaan liggen in dc schaduw 
vin muren. Hoofd en handen beschermen 

met actetas of jas ter voorkoming 
van brandwonden door de hineflits

Personen in veraerkte kelder» en schuil
plaatsen met een deklaag van 1 m aarde 
hebben groce kam bij bet gebed of ge
deeltelijk instorten van gebouwen onge
deerd re blijven. Dc op veie plaaoen 
uitbrekende branden vormen echter een 
groot gevaar. Deze kunnen ach binnen 
één uur tijdj met elkaar verenigen en een 
vuurstocm doen ontstaan. Zodra de explo
sie voorbtj ii (na enkele minuten) daarom 
de schuilplaats verlaten en vluchten. Indien 
er gevaar is van blijvende radioactiviteit 
(bijv. ingeval van een spnngpunt in dc 
grond) moet door bet personeel van de 
burgciijkc bcKherming eerst worden vast- 
gesedd of bet terrein niet besmet ü.

fn bebosr gebted tegen een stevige boom 
gaan uiten met de rug naar de explo«c 
en ook weer jas over bet boofd trekken 
ter bescherming tegen tune- en schokgolf

Op kantoor onder bureau gaan sitsen 
met jas over bet boorfd. Op de fabriek 
tegen muren en achucringcn tm in a a  

handen en boorfd beschermen

Intensireitvroerer 
Hiermede kan in radro 
actief besmet terrein de 

intensiteit van dc «zaling 
worden vastgesteld in 
milli röntgen per uur

Cootróle-detector. 
De schaalverdeling 
a  geoübreerd in 

miÜLröotgen

Contróle-dctecior.

ITet vaststelling of de handen, kleding ent van personen
al of niet radio-actief zijn besmet en in welke mare (zg. Monitor)

Dons meter (vuipen-modd) 
Registreert de höeyeeibeid 

Straling '(in röntgen) waaraan 
dc drager ervan werd 

blootgesteld

Alarm-deteaor (zg.Sniflêr) 
Waarschuwt dc drager ervan door een 

signaal in de koptelefoon, zodra 
deze beamet terrein nadert.

Een ander modd 
cootróle-detector
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Het laatste ontwerp, dat ter verzekering van het beschikbaar blijven van 
goederen, betrof het vorderingsrecht. In afwachting van een herziening van 
de Algemene Vorderingswet van 1939 schiep het een aantal voorzieningen, 
die een doeltreffende hantering van het vorderingsrecht van goederen door 
de regering moest waarborgen in het kader van de verdedigingsvoorberei- 
ding.31

Oude liedjes ...

Uit het VV bleek dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer waarde
ring had voor de vier wetsontwerpen. Toch was er ook kritiek, met name op 
het ontwerp-BB. Het waren oude liedjes: de financiering was twijfelachtig en 
het ontwerp introduceerde ongewenste centralistische structuren.

De Kamer vreesde dat de geraamde ƒ 80 miljoen ontoereikend waren voor 
een redelijke vergoeding aan de gemeenten. Zij waarschuwde tegen een te 
hoge eigen bijdrage van de gemeenten; een afdoende bescherming van de 
bevolking zou daardoor bezwaarlijk worden. Volgens verschillende fracties 
was de wijze van vergoeding van de kosten onbevredigend geregeld. Zij 
achtten een wettelijke regeling noodzakelijk.32

Ook de bevelsverhoudingen en de toegewezen bestuurstaken van ver
schillende instanties riepen kritiek op. De bevelsverhoudingen tussen het 
hoofd BB, de burgemeester en het kringbestuur zouden ondoorzichtig zijn. 
In het ontwerp-BB waren geen of onvoldoende taken toebedeeld aan de ge
meenteraad en het college van B en W. Vele leden sloten zich aan bij het ad
vies van de VNG van 19 februari 1952 om hierin verandering aan te brengen. 
In aansluiting hierop achtten de meeste fracties de beperking van de be
voegdheden van de burgemeester tot een sterk begrensde bestuurstaak on
juist. Deze beperking verdroeg zich niet met het uitgangspunt dat het zwaar
tepunt van de BB in de lokale sfeer zou liggen. Kortom: '(...) het ontwerp 
(ademt) een geest van centralisatie met een grote mate van toezicht, opdrach
ten, goedkeuring, aanwijzingen e.d. Deze opzet laat weinig of geen ruimte 
voor plaatselijk intiatief, plaatselijke handelingsbevoegdheid en plaatselijke 
verantwoordelijkheid.'33

De rechtspositieregeling in het ontwerp-Noodwachten kreeg wel veel bij
val. Werving diende zoveel mogelijk langs vrijwillige weg te geschieden. 
Vele leden zagen in het Instituut Steun Wettig Gezag34 het aangewezen or
gaan voor de werving van vrijwilligers.

De verplaatsingsmogelijkheden konden in de ogen van de kamermeerder
heid, gezien het diep ingrijpende karakter, slechts in het uiterste geval wor
den getroffen. De regering moest vooral niet te optimistisch zijn over de ef
fectiviteit van de regeling.35
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...en oude refreinen

De regering gaf nauwelijks gehoor aan de parlementaire bezwaren. Aan de 
kritiek op de financiering van de BB en op de vergoeding van gemaakte kos
ten ging zij zo goed als voorbij. Onder verwijzing naar de beschouwingen bij 
de begrotingswijziging stelde ze dat de gemeenten een redelijke vergoeding 
ontvingen. Een regeling bij wet wees zij daarom af.

Over de vermeende centralisatie merkte de regering op, dat het hier een 
essentieel stuk rijksverdediging betrof. De centrale overheid, die verant
woordelijk was voor de opbouw van de BB, kon niet volstaan met repressief 
toezicht, stimulering en coördinatie. Centrale leiding was noodzakelijk, te
meer nu de opzet van de BB uitging van onderlinge bijstand. Voor plaatselijk 
initiatief bleef voldoende ruimte nu de gemeenten de kem van de organisatie 
vormden.

De regering achtte een wijziging van het ontwerp-BB in verband met de 
bevelsverhoudingen niet noodzakelijk. Zij volstond met een nadere toelich
ting op de positie van de burgemeester in het kringbestuur.

Het was de regering bekend dat in gemeentelijke kring de wens leefde een 
ruimere taak toe te bedelen aan de gemeenteraad en het college van B en W. 
De regering stelde echter dat de onderhavige materie verwantschap vertoon
de met de politie- en de brandweerzorg, waarbij de burgemeester ook een 
bijzondere positie innam. Het stond hem natuurlijk vrij andere organen in de 
besluitvorming te betrekken.

De overige drie wetsontwerpen gaven de regering slechts in beperkte 
mate aanleiding tot nadere beschouwingen. Zij onderschreef het beginsel 
van vrijwilligheid bij de werving van noodwachters. Verder stond zij uitvoe
rig stil bij de positie van het NISWG bij de opbouw van de BB. De speciaal 
daartoe opgerichte Stichting tot Bevordering van de Bescherming van de Be
volking, waarvan het bestuur bestond uit prominente Nederlanders, zou 
zich primair belasten met de werving van vrijwilligers.36 Het NISWG zou 
zich met wervingsactiviteiten op andere terreinen begeven, te weten dat van 
de nationale reserve en de reservepolitie.37

De Kamer krijgt haar zin

Na mondeling overleg met de commissie van rapporteurs op 2 mei 1952 gin
gen Beel en Teulings echter alsnog akkoord met enkele voorstellen van de 
Kamer. Zij verklaarden zich bereid met een nieuw in te stellen vaste kamer
commissie regelmatig overleg te plegen over de materie. Ook werd het wets
ontwerp zodanig gewijzigd dat gemeenteraad en college van B en W werden 
ingeschakeld bij de BB. Een aantal centralistische bepalingen in het ontwerp- 
BB werd gewijzigd of geschrapt. De minister van Binnenlandse Zaken zou 
niet langer eigenmachtig plannen kunnen wijzigen of aanvullen. De primaire 
taak bij het houden van oefeningen zou aan de burgemeester toekomen. En-
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kele bijzondere bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken en 
de Commissaris der Koningin zouden slechts uitgeoefend mogen worden als 
het algemeen belang dat vereiste. Tot slot stemden de ministers er alsnog 
mee in dat de tegemoetkoming in de gemeentelijke kosten bij wet werden 
geregeld.38

Het was de commissie van rapporteurs echter nog niet genoeg. Zij wenste 
nader overleg over met name de burgerlijke verdediging in ruime zin en de 
nationale verdediging. Dit overleg vond op 8 en 9 mei plaats met Teulings en 
de minister van Oorlog, Staf. De commissie werd naar haar tevredenheid ge- 
informeerd, in het bijzonder over de coördinatie en samenwerking tussen de 
militaire en de civiele sector in de nationale verdediging. Hierna bleef, be
halve enkele technische details, nog één probleem over: het oude zeer van 
het schuilplaatsenprobleem was nog steeds niet weggenomen. De commissie 
vond het bezwaarlijk dat hieraan bij de nieuwbouw geen aandacht werd be
steed. Uit het overleg bleek dat een actief schuilplaatsenbeleid stuitte op be
zwaren van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, J. in 't Veld. 
Teulings zegde toe hierover met In 't Veld in overleg te treden.39 Een en an
der was aanleiding voor een giftig commentaar in Trouw, waarin In 't Veld 
bepaald niet werd gespaard. Conclusie: 'Deze schuilplaatsen-kwestie is een 
symptoom van de grondfout der organisatie, die wel misschien op zichzelf 
goede incidentele regelingen brengt, maar die niet vanuit het totaalbeeld 
ener complete burgerlijke verdediging is gedacht. Burgerlijke verdediging is 
een ketting. Als er een schakel uit ontbreekt, is de rest waardeloos.'40

Teulings en Trouw hadden echter te vroeg geoordeeld. Op 26 mei ver
klaarde In 't Veld in de ministerraad dat hem niets bekend was van bezwa
ren zijnerzijds tegen een actief schuilplaatsenbeleid, aldus suggererend dat 
Teulings een en ander uit zijn duim had gezogen. Drees rekende echter voor 
dat een dergelijk beleid zo'n ƒ 1000 per woning zou kosten.41 Daarom was 
het juist dat deze gedachte was afgewezen. Dergelijke maatregelen moesten 
eventueel maar door een volgend kabinet worden genomen.42

Een avond met de familie Van Tutten

Bij de openbare behandeling van de wetsontwerpen op 20 mei lag de na druk 
andermaal op het ontwerp-BB, waarbij opnieuw het schuilplaatsenvraagstuk 
bijzondere aandacht kreeg. Zowel Ritmeester (VVD) als De Loor (PvdA) 
vond dit de zwakke plek in de bescherming van de bevolking. Het bedrag 
van ƒ 80 miljoen zou niet toereikend zijn. Vooral Ritmeester wond zich op: 
'Laat ons volk zien, dat het ernst is, laat men niet praten over een parkje, dat 
ontsierd wordt, over een plein, dat niet mag worden aangetast. (...) Excellen
tie, dit (het bedrag van ƒ 80 miljoen, PB/JR) gaat niet; dit is eenvoudig niet te 
aanvaarden! (...) De beste organisatie op het punt van bescherming slaagt 
niet, indien voor de bevolking niet voldoende schuilgelegenheid wordt ge-
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reedgemaakt. Hij, die dit nalaat, is wel zeer ernstig in gebreke.'43 Verkerk 
(ARP) en Beernink (CHU) sloten zich hier van harte bij aan, de laatste met de 
woorden: 'Het gaat hier om het leven van de Nederlandse burgers, het gaat 
hier om mensenlevens en dan mag het kostenbezwaar niet de doorslag ge
ven.' Vooral het feit dat bij de woningbouw niets aan het schuilplaatsenpro- 
bleem werd gedaan, vond hij een ernstig verzuim.44 Overigens toonden deze 
sprekers zich, evenals H. M.J. Dassen (KVP), tevreden met de wijzigingen 
die in het oorspronkelijke ontwerp waren aangebracht. Bedenkingen waren 
er nog slechts op ondergeschikte punten. Zo waarschuwde Beernink voor al 
te hoge verwachtingen van de praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp- 
BB en Verkerk beklaagde zich over de stortvloed van ministeriële circulaires 
waardoor de gemeenten werden overspoeld.45

Zoals te verwachten was, was slechts de CPN mordicus tegen de wetsont
werpen. Die hadden volgens woordvoerder H. Gortzak niets met de bescher
ming van de bevolking te maken. De bijdrage aan de debatten van de vorige 
sprekers deed hij af als 'een hoorspel in de trant van De Bonte Bal of Een 
avond met de familie Van Tutten'. De wetsontwerpen waren erop gericht 
stemming te maken om het volk voor de oorlog te winnen. Het ontwerp op 
de noodwachten gaf de regering het recht het hele volk te mobiliseren en in 
wezen een verplichte diensttijd voor burgers tussen 18 en 65 jaar in te voe
ren. Uiteraard zou de CPN tegen de vier wetsontwerpen stemmen 46

Teulings' antwoord aan de Kamer bracht weinig nieuws meer. Hij ging 
nog eens in op de verhouding tussen de BB en de burgerlijke verdediging in 
ruime zin, en hij besprak de positie van de militaire verdediging in het ge
heel van de nationale verdediging. De samenwerking en coördinatie van het 
geheel was op ministerieel niveau verzekerd in de Algemene Verdedigings- 
raad, een onderraad van de ministerraad die in mei 1952 ter vervanging van 
de Raad MAK was ingesteld. Na een bespreking van de gezagsverhoudin
gen in het ontwerp-BB besteedde de minister uitvoerig aandacht aan het 
schuilplaatsenbeleid. De concentratie van mensen in openbare schuilplaatsen 
wees hij nogmaals af in verband met de te grote risico's en de vergrote kans 
op paniek. Op grond van voorlichting van militaire deskundigen en van er
varingen uit de afgelopen oorlog concludeerde Teulings dat een eenvoudige 
schuilgelegenheid in de laagstgelegen verdieping of in de onmiddellijke om
geving van het huis in het algemeen voldoende dekking kon bieden tegen 
bombardementen. Het op grote schaal aanleggen van schuilplaatsten die be
stand waren tegen voltreffers was financieel niet haalbaar. Hetzelfde gold 
voor het aanleggen van schuilplaatsen bij nieuwbouw. In 't Veld wilde zo
veel mogelijk woningen bouwen. Door de kosten voor schuilplaatsen zou de 
woningbouw te veel onder druk komen. Teulings had zich bij dat standpunt 
neergelegd. Hij erkende dat de zelfbescherming in de grote steden moeilijk
heden kon opleveren, maar met goede voorlichting door deskundigen, met 
name van de Stichting tot Bevordering van de Bescherming Bevolking, zou 
al veel bereikt kunnen worden. De bewindsman zegde toe dat hij over de
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opbouw van de BB regelmatig contact zou onderhouden met de vaste ka
mercommissie. Voor het overige bepaalde hij zich tot het beantwoorden van 
enkele specifieke technische vragen over de vier wetsontwerpen.47

Bij de replieken gaf Ritmeester nogmaals te kennen niet tevreden te zijn 
over het schuilplaatsenbeleid. Niettemin gaf de VVD haar stem aan de vier 
licht geamendeerde wetsontwerpen, die zonder hoofdelijke stemming wer
den aangenomen. Alleen de CPN wenste geacht te worden tegen te hebben 
gestemd.48

De burgerlijke verdediging een paskwil?

Het dagblad Trouw voorzag de uitkomst van de debatten andermaal van een 
vinnig commentaar. Regering en Tweede Kamer waren ten onrechte ge
zwicht voor het standpunt van In 't Veld inzake het schuilplaatsenprobleem, 
aldus de krant. De conclusie was vernietigend: 'De Tweede Kamer heeft op 
20 mei (...) de burgerlijke verdediging tot een paskwil gemaakt. We kunnen 
slechts hopen, dat de Eerste Kamer straks de weg vrij maakt om te komen tot 
een regeling, die de naam van burgerlijke verdediging alsnog waard zal 
zijn.'49

Veel plezier zal de Trouiy-scribent niet aan de Eerste-Kamerdebatten heb
ben beleefd, maar voor het zo ver was kwam de kwestie, met name de finan
ciële kant van de BB, nog uitgebreid in de ministerraad aan de orde. In de 
loop van juni ontving de raad een schrijven van de ministers van Binnen
landse Zaken en Financiën, waarin werd uiteengezet dat voor de BB boven
op de begrote ƒ 80 miljoen nog eens ƒ 20 miljoen nodig zou zijn. Op 16 juni 
liet Drees echter in de raad weten erop te staan dat geen bedragen werden 
toegekend boven de ƒ 6 miljard, die in vier jaar in totaal aan militaire en bur
gerlijke verdediging te besteden waren. Hij vreesde dat het hek van de dam 
zou raken en dat de overige begrotingsuitgaven in de verdrukking zouden 
komen. Drees zag twee mogelijkheden: het inkrimpen van de plannen voor 
de burgerlijke verdediging of het dekken van het surplus van ƒ 20 miljoen 
uit de gelden voor de militaire verdediging.

Lieftinck stelde zich op het standpunt dat de ƒ 20 miljoen uit de oorlogs- 
begroting moest komen. Staf was hier natuurlijk tegen. Hij was bang voor 
precedentwerking en vreesde dat in de toekomst ook andere posten ten laste 
van zijn begroting zouden worden gebracht. Hij had er al eerder voor ge
waarschuwd dat de begroting voor de BB te krap was en hij vond het onbil
lijk de oorlogsbegroting nu te verstoren. De bedragen waren inmiddels ver
deeld, de plannen waren gereed en de internationale verplichtingen drukten 
zeer zwaar. Staf verklaarde het belangrijker te vinden 'dat er munitie is voor 
de kanonnen dan dat er schuilkelders zijn of puinruimers'.

Teulings wilde de zaak echter niet zo controversieel zien. 'De bescherming 
bevolking is vlees van uw vlees', zo voegde hij Staf toe. De BB was te sober
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opgezet, zo bleek nu. Bij de concrete opbouw van een geheel nieuw apparaat 
konden zich nu eenmaal onvoorziene factoren voordoen. Teulings betwijfel
de of hij in september met de werving van personeel kon beginnen als de 
ƒ 20 miljoen niet beschikbaar waren. Drees concludeerde dat een bevredi
gende oplossing op dat moment niet te vinden was. Het volgende kabinet 
zou daarover dan maar een beslissing moeten nemen.50

Dit kreeg ook de Eerste Kamer te horen toen bleek dat bij de meeste frac
ties twijfel was gerezen over de vraag of het bedrag van ƒ 80 miljoen wel toe
reikend was. Voor het overige kon een ruime meerderheid zich wel vinden 
in de wetsontwerpen, al plaatste ook hier met name de W D  in de persoon 
van W.C. Wendelaar vraagtekens bij het schuilplaatsenbeleid. Het meest po
sitief was H.A.M.T. Kolfschoten (KVP) die de regering complimenteerde met 
het feit dat zij, ondanks de complexe voorzieningen, erin geslaagd was de 
juiste verhouding te vinden voor de bemoeiingen van de lokale overheid. 
Verder gingen de debatten voornamelijk over uitvoeringsproblemen, waarbij 
vele detailkwesties zoals het 'schoenenprobleem' aan de orde kwamen.51 Op 
de laatste dag van de gewone zitting 1951-1952 werden de vier wetsontwer
pen in stemming gebracht. Alleen de aanwezige CPN-leden stemden tegen.52

Tot slot

Zo was in betrekkelijk korte tijd het raamwerk van de BB totstandgekomen. 
Op het vlak van de uitvoering van het BB-werk had het parlement op een 
aantal punten zijn zin gekregen. De bevelsverhoudingen waren aangepast 
aan de wensen van de Kamer en een aantal centralistische bepalingen was 
uit de wetsontwerpen verdwenen. Ook de tegemoetkoming in de kosten van 
de gemeenten was bevredigend geregeld.

De financiering van het geheel bleef echter een hachelijke zaak. De rege
ring zat klem. De bondgenootschappelijke verplichtingen stonden een ver
hoging van het budget ten koste van de militaire verdediging niet toe.53 
Lieftinck en Drees weigerden, zoals vrijwel altijd, de hand van de knip te ne
men om elders geld vandaan te halen. Het parlement daarentegen stelde ho
ge eisen aan de BB, hoger dan de regering, vooral op het punt van de schuil
gelegenheden, kon en wilde waarmaken. Een en ander verleidde Teulings 
tot de malle manoeuvre om zijn collega In 't Veld ten onrechte de schuld in 
de schoenen te schuiven van een gemankeerd schuilplaatsenbeleid. De Kou- 
de-Oorlogspsychose waaraan de regering, Drees voorop, traditioneel minder 
leek te lijden dan het parlement, zal aan de parlementaire eisen niet vreemd 
zijn geweest. Evenmin als aan het feit dat het parlement toch snel akkoord 
ging met een wel erg beperkte BB. Onder het motto 'beter een half ei dan een 
lege dop' zocht Nederland voorlopig dekking onder tafels en trappen, met 
een BB-brochure in de hand. Zorgvuldig voorgelicht dus, dat wel.
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Hoofdstuk VIII

Concentratiekampen in vredestijd? De Wet buitengewone be
voegdheden burgerlijk gezag in het parlement

Inleiding

Voor de voorgeschiedenis en de inhoud van het wetsontwerp Buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag zij verwezen naar voorgaande delen van de 
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. 54 Het wetsontwerp was het 
gevolg van een uitzonderlijke gebeurtenis in de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis: een initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening van Romme 
(KVP), M. van der Goes van Naters (PvdA), J. Schouten (ARP), H.W. Tilanus 
(CHU) en S.E.B. Bierema (W D ) dat op 4 mei 1948 bij de Tweede Kamer aan
hangig werd gemaakt. Het voorstel strekte ertoe in de Grondwet een nieuw 
artikel in te voegen, waarin onder andere werd bepaald: 'Ter handhaving 
van de uit- of inwendige veiligheid kan in buitengewone omstandigheden 
door of vanwege de Koning voor elk gedeelte van het grondgebied des Rijks 
worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegdheden van organen van 
burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie geheel of 
ten dele overgaan op andere organen van burgerlijk gezag. De wet bepaalt 
de wijze waarop en de gevallen waarin zulks kan geschieden en regelt de 
gevolgen.'

Het wetsontwerp Buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, dat op 
31 januari 1950 werd ingediend, strekte nu tot uitvoering van dit nieuwe 
grondwetsartikel, artikel 196. Het introduceerde de mogelijkheid in buiten
gewone omstandigheden de toestand van verhoogde waakzaamheid af te 
kondigen, dan wel de burgerlijke uitzonderingstoestand, afhankelijk van de 
ernst van de omstandigheden. Tijdens de burgerlijke uitzonderingstoestand 
kon inbreuk gepleegd worden op de grondrechten van de burger. Het meest 
vergaande voorstel was vervat in artikel 24. Het gaf de minister van Binnen
landse Zaken de mogelijkheid over te gaan tot internering van 'ieder per
soon, ten aanzien van wie het ernstige vermoeden bestaat, dat hij de openba
re orde, rust of veiligheid in gevaar zal brengen1.55

Een schromelijk tekort schietend ontwerp

Omdat het wetsontwerp zo vérstrekkend was, ondervond het op een aantal 
onderdelen zware kritiek, zowel in als buiten het parlement. Zo stelde J.C. 
van Oven, redacteur van het Nederlands Juristenblad, in een in de Tweede 
Kamer veelvuldig geciteerd artikel, dat het ontwerp met de onschuldig lij
kende naam 'uitvoering van art. 196 Grondwet' de regering de bevoegdheid 
gaf 'om met één pennestreek voor onbepaalde tijd een einde te maken aan 
onze rechtsstaat'. Tot dan toe was dat slechts mogelijk geweest na afkondi
ging van de staat van oorlog en beleg. Het wetsontwerp zag echter ook re-
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den tot zo'n rigoureuze stap in vaag omschreven 'bijzondere omstandighe
den', volgens Van Oven ook in 'een toestand van koude oorlog'. Van Oven 
merkte op dat hij in zijn opvattingen niet alleen stond - hij wees op de 'dege
lijke artikelen' in de NRC -, maar daar stond tegenover dat gezaghebbende 
figuren als PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters in Vrij Nederland 
en de staatsrechtsgeleerde G. van den Bergh in Het Parool de gemoederen 
probeerden te kalmeren. Zij waren van oordeel dat het wetsontwerp verbe
tering aanbracht in de bestaande toestand omdat men niet zou worden over
geleverd aan militairen, maar aan de vertrouwde burgerlijke overheden. De 
laatste zouden zeker een matiger gebruik maken van de 'exorbitante be
voegdheden' dan de eerste.56

Van Oven had er maar weinig vertrouwen in. Hij achtte een democratie 
weliswaar niet onvoorwaardelijk verplicht om een minderheid de kans te la
ten langs ondemocratische weg de macht te veroveren - beginsel en doel van 
het wetsontwerp kon hij dus billijken -, maar afwijking van de democrati
sche beginselen was slechts toelaatbaar als deze inderdaad onontkoombaar 
was en als de nadelen konden worden beperkt. 'Hierin nu, in de hoofdzaak 
dus, schiet het ontwerp m.i. schromelijk tekort.' Van Ovens gram gold vooral 
de ondoordachte interneringsregeling, het gebrek aan waarborgen tegen 
misbruik en de dubieuze positie van de BVD als informant van de minister 
van Binnenlandse Zaken: 'Het (de BVD'ers, PBJJR) zijn veelal lieden met een 
even beperkte als scherpe blik en met een zekere eenzijdigheid van gevoel. 
Begrip voor de tegenstander geldt voor hen vaak reeds als verraad.'57

Uit het W ,  dat onder meer was vastgesteld door de fractievoorzitters van 
de KVP en VVD, Romme en Oud, bleek dat een ruime kamermeerderheid 
zich in beginsel voorstander betoonde van de strekking van het wetsont
werp. Zij wees op de bestaande beperkte voorzieningen van de Oorlogswet 
van 1899, de pijnlijke ervaringen met het Militair Gezag in 1944-1945 en de 
ernstige omstandigheden die tot opneming van artikel 196 GW hadden ge
leid en die nog onverminderd golden: de Koude-Oorlogstoestand. Toch wer
den op belangrijke punten ernstige bezwaren ingebracht tegen het wetsont
werp. Bij de meeste fracties bestonden bijvoorbeeld bedenkingen tegen de 
machtsconcentratie bij de minister van Binnenlandse Zaken. Weliswaar za
gen PvdA, KVP en enkele kleinere fracties de centrale leiding liever in han
den van Binnenlandse Zaken dan van Justitie58, maar in het wetsontwerp 
verkreeg de bewindsman van Binnenlandse Zaken een al te dominante posi
tie. Ook onder bijzondere omstandigheden was een deling van de macht 
gewenst. Vandaar dat een belangrijker rol voor Justitie werd bepleit.59 Te
vens werd gevraagd of met de woorden 'in overleg met de minister van Jus
titie' werd bedoeld: in overeenstemming met deze bewindsman, waaruit de 
gewenste gelijkstandigheid kon worden afgeleid.

De meeste fracties pleitten ervoor, dat ook de instelling van de toestand 
van verhoogde waakzaamheid gepaard zou gaan met een bekrachtiging bij 
wet. Het parlement diende ook te beslissen over het voortduren van deze
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rechtstoestand, die immers een aanzienlijke inbreuk op de rechten van de 
burgers met zich kon brengen. Daarnaast vroeg men van verschillende zij
den om een meer concrete omschrijving van de bijzondere omstandigheden 
(artikel 1) waaronder de wet kon worden toegepast. Volgens verscheidene 
leden vertoonde het wetsontwerp bovendien een leemte. Het had immers 
alleen betrekking op de inwendige veiligheid, terwijl art. 196 GW ook be
trekking had op de uitwendige veiligheid. Het ontwerp gaf dus maar ten 
dele uitvoering aan het grondwetsartikel.

Zoals te verwachten was, werden de belangrijkste bezwaren opgeroepen 
door de interneringsregeling in artikel 24. Vrijwel alle fracties vonden de 
rechtsbescherming van de geïnterneerde volstrekt onvoldoende. Zij pleitten 
onder meer voor het meedelen van de grond van internering aan de geïnter
neerde en voor het toekennen van een beroepsrecht bij een ander orgaan dan 
het internerende. Het feit dat de BVD in veler ogen een belangrijke rol zou 
spelen bij de uitvoering van de wet, onlokte aan enkele PvdA-leden kritische 
opmerkingen aan het adres van de dienst en haar leiding.

Twee fracties lieten in het W  al weten het wetsontwerp geheel of groten
deels af te keuren, waarbij de extremen elkaar raakten. De KNP meende dat 
de burgerlijke uitzonderingstoestand de politiestaat in optima forma intro
duceerde en de minister van Binnenlandse Zaken tot dictator maakte. Haar 
linkse tegenpool, de CPN, stelde dat de regering de gronden tot indiening 
van het ontwerp onvoldoende had toegelicht. Zij veroordeelde de ernstige 
aantasting van de belangrijkste grondwettelijke vrijheden en achtte de om
schrijving van de bijzondere omstandigheden volstrekt onvoldoende.60

Minister Van Maarseveen nam, mede namens de overige ministers, de be
antwoording op zich (het ontwerp was door alle bewindslieden onderte
kend, hetgeen een indicatie is voor het belang van het ontwerp).61

Over de positie van de minister van Binnenlandse Zaken merkte hij op dat 
een concentratie van bevoegdheden onder de gegeven omstandigheden on
vermijdelijk was. Deze bewindsman onderhield nu eenmaal de nauwste con
tacten met betreffende gezagsorganen. Wel erkende de regering dat er bij het 
overleg met de minister van Justitie sprake was van volstrekte gelijkstandig- 
heid. Zij stelde voor in de betreffende bepaling de woorden 'in overeen
stemming met de minister van Justitie' op te nemen. Overigens moest de uit
voering van de wet gezien worden als een punt van kabinetsbeleid, waar
voor dan ook het hele kabinet verantwoordelijk was.

De regering erkende dat de formulering van artikel 1 een ruime toepas
sing van de wet zou kunnen toelaten. Van een beperking wilde zij echter niet 
weten. De min of meer rekbare formulering was nodig om naar bevind van 
zaken en naar omstandigheden te kunnen handelen. Er waren voldoende 
waarborgen tegen misbruik.

De regering gaf toe dat het wetsontwerp slechts gedeeltelijk uitvoering gaf 
aan artikel 196 GW. Binnen afzienbare tijd zou een wetsontwerp bij de Sta
ten-Generaal aanhangig worden gemaakt ter vervanging van de Oorlogswet
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1899. Het zou zowel op de inwendige als op de uitwendige veiligheid be
trekking hebben en het zou strekken tot uitvoering van de artikelen 195 en 
196 GW.

De regering was bereid het ontwerp zodanig te wijzigen dat de verlenging 
van de toestand van verhoogde waakzaamheid bij de wet zou worden be
krachtigd. Voor een bekrachtiging aanstonds na instelling van deze rechts
toestand, zoals een deel van de Kamer had gevraagd, zag zij geen reden ge
zien de lichtere aard van de toestand.

Natuurlijk kreeg de kwestie van de internering de meeste aandacht. Vol
gens de regering was de internering een op beleidsoverwegingen berustende 
bestuurshandeling, waarover de rechterlijke macht bezwaarlijk kon beslis
sen. Wel had zij begrip voor het bezwaar dat de instantie die over de inter
nering besliste ook het beroep van de geïnterneerde behandelde. Daarom 
stelde zij voor de beslissing over beroep op te dragen aan de commissie, die 
in het oorspronkelijke ontwerp slechts een adviserende functie had. De 
commissie diende zowel geïnterneerden te horen, als de minister die daarbij 
de redenen tot internering gaf.62

Nieuw overleg

Op 21 februari 1952 vond daaropvolgend overleg plaats tussen de 'zware' 
commissie van voorbereiding (zij bestond uit Oud, J. Burger, Romme, Ver
kerk, Beernink, L.A. Donker en Th. M. J. de Graaf), vice-minister-president 
Teulings en de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Beel. Het overleg 
leidde opnieuw tot een aantal belangrijke wijzigingen van het wetsontwerp. 
De commissie van voorbereiding vond dat bij internering de voorgestelde 
beroepsinstantie onvoldoende waarborgen voor de rechtszekerheid bood. 
Ook bleef zij erbij dat aan de geïnterneerde de grond voor zijn detentie 
moest worden meegedeeld. De regering verklaarde zich daarop bereid de 
rechterlijke macht als adviserende beroepsinstantie in te schakelen, zoals de 
commissie had gewild.63 Ook op het laatstgenoemde punt werd de suggestie 
van de commissie overgenomen. Daarmee was nog niet aan alle wensen van 
de commissie voldaan. Zij verlangde dat de bekrachtiging bij wet van de toe
stand van verhoogde waakzaamheid zo spoedig mogelijk na de instelling 
ervan zou plaatsvinden, net als bij de burgerlijke uitzonderingstoestand. 
Tenslotte bepleitte zij een verdere inschakeling van de ministeraad of een 
college uit de raad bij de nadere regelgeving ter uitvoering van de wet. Het 
wetsvoorstel legde de verantwoordelijkheid bij de minister van Binnenland
se Zaken. De regering nam het eerste voorstel over, maar had overwegende 
bezwaren tegen het tweede.64 Wel verklaarde ze zich bereid in de wet op te 
nemen dat nadere regelingen binnen drie maanden bij amvb zouden worden 
bekrachtigd, hetgeen de inschakeling van de ministerraad impliceerde.
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Hoewel de commissie concludeerde dat het ontwerp voldoende was 
voorbereid voor openbare behandeling, werd daaraan voorafgaand nog een 
aantal amendementen ingediend, gedateerd op 19 maart 1952.

'Vol rottings binnen, van buiten schoon bestreken'

Al een dag later werden de beraadslagingen in de Tweede Kamer geopend. 
Er werd grote spoed betracht, opdat de Kamer zich nog vóór de verkiezin
gen kon uitspreken.65 De twee grootste regeringsfracties, KVP en PvdA, 
schaarden zich in grote lijnen achter het wetsontwerp. KVP-woordvoerder 
De Haas vond het overigens volkomen begrijpelijk dat het ontwerp, dat zo 
diep kon ingrijpen in het leven van de burgers, aanvankelijk zeer kritisch 
was ontvangen. Hij wees er echter op dat het ontwerp slechts toepassing kon 
vinden in uitzonderingstoestanden. Anders was het in strijd met het in 1950 
ondertekende Verdrag van Rome (Europese conventie tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden). Afwijking van het 
verdrag was slechts toegestaan in geval van oorlog of enige andere algemene 
noodtoestand, niet bij min of meer 'gewone' onregelmatigheden. De Haas 
vond het gewijzigde ontwerp aanmerkelijk beter dan het oorspronkelijke. 
Toch was hij nog niet tevreden met de interneringsregeling. Hij verlangde 
dat bij internering proces-verbaal werd opgemaakt, dat met redenen om
kleed aan de geïnterneerde zou worden meegedeeld. Daarnaast meende hij 
dat de arrondissementsrechtbank, die als adviserend beroepsorgaan zou 
fungeren, verplicht zou moeten zijn de betrokken gezagsorganen te horen. 
Op beide punten diende De Haas amendementen in 66

Burger recapituleerde namens de PvdA-fractie nog eens de redenen voor 
het indienen van het wetsontwerp: de conflicten over de toepassing van de 
Oorlogswet in 1939, de slechte ervaringen met het Militair Gezag en de in
ternationale onrust bij de afkondiging van de staat van oorlog en beleg. Het 
wetsontwerp stond weliswaar op gespannen voet met de beginselen van de 
democratie, maar de regeling kon slechts in heel bijzondere omstandigheden 
worden toegepast en zij bevatte voldoende waarborgen tegen misbruik. Hij 
dacht daarbij onder andere aan het feit dat het parlement de buitengewone 
toestand moest sanctioneren door bekrachtiging bij wet. Wel diende hij een 
amendement in dat beoogde dat zulks 'onverwijld' zou geschieden na af
kondiging van de toestand van verhoogde waakzaamheid of de burgerlijke 
uitzonderingstoestand.67 De inschakeling van de rechter als adviserende be
roepsinstantie bij internering vond hij ook een goede waarborg. Burger had 
bezwaar tegen de omschrijving van de buitengewone omstandigheden in ar
tikel 1. Bij amendement drong hij aan op een aanvulling, waaruit zou blijken 
dat de wet niet bij 'normale omstandigheden' zou worden toegepast, maar 
slechts in geval van 'een aanval op ons democratisch bestel' 68
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Beernink (CHU) en Verkerk (ARP) hadden geen overwegende bezwaren 
meer tegen het meermalen gewijzigde ontwerp. Verkerk drong wel aan op 
spoedige herziening van de Oorlogswet opdat deze voldoende zou aanslui
ten bij het onderhavige wetsontwerp.69

Ritmeester liet weten dat de W D  haar stem aan het ontwerp zou geven, 
zij het met een bezwaard hart. Met name de burgerlijke uitzonderingstoe
stand immers betekende 'een zeer ernstige aanslag (...) op ons democratisch 
denken en voelen'. De aanslag op de democratische gevoelens 'kon kwalijk 
ernstiger'. Toch meende Ritmeester dat de staat niet alleen het recht had, 
maar ook de plicht zich te verzetten tegen ondermijning van de democratie, 
zo nodig met uitzonderlijke, de democratie bedreigende middelen. Maar ook 
Ritmeester had nog enkele bezwaren tegen het wetsontwerp. Hij verwierp 
de sterk hiërarchische verhoudingen tussen de betrokken gezagsorganen en 
bepleitte bij ongegronde internering de mogelijkheid van revisie achteraf.70 
KNP en CPN - we meldden het hiervóór al - waren fel tegen het wetsont
werp gekant. Ch.J.I.M. Welter (KNP) had ook tegen het gewijzigde en gema
tigde ontwerp ernstige bezwaren. Het hele ontwerp bleef 'griezelig’. Het was 
volgens Welter in strijd met artikel 196 GW, dat vermelding van de buiten
gewone omstandigheden vereiste. Artikel 1 voldeed daaraan niet. Maar ook 
het doel van het wetsontwerp stond Welter niet aan: 'Nooit of te nimmer 
mag welke Regering ook, in de verleiding worden gebracht, zij het tijdelijk, 
politieke tegenstanders, buiten de strafwet om, langs administratieve weg 
het zwijgen op te leggen. (...) Want al 2000 jaar geleden werd het uitdrijven 
van de duivel met behulp van Beelzebub als een dwaze praktijk gebrand
merkt. (...) Concentratiekampen instellen in vredestijd gaat naar mijn mening 
bepaald te ver en ik zal daaraan zeker mijn naam niet verbinden.' Kortom: 
het was een van 'die voorstellen, zoals er van deze socialistische regering wel 
meer waren gekomen, die zondigden door gemis aan gevoe) voor maat en 
verhouding’. Welter herinnerde er fijntjes aan dat Beel destijds als premier 
had gedreigd de oppositie van het Comité Rijkseenheid tegen de Indische 
politiek desnoods met de machtsmiddelen van de staat te lijf te gaan hoewel 
'die oppositie een zeer loyale oppositie was'. Een bewijs voor een communis
tische conspiratie tegen de staatsveiligheid had de regering trouwens ook 
nooit geleverd.71

De CPN zette, zoals wel vaker, meer fractieleden in het debat in.72 Bij de 
algemene beraadslagingen voerden J. Haken en B.J. Stokvis het woord, bij de 
artikelsgewijze behandeling ook Gortzak en J. Hoogcarspel.

Haken ging voor parlementaire begrippen buitengewoon fel tekeer. Enke
le voorbeelden uit zijn filippica tegen het wetsvoorstel mogen dit illustreren: 
'Wat in dit wetsontwerp wordt voorgesteld, beoogt o.i. niet anders dan de 
Regering in staat te stellen om, wanneer het haar past, een staatsgreep uit te 
voeren en in ons land de openlijke dictatuur in te stellen. Het beoogt niets 
anders dan om hier op legale manier het fascisme in te voeren, en wel het 
fascisme van de heer Romme. (...) Met nationaal-socialistische brutaliteit
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wordt dit dan ook nog voorgesteld als verdediging van de democratie en be
scherming van de rechtsstaat. Men moet waarlijk in de Jezuïetenschool zijn 
opleiding hebben genoten om dit voorstel (...) als verdediging van de demo
cratie en de rechtsstaat te durven betitelen.' Volgens Haken kon de regering 
in de toekomst zelfs het parlement uitschakelen door daar zetelende politie
ke tegenstanders eenvoudig in een concentratiekamp op te sluiten. Kortom: 
het wetsontwerp brak de staat en het laatste restje democratie definitief af.73

Stokvis hield een fundamenteler betoog, hoewel ook dit niet van retoriek 
gespeend was. Volgens hem bestond de regering uit 'windmolenbevechters', 
die in hun overspannen ijver om de zogenaamde democratische staat te be
hoeden voor de imaginaire bedreiging van een vijfde kolonne, het land over
belastten met een topzwaar legislatief bestel, waaronder de Wet schending 
staatsgeheimen, het ontwerp-Wet oorlogsstrafrecht en het ter tafel liggende 
wetsontwerp. 'Vocht hun ridderlijke voorvader Don Quichotte met lans en 
schild tegen molenwieken, die althans nog werkelijk draaiden, zij strijden 
met barse wetsbepalingen, celstraf en concentratiekamp tegen in het geheel 
niet bestaande gevaren en vijanden! (...) Dit heilloze wetsontwerp (...) tast de 
rechtsstaat in zijn fundamenten aan, laedeert de rechtsveiligheid van de 
individuele burger in haar meest vitale elementen.' Kenmerkend voor de 
kwaliteit van dit product van wetgeving was artikel 1, een 'caoutchoucbepa- 
ling' waarin iedere concrete aanduiding van buitengewone omstandigheden 
ontbrak. De gelijkenis met de verordeningen van de Duitse bezetter was tref
fend, aldus Stokvis. Het punt van de gelijkstandigheid van de betrokken 
ministers was volgens Stokvis een schijnprobleem. Of één dictator een volk 
van zijn grondrechten beroofde of meer despoten, bleef hem om het even. 
Dat de ministeriële verantwoordelijkheid een waarborg vormde, was voor 
Stokvis slechts van theoretische waarde. Bezwaren tegen de praktische toe
passing van de wet zouden altijd van een politiek onwelgevallige minder
heid komen. Het had dan weinig effect de regering ter verantwoording te 
roepen. Stokvis concludeerde dan ook dat op het wetsontwerp Vondels 
woorden van toepassing waren: 'Vol rottings binnen, van buiten schoon be
streken.’ Hier paste slechts 'de banvloek van ieder zichzelf respecterend eer
lijk Nederlander'.74

'Tu quoque, Brute?'

Beels verdediging van het wetsontwerp blonk uit door de van hem bekende 
beknoptheid. Over de bezwaren van de CPN stapte hij overigens wel heel 
nonchalant heen: 'De Kamer zal begrijpen, dat de Regering aan dit deel der 
gehouden redevoeringen bij haar beantwoording geen aandacht wenst te 
wijden. Zij heeft deze verklaringen aangehoord en gaat er aan - als niet ter 
zake dienende - voorbij. Wellicht zal de Kamer het niet van mij willen aan
vaarden, als ik zeg, dat bij het aanhoren van deze qualificaties mij de haren
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te berge zijn gerezen. Ik wil nochtans verklaren, dat ten aanzien van enkele 
sprekers mij op de lippen kwamen de woorden: tu quoque, Brute?' Niette
min wekte Beel hier de indruk dat hij de onbehouwen presentatie van de 
CPN-kritiek aangreep om zakelijk commentaar van iemand als Stokvis 
domweg te negeren.

Voor het overige verklaarde Beel dat de regering open bleef staan voor 
verbeteringen in het wetsontwerp, mits zij in de gelegenheid bleef te regeren 
en krachtig op te treden onder omstandigheden die de grondslag van het 
staatsbestel aantastten. Beel benadrukte dat de wet slechts toepassing zou 
vinden onder zeer abnormale omstandigheden, waarbij de staat in ernstig 
gevaar zou verkeren. Het wetsontwerp beoogde dat de gezagshandhaving 
dan zo lang mogelijk zou berusten bij de geëigende civiele organen. Het lag 
voor de hand dat één autoriteit, de minister van Binnenlandse Zaken, de fei
telijke bevoegdheden zou hanteren. De argumenten waren bekend uit de 
schriftelijke stukken. Er waren voldoende waarborgen tegen misbruik, zoals 
de gelijkstandigheid van de twee meest betrokken ministers en hun verant
woordelijkheid jegens de Staten-Generaal. Volgens Beel waren artikel 1 en 
de mogelijkheid tot internering niet in strijd met het Verdrag van Rome. Wel 
was hij bereid de formulering van artikel 1 te wijzigen in aansluiting op het 
amendement-Burger. Voor alle duidelijkheid zouden de woorden worden 
toegevoegd: 'onze rechtsorde en ons volksbestaan bedreigende’. Waar het de 
afwijking van fundamentele rechten betrof, zou het Verdrag van Rome voor 
de regering richtsnoer zijn.

Voor zover het om de internering ging kwam de regering tegemoet aan de 
verlangens van De Haas met betrekking tot het opmaken van proces-verbaal. 
Zij verzette zich ook niet tegen het amendement-Burger, dat ertoe strekte het 
parlement 'onverwijld' te raadplegen na afkondiging van de toestand van 
verhoogde waakzaamheid of de burgerlijke uitzonderingstoestand. Beel be
sloot met de hoop uit te spreken dat de wet spoedig tot stand zou komen, 
maar dat zij nooit zou hoeven worden toegepast.75

'Een kronkelende vette aal'

Bij de artikelsgewijze behandeling ontspon zich opnieuw een uitvoerige dis
cussie, die inhoudelijk overigens weinig nieuws opleverde. Daarbij viel 
vooral de rol op van de CPN-fractie, die het debat haast monopoliseerde. Bij 
vrijwel elk artikel grepen haar vier woordvoerders de gelegenheid aan om 
breedvoerig blijk te geven van hun afkeuring van het ontwerp. Burger zag 
hier zelfs een obstructiepoging in.76 Een paar keer liepen de emoties hoog 
op.77 Haken verzette zich bijzonder fel tegen de mogelijkheid tot internering: 
'De grote leugen in dit debat is, dat men het voorstelt alsof dit wetsontwerp 
een verbetering inhoudt in vergelijking met de bestaande toestand.’ Hij riep 
diegenen die de Duitse concentratiekampen aan den lijve hadden ondervon-
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Hoofdstuk VIII

den op, het artikel te verwerpen.78 Ritmeester, die met Haken in Buchenwald 
had gezeten, voelde zich aangesproken, maar hij vond het niet rechtvaardig 
in dit verband van concentratiekampen te spreken: '(...) ik kan mij indenken, 
dat hij (Haken, PB/JR) zich ertegen verzet, maar wij moeten dit kwaad doen 
om veel erger te voorkomen.'79 Toen Beel opmerkte dat Noorwegen een ver
gelijkbare interneringsregeling kende, het Verdrag van Rome als eerste had 
geratificeerd en dat er dus geen strijdigheid kon zijn tussen het wetsontwerp 
en het verdrag, riep dezelfde Haken woedend: 'Jullie ratificeren alle verdra
gen, maar lappen alles aan jullie laars!'80

Maar ook Burger, die nooit afkerig was van een robbertje verbale straat- 
vechterij, liet zich niet onbetuigd. Toen Hoogcarspel opmerkte dat het wets
ontwerp slechts rechtsonzekerheid bracht, voegde Burger hem toe: 'Gij-lie- 
den waart allen rechteloos voor dit wetsontwerp; nu is er plotseling rechts
zekerheid.'81 Haken meende dat Burger 'kronkelt als een aal' om toch maar te 
bewijzen dat het wetsontwerp een verzachting bracht van wat volgens de 
Oorlogswet mogelijk was. Burger betwijfelde of hij het kronkelend vermo
gen van een aal bezat, waarop Gortzak weinig fijnzinnig interrumpeerde: 'Je 
hebt ook vette alen.' Burger sloot deze sketch voor drie heren af met de op
merking: 'Als ik een vette aal ben, dan is de heer Gortzak toch wel een slan
genmens.'82 Ook Welter kreeg een veeg uit de pan, omdat hij zich als ambte
naar in Indië sterk zou hebben gemaakt voor wetgeving die preventieve 
hechtenis mogelijk maakte om stakingsbewegingen de kop in te drukken.83

Toch werden er ook nog zaken gedaan, zij het op bescheiden schaal. 
E.G.M. Roolvink (KVP) diende een amendement in dat de mogelijkheid van 
internering in overeenstemming zou brengen met artikel 15 van het Verdrag 
van Rome. De bevoegdheid tot internering zou pas uitgeoefend mogen wor
den, als de omstandigheden naar het oordeel van de minister-president een 
bedreiging voor het volksbestaan inhielden. De regering verklaarde uitein
delijk niet afwijzend te staan tegenover het amendement, temeer nu daarmee 
enige ongerustheid over mogelijke strijd met het Verdrag van Rome kon 
worden weggenomen.84 Bij de stemmingen over de verschillende artikelen 
en de amendementen stemde de CPN-fractie op vrijwel alle onderdelen te
gen. Het wetsontwerp werd tenslotte in de Tweede Kamer zonder hoofdelij
ke stemming aangenomen. De CPN en Welter, voor wie de interneringsrege
ling onaanvaardbaar bleef, onthielden hun stem aan het ontwerp.85

Op 18 juni 1952 vond de openbare behandeling van het wetsontwerp in de 
Eerste Kamer plaats. De woordvoerders van de KVP (Kolfschoten), VVD 
(Wendelaar), PvdA (G.E. van Walsum) en ARP (H. Algra) stemden in met 
het ontwerp, al hadden zij op onderdelen hun bedenkingen. De CPN-senato- 
ren J. van Santen en J. Brandenburg keurden het ontwerp in felle bewoor
dingen af, net als hun partijgenoten aan de overzijde. Het wetsontwerp werd 
met 28 tegen twee stemmen aangenomen.86
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Tot slot

Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag verscheen op 23 juni 
1952 in het Staatsblad (Stbl. 361). Het parlement was er in geslaagd het wets
ontwerp hier en daar ingrijpend te wijzigen, opdat de rechtswaarborgen 
werden verbeterd. Niettemin bleef het een wet van ingrijpende betekenis, 
die een potentiële aantasting van de rechten van de burger in zich borg. 
Wellicht lagen de onplezierige ervaringen met het Militair Gezag nog zo vers 
in het geheugen, dat men gemakkelijk en graag voor dit alternatief koos. 
Maar de belangrijkste verklaring moet ongetwijfeld gezocht worden in het 
heersende Koude-Oorlogsklimaat. Het ligt voor de hand dat de meest 'ex
treme' partijen, KNP en CPN, de meeste moeite hadden met het ontwerp en 
het dan ook verwierpen. Zij liepen immers het grootste risico 'slachtoffer' te 
worden van de wet. In de praktijk is die vrees ongegrond gebleken. Dat 
neemt niet weg dat er wel wat te zeggen viel voor de kritiek van de CPN en 
de KNP, met name voor die op de intemeringsregeling. Door de weinig par
lementaire presentatie van die kritiek door de CPN zag Beel zich ontslagen 
van de plicht daar serieus aandacht aan te besteden. Beels reactie kan overi
gens als een zwaktebod aangemerkt worden omdat ook minder gestigmati
seerde lieden als de jurist Van Oven die kritiek goeddeels deelden. Niette
min werd eens te meer het bewijs geleverd voor de geïsoleerde positie van 
de CPN in de Nederlandse politiek.

De moeizame verhouding tussen Rijk en gemeenten

De investeringsbeperking en de lagere overheden

Inleiding

De bestedingsbeperking van 1951, waarover in de hoofdstukken over het fi
nanciële en economische beleid in dit boek meer te lezen is, had niet alleen 
gevolgen voor de investeringen van rijksoverheid en bedrijven, maar vooral 
ook voor die van de lagere overheden en dan met name voor die van de ge
meenten. Zo behoorden bijvoorbeeld de woningbouw en de energievoorzie
ning tot de gemeentelijke taken die substantiële investeringen vergden. Deze 
kwamen door de investeringsbeperking zwaar onder druk te staan. In het 
hoofdstuk over wederopbouw en volkshuisvesting wordt bijvoorbeeld be
schreven hoe men er slechts met kunst- en vliegwerk in slaagde nog redelijk 
aanvaardbare woningbouwprogramma's uit te voeren. In deze paragraaf zal 
dat probleem dan ook slechts zijdelings ter sprake komen.

De investeringsbeperking had voor de lagere publiekrechtelijke lichamen 
naast een materiële ook een immateriële kant. In deze paragraaf zal op dat 
tweede aspect de nadruk liggen. Thorbecke had in 1848 in de Tweede Kamer 
al opgemerkt: 'Een zelfstandig gemeentebestuur rust vooral op tweeërlei
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gebied, op het gebied der financiën en dat der politie.'87 Welnu, in het jaar 
van het eeuwfeest van de Gemeentewet zette de rijksoverheid door middel 
van de investeringsbeperking naar veler mening de bijl aan de wortels van 
de financiële zelfstandigheid van de gemeenten en dus van de gemeentelijke 
autonomie als zodanig. En hoewel ook de critici van de investeringsbeper
king erkenden dat de gemeentelijke autonomie niet onder alle omstandighe
den onschendbaar was, was het maar de vraag hoe ver de rijksoverheid in de 
gegeven situatie mocht ingrijpen in de financiële onafhankelijkheid van de 
gemeenten en tevens of het Rijk het eenmaal 'veroverde' terrein in de toe
komst nog wel wenste prijs te geven. Aan deze vragen werd een groot deel 
van de debatten gewijd tijdens de behandeling van de begrotingen voor Bin
nenlandse Zaken. In het navolgende zullen we nader op die debatten ingaan.

Een wettelijke regeling of vrijwillige samenwerking?

Ook bij een eerdere gelegenheid had de centrale overheid al een schuchtere 
poging ondernomen meer greep te krijgen op de gemeentelijke investerin
gen. Daarbij hadden vooral conjunctuurpolitieke overwegingen een rol ge
speeld. Om een vruchtbaar conjunctuurbeleid te kunnen voeren zou toezicht 
van een centrale instantie op de investeringen van de lagere publiekrechte
lijke lichamen onvermijdelijk zijn. De gebruikelijke staatsrechtelijke verhou
dingen zouden daarmee echter worden verstoord, want er werd een streep 
gezet door het normale toezicht van Gedeputeerde Staten op de gemeente
lijke begrotingen. De beoogde investeringswet voor de lagere publiekrech
telijke lichamen, die Lieftinck in 1948 in ontwerp had opgesteld, werd echter 
nooit aanhangig gemaakt, mede omdat de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten er bij brief van 9 november 1948 en tijdens haar congres van juni
1949 bij voorbaat het onaanvaardbaar over had uitgesproken.88 Het risico dat 
het parlement het ontwerp af zou schieten was daarmee wel heel groot ge
worden, gezien de invloed van de gemeentelijke lobby.

Daarom stelde de regering voor bij de uitvoering van de bestedingsbeper
king de weg te bewandelen van vrijwillige samenwerking tussen lagere en 
hogere overheden, al was die vrijwilligheid maar relatief. Minister van Fi
nanciën Lieftinck had tijdens een grote VNG-vergadering op 24 januari 1951 
immers gesuggereerd dat een investeringswet nog geenszins van de baan 
was.89 Er dreigde dus nog wel degelijk een stok achter de deur als de ge
meenten hun medewerking weigerden. Die 'vrijwillige' samenwerking 
kwam er dan ook, ook al omdat de gemeenten zich hadden laten overtuigen 
van de noodzaak van een zekere beperking van hun investeringen: 'Zij (de 
gemeentebesturen, PB/JR) zijn nuchter genoeg om zich bij het onvermijdelij
ke te kunnen neerleggen', aldus H.J.M. Loeff, de ondervoorzitter van de 
VNG, op de januarivergadering.90 Het evenwicht op de kapitaalmarkt was 
namelijk, mede door de Koreacrisis, ernstig verstoord. De vraag naar kapi-
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taal was groot, maar het aanbod uit besparingen bleef daar ver bij achter. De 
vlottende schuld van de gemeenten liep in hoog tempo op, terwijl er nog 
nauwelijks mogelijkheden waren die leningen te consolideren: de kortlopen
de schuld om te zetten in langlopende leningen. Die ongezonde situatie had 
de regering ondermeer doen besluiten het bouwprogramma sterk te beper
ken.91 Maar daarnaast dienden de gemeenten, provincies en waterschappen 
ook hun andere investeringen te beperken. Zij mochten in ieder geval niet 
uitgaan boven hetgeen op de kapitaalmarkt beschikbaar was, om daarmee 
de toename van de vlottende schuld tegen te gaan. De regering wilde een en 
ander niet helemaal aan de verantwoordelijkheid van de lagere organen zelf 
overlaten. Zij vond het nodig vanuit één centraal punt de verschillende in
vesteringsprojecten met elkaar te vergelijken en op urgentie te beoordelen.

De investeringscommissie

Daartoe stelden de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken bij be
sluit van 6 /9  juni 1951 een investeringscommissie voor de lagere publiek
rechtelijke lichamen in. Het ging 'slechts' om een adviescommissie, maar de 
adviserende bevoegdheden waren ruim geformuleerd en de samenstelling 
van de commissie was zo zwaar dat haar adviezen moeilijk te negeren zou
den zijn. Het instellingsbesluit droeg de investeringscommissie op: ’a. te ad
viseren omtrent de toelaatbaarheid, gezien in het licht van de algemene fi- 
nancieel-economische omstandigheden, van de uitvoering van aan haar 
voorgelegde plannen van lagere publiekrechtelijke lichamen ter zake van in
vesteringen in roerende en onroerende goederen, waarmede in totaal een 
kapitaaluitgave van meer dan ƒ 100.000 gemoeid zal zijn, en omtrent de aan
schaffing door genoemde lichamen van goederen van buitenlandse her
komst; b. desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen omtrent alle 
aangelegenheden op het gebied der Overheidsinvesteringen en de daarmede 
samenhangende vraagstukken.' De commissie onder voorzitterschap van 
H.A.M. van den Dries, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, 
bestond uit zeventien topambtenaren van de departementen, vier vertegen
woordigers van de provincies en slechts drie van de gemeenten, onder wie 
G.W. Toebes, adjunct-directeur van de VNG. De vertegenwoordigers van 
provincies en gemeenten zouden jaarlijks worden vervangen.92 In zijn instal- 
latierede legde Lieftinck overigens nog eens de nadruk op de vrijwilligheid 
van de samenwerking tussen centrale en lagere overheid in de investerings
commissie: 'Het was mij een grote voldoening, dat in die kring een zo grote 
bereidheid bestond om terzake met de regering samen te werken.'93
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Hoofdstuk VIII

Gemeenten kritisch

Dat nam niet weg dat de gemeenten het reilen en zeilen rond de investe
ringscommissie kritisch volgden. Nog vóór de installatie van de commissie 
meende De Gemeentestem al de grenzen te moeten aangeven van wat toelaat
baar was: 'Medewerking verlenen aan de Regeringspolitiek betekent, dat van 
de locale besturen wordt verwacht, dat zij verder zien dan het belang van 
hun gemeenten en dat zij - des nodig - besluiten nemen tegen het plaatselijk 
belang in in het landsbelang. Dat gaat te ver. We mogen aannemen, dat dit 
niet wordt verlangd. Voldoende zal zijn, als de locale besturen niet tegen het 
landsbelang in het plaatselijke belang behartigen.’ Het blad vreesde echter 
het ergste als een centrale instelling de investeringen ging beoordelen.94 Bo
vendien vond De Gemeentestem het niet in de haak dat eerst lasten door het 
Rijk op de gemeenten werden afgeschoven (bijvoorbeeld die voor de wo
ningbouw), om de gemeenten vervolgens te verhinderen aan hun verplich
tingen te voldoen.95 En tegenover de investeringscommissie stond het week-
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blad toch wat argwanend. Gemeentelijke investeringsplannen zouden het 
leeuwendeel van haar werkzaamheden uitmaken. 'Mede om die reden komt 
het ons voor dat "de gemeentelijke delegatie" wel zeer klein is.' De samen
werking in de commissie was te preferen boven een investeringswet maar: 
'De constructie van dat gebouw behoeft verbetering.'96

Ook de VNG liet zich niet onbetuigd. Naar aanleiding van de installatie 
van de investeringscommissie verscheen in haar orgaan De Nederlandse Ge
meente een artikel waarin Lieftinck stevig werd aangepakt. Het blad verweet 
de minister dat hij mede verantwoordelijk was voor het kapitaaltekort van 
de gemeenten. Hij immers had aan de gemeenten het zogenaamde rente
gamma opgelegd: een per soort lening maximaal te betalen rentepercentage. 
De bedoeling was te voorkomen dat de gemeenten in hun onderlinge con
currentiestrijd op de kapitaalmarkt de rente onnodig opdreven, maar de 
praktijk wees uit, aldus DNG, dat het de gemeenten domweg onmogelijk 
werd gemaakt om op concurrerende voorwaarden als kapitaalvragers op te 
treden. Het rentegamma lag steeds beneden de effectieve rentevoet. Lieftinck 
had deze opvatting in zijn installatierede als 'een veel te simplistische visie' 
terzijde geschoven: niet het rentegamma was volgens hem het probleem, 
maar het beperkte kapitaalaanbod door de geringe besparingen. Maar DNG 
bleef erbij: de regering had 'in feite voor de gemeenten een discriminatie in 
het leven geroepen, die haar zonder meer van de kapitaalmarkt uitsluit, vol
komen los van het structurele kapitaaltekort waarop de minister zich be
roept. (...) Waarom (...) deze uitzonderingsbehandeling van de gemeenten? 
Wordt voor haar de aanspraak op investeringsmogelijkheden niet in dezelf
de mate erkend als men dat voor het bedrijfsleven doet?' De auteur van het 
artikel begreep ook niet waarom alleen een speciaal toezicht op de gemeente
lijke investeringen nodig was, terwijl voor het bedrijfsleven werd vastgehou
den aan het beginsel van liberalisatie. Het bedrijfsleven beschikte immers 
evenmin over het vermogen de investeringen te toetsen aan het algemeen 
belang. DNG ging daarmee voorbij aan het feit dat de minister van Economi
sche Zaken J.R.M. van den Brink steeds met succes had verdedigd dat het 
Nederlandse bedrijfsleven niet achter kon blijven bij de internationale libe
ralisatie. Tot slot vond ook deze scribent de investeringscommissie te centra
listisch van opzet en samenstelling. Alles bij elkaar stelde hij maar een 'matig 
vertrouwen' in de commissie, wier taak en opdracht getuigden 'van een op
vatting (...) die voor de levensmogelijkheid en de ontwikkeling van ons ge
meentelijk bestel in de grond van de zaak funest is'.97

Het waren punten van kritiek die stuk voor stuk terugkeerden in een 
adres van de VNG aan de ministerraad, gedateerd 20 augustus 1951. Ook 
hier een verzoek om de gemeentelijke vertegenwoordiging in de investe
ringscommissie uit te breiden. Ook hier de constatering dat het rentegamma 
nog steeds niet in overeenstemming was met de marktverhoudingen. Maar 
uit het adres sprak vooral zorg voor de gemeentelijke autonomie, al werd die 
zorg nogal omslachtig en omzichtig verwoord: 'Wij stellen er (...) prijs op (...)

Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

429



op te merken, dat wij het zouden betreuren, indien de grote opofferingen, 
die de gemeenten zich getroosten door tijdelijk niet in de eerste plaats te 
staan op handhaving harer autonomie, de mening zouden doen postvatten, 
dat de gemeentebesturen zich met inmenging van hoger gezag in locale aan
gelegenheden minder bezwaard zouden gevoelen dan vroeger het geval 
was. Een betreurenswaardige vergissing zoude het zijn, indien in die onjuis
te veronderstelling maatregelen zouden worden tot stand gebracht, die het 
verantwoordelijkheidsgevoel zouden doen afnemen.' Hoewel de investe
ringscommissie slechts een adviescommissie was voor regering en GS, meen
de de VNG dat haar adviezen 'feitelijk over het wel en wee der gemeentelijke 
investeringen zullen beslissen'. Het was daarom van het grootste belang de 
richtlijnen volgens welke de commissie werkte openbaar te maken en de 
gemeentebesturen bij een negatief advies de motieven voor de afwijzing van 
de investeringsplannen mee te delen. Dit was alleen al nodig om de moge
lijkheid uit te sluiten 'dat de gedachte aan willekeur postvat'.98

Enkele weken later lieten de ministers van Financiën en Binnenlandse Za
ken, Lieftinck en Van Maarseveen, weten dat de investeringscommissie 
slechts twee richtlijnen hanteerde: het niet uitvoeren of het uitstellen van het 
investeringsplan mocht niet tot calamiteiten leiden, en tot goedkeuring van 
woningbouwplannen werd slechts geadviseerd als de bouw uit een vaste 
lening kon worden gefinancierd. Voor nadere richtlijnen zagen de bewinds
lieden geen aanleiding: 'De taak der commissie is thans te zorgen, dat de in
vesteringen beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke, opdat de aanspra
ken, welke de gemeenten voor de financiering van nieuwe investeringen zul
len uitoefenen op het kapitaalaanbod, de bestaande spanningen op de kapi
taalmarkt verminderen.' De investeringscommissie was trouwens altijd be
reid tot mondeling overleg met GS en gemeentebesturen, en GS waren steeds 
op de hoogte van de motieven voor de afwijzing van plannen, zodat zij de 
gemeentebesturen verder konden inlichten. Tot slot beloofden de bewinds
lieden de commissie op korte termijn te zullen uitbreiden met extra verte
genwoordigers van provincies en gemeenten.99

'Lieftinck weet het nu eenmaal het beste.' De gemeentelijke lobby in het parlement

De kritische stemmen uit de gemeenten echoden luid en lang na in het par
lement. Al meteen bij de behandeling van de begroting voor Binnenlandse 
Zaken voor 1951 kwam de regering in de Eerste Kamer onder vuur te liggen. 
Iedereen was het er over eens dat enig centraal ingrijpen verdedigbaar was, 
maar dat waakzaamheid geboden was omdat de gemeentelijke zelfstandig
heid in het gedrang dreigde te komen. Symptomatisch was de onderverte
genwoordiging van de gemeenten in de investeringscommissie en het feit 
dat die werkte volgens niet gepubliceerde richtlijnen. Ook twijfelde vrijwel 
niemand er aan dat de regering door handhaving van de lage-rentepolitiek
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medeverantwoordelijk was voor het ontstaan van de problemen. De ge
meenten zaten in de tang. Het rentegamma maakte het hun onmogelijk op 
de kapitaalmarkt te opereren en de investeringscommissie verhinderde vlot
tende financiering. Vooral Wendelaar (VVD) haalde fel uit naar Lieftinck: 
’(...) als een lening mislukt, dan krijgt iedereen - naar het uitkomt - de schuld, 
behalve hij, want Minister Lieftinck weet het nu eenmaal het beste.'100 J. 
Tjalma (ARP) en Kolfschoten (KVP) meenden trouwens dat een deel van de 
oplossing dicht bij huis kon worden gevonden: het Gemeentefonds groeide 
nog steeds in omvang, maar de uitkeringsfactor was gelijk gebleven. Een ho
gere uitkering aan de gemeenten was niet alleen verantwoord, maar kwam 
hun ook rechtens toe, zo meenden zij.101

Enkel Van Walsum zag zich genoodzaakt Lieftinck, zijn partijgenoot, in 
bescherming te nemen tegen zijn critici en vooral tegen Wendelaar die hij 
'simplicisme' verweet. Hij liet zich niet uit over de vraag of het actuele rente
gamma voldoende mogelijkheden bood kapitaal aan te trekken, maar de 
handhaving ervan vond hij noodzakelijk: het zou funest zijn als de geld- en 
kapitaalmarkt zonder meer werd geregeerd door de wetten van vraag en 
aanbod. Over het toezicht op de gemeentelijke investeringen was Van Wal
sum echter niet erg enthousiast. Van vrijwillige samenwerking tussen hogere 
en lagere overheid zou in de praktijk geen sprake zijn. Bovendien maakte hij 
bezwaar tegen het feit dat GS bij het toezicht op de gemeentefinanciën waar
schijnlijk het algemeen belang zou laten meewegen. De colleges van GS voe
ren immers op het kompas van de investeringscommissie. Zij hoorden echter 
alleen het gemeentelijk belang te toetsen en GS vormden niet de aangewezen 
instantie om te oordelen over strijd met het algemeen belang.102 Zou dat toch 
moeten gebeuren, dan zou het van meer respect voor de gemeentelijke auto
nomie getuigen als aan de investeringsbeperkingsmaatregelen een (tijdelijke) 
wettelijke grondslag werd verleend. Daarmee zou ook het tijdelijke karakter 
van de maatregelen worden geaccentueerd. Medestanders voor deze ge
dachte vond Van Walsum in de senaat echter niet.103 In het verleden had de 
Kamer te vaak nare ervaringen opgedaan met tijdelijke regelingen die veel 
langer functioneerden dan aanvankelijk de bedoeling was geweest.

Van Maarseveen liet meteen weten dat hij zich niet geroepen voelde het 
algemene financiële beleid te verdedigen. Dat liet hij graag aan Lieftinck en 
Drees over. Maar hij bleef erbij dat de gemeenten er alle belang bij hadden 
op de kapitaalmarkt een gesloten front te vormen. Wel meende hij dat de 
omstandigheden aanleiding gaven om het rentegamma te verhogen. Intus
sen deed de regering pogingen de hand te leggen op kapitaal van institutio
nele beleggers ter consolidatie van de schulden en om nieuwe leningen mo
gelijk te maken. Dat was inmiddels gelukt voor een bedrag van ƒ 250 mil
joen, maar dat was nog niet voldoende.

De minister toonde zich verrast door Van Walsums pleidooi voor een tij
delijke investeringswet. De VNG had zich immers mordicus tegen verklaard. 
Wel was hij bereid het aantal vertegenwoordigers van provincies en gemeen-
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ten in de investeringscommissie uit te breiden en het roulerend lidmaatschap 
te beëindigen. Van Maarseveen legde er overigens de nadruk op dat de lage
re overheden niet onevenredig zwaar werden getroffen door de investe
ringsbeperking. Wel vond hij een onderscheid tussen publieke en private 
sector gerechtvaardigd voor zover het om de controle op de investeringen 
ging. In de eerste sector kon de overheid immers meer invloed uitoefenen 
met het oog op de werkgelegenheidspolitiek.104

'Den Haag' beslist over alles

Enkele maanden ervaring met de investeringscommissie had het parlement 
niet hoopvoller gestemd over de financiële positie van de gemeenten en hun 
autonomie. Eén zin uit het VV bij de begroting voor 1952, opgetekend na
mens 'vele leden' van de Tweede Kamer, geeft de gelaten stemming aardig 
weer: "'Den Haag" beslist over investeringen, over het rentegamma en keert 
bovendien niet uit, wat het uit het Gemeentefonds moet uitkeren.' De inves
teringscommissie was een te log lichaam, dat werkte met onbekende richtlij
nen.105

Bij de plenaire debatten in november 1951 vond nog eens een uitwisseling 
van de bekende argumenten plaats. Het rentegamma bleef de Kamer een 
doorn in het oog, omdat het, al werd het aangepast, steeds achter de ontwik
keling aanholde.106 En met de gemeentelijke autonomie wilde het ook maar 
niet vlotten. J. Algera (ARP) had daar ook maar weinig vertrouwen in zolang 
de plannen werden ontworpen 'door technici, inbegrepen de financiële tech
nici'. Daarom pleitte hij ter wille van de duidelijkheid, net als Van Walsum in 
de senaat, zo nodig voor tijdelijke wettelijke maatregelen. De investerings
commissie tastte formeel de gemeentelijke autonomie weliswaar niet aan, 
'maar (...) dan nog komt het aan op de uitvoering en deze geeft reden tot kla
gen'. Duidelijkheid en openheid waren nodig: 'Nu speelt alles zich af in de 
besloten sfeer en het publiek weet nergens van.'107

Ook J.H. Maenen (KVP) en De Loor (PvdA) constateerden dat het allemaal 
niet zo soepel liep als iedereen wel wenste. Zij maakten zich vooral zorgen 
over de dubieuze praktijken die sommige gemeentebesturen erop na sche
nen te houden om aan kapitaal te komen, praktijken die uiteindelijk tot cor
ruptie konden leiden.108 Concrete voorbeelden gaven zij niet. Het kwam ech
ter voor dat ondernemers kapitaal verschaften op voorwaarde dat dit (deels) 
werd gebruikt om woningen voor hun werknemers te bouwen. Ook scheen 
door N Vs, waarbij provincies waren betrokken, kapitaal te worden geleend 
boven het rentegamma, waarna dit tegen lagere rente werd doorgeschoven 
naar provincies en gemeenten. Soms werd compensatie in andere sfeer ge
boden voor de te lage rente.109

Teulings, na het overlijden van Van Maarseveen minister ad interim, 
wenste de verdediging van de rentepolitiek, net als zijn voorganger, aan

432



Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

Lieftinck over te laten. Er was wel wat meer ruimte ontstaan door de lenin
gen die van institutionele beleggers waren aangetrokken, en wellicht was 
ook een geleidelijke deblokkering van een bedrag uit het Gemeentefonds 
mogelijk. Pessimistisch was Teulings in het algemeen overigens niet, zolang 
men de doelen maar niet te hoog stelde. Hij zou het al mooi vinden als het 
bouwprogramma voor 1952 werd gehaald en er enige verlichting optrad in 
de ongedekte schuld van de gemeenten.

Evenmin als Van Maarseveen voelde Teulings veel voor een wettelijke re
geling van het investeringstoezicht. Zolang de investeringscommissie de 
normale staatsrechtelijke verhoudingen niet doorkruiste, was er niets aan de 
hand. Teulings erkende dat de commissie grote invloed uitoefende: 'Ik ont
ken echter dat daardoor de verantwoordelijkheid van de betrokken instan
ties komt te vervallen.' Tegen publicatie van de richtlijnen volgens welke de 
commissie werkte had hij trouwens geen bezwaar.

Ook Maenen en De Loor kon hij echter niet terwille zijn. Teulings waren 
wel verhalen ter ore gekomen over dubieuze praktijken van gemeentebestu
ren maar: 'Om deze en dergelijke handelingen te achterhalen, zou een rente- 
recherchedienst in het leven moeten worden geroepen en daar kan ik voor
lopig weinig voor gevoelen.' Teulings beloofde wel samen met Lieftinck de 
gemeenten nog eens schriftelijk te verzoeken in deze niet van het rechte pad 
af te wijken. Elke feitelijke doorbreking van het rentegamma wees hij af.110

Nakaarten in de Eerste Kamer

In de loop van 1952 werd het duidelijk dat de acute financiële moeilijkheden 
van de gemeenten begonnen af te nemen. Enkele nationale leningen ten be
hoeve van de woningbouw waren zeer geslaagd en de regering had met in
stitutionele beleggers overeenstemming bereikt over het verstrekken van le
ningen voor een bedrag van ongeveer ƒ 350 miljoen. Ruwweg de helft daar
van zou voor de woningbouw bestemd zijn, de andere helft voor consolida
tie van schulden.111 Bovendien had de regering op verzoek van de VNG 
medio 1951 besloten voor een bedrag van ƒ 60 miljoen over te gaan tot ver
strekking van renteloze kasgeldvoorschotten aan de gemeenten ten laste van 
het Gemeentefonds. En in februari 1952 besloot zij nog eens ƒ 102 miljoen uit 
het Gemeentefonds te deblokkeren, zijnde het gehele overschot op de dienst 
1948 van dit fonds. Overigens mochten de gemeenten deze gelden alleen ge
bruiken voor aflossingen op hun vlottende schuld, niet voor nieuwe kapi
taalwerken of voor besteding in de gewone dienst van de gemeentebegro
ting.112

Daarom werd bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer vooral na
gekaart over de problemen. Dat neemt niet weg dat de meeste woordvoer
ders alsnog trachtten hun gelijk te halen, soms tot kennelijke ergernis van de 
nieuwe minister Beel. De irritatie droop van zijn formuleringen toen hij an-
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dermaal de stelling moest weerleggen dat het rentegamma mede de impasse 
had veroorzaakt: 'Reeds meermalen is aan de Kamers der Staten-Generaal 
uiteengezet, dat het rentebeleid slechts ten doel heeft de marktpositie van de 
vele honderden publiekrechtelijke lichamen te versterken door de vorming 
van een gesloten front ook aan de vraagzijde.'113 En in het plenaire debat in 
april 1952 beperkte hij zich vermoeid tot een herhalingsoefening in staccato: 
'Het terzake gestelde komt hier op neer: 1. dat het rentebeleid slechts ten 
doel heeft de marktpositie, ook van de gemeenten, te versterken door de 
vorming van een gesloten front ook aan de vraagzijde; 2. dat niet achter de 
feiten is aangelopen; 3. dat de rentepolitiek niet, zoals gezegd wordt, er toe 
heeft bijgedragen, dat de gemeenten haar vlottende schulden niet tijdig heb
ben kunnen consolideren.'114 Van een debat was geen sprake meer; de in
houdelijke argumenten waren verbruikt, als die er al ooit waren geweest.

Hetzelfde gold in hoge mate voor de discussie over de gemeentelijke au
tonomie. R.H. de Vos van Steenwijk (W D ), G. Kolff (CHU) en Van Walsum 
waren nog steeds uitgesproken pessimistisch. Volgens de laatste waren de 
adviezen van de investeringscommissie in de praktijk bindend; met de ge
meentelijke autonomie was het op dit punt gedaan. De werkelijkheid werd 
'op buitengewoon sierlijke wijze' gecamoufleerd, aldus Van Walsum, die 
voorstander bleef van een wettelijke noodvoorziening. Die zou niet alleen 
voorkomen dat de investeringscontrole een permanent karakter kreeg, maar 
ook zouden de parlementaire controlemogelijkheden beter gewaarborgd 
zijn.115

Beel kon intussen niet veel anders dan zich beroepen op de omstandighe
den: 'Ik wil (...) in het geheel niet ontkennen, dat de invloed van het centrale 
gezag belangrijk is toegenomen. Dat is echter geen gevolg van een zucht van 
de Regering om macht over de gemeenten te krijgen, doch van de ontwikke
ling van zaken, welke tot gevolg heeft, dat allerlei zaken buiten de grenzen 
der gemeenten - letterlijk en figuurlijk - uitgroeien, en van de noodzaak om 
moeilijkheden, waarin ons land na de oorlog is komen te verkeren, te boven 
te komen.' Hij zag nog steeds geen reden om een wettelijke regeling te ont
werpen: 'De vrees, dat zonder zulk een wet de normale verhoudingen niet 
terugkeren, deel ik niet. Noch de colleges van Gedeputeerde Staten, noch de 
Regering zijn met de tegenwoordige situatie zodanig ingenomen, dat zij 
deze langer zouden willen laten voortduren dan in het financieel-econo- 
misch belang noodzakelijk is.' Ook de parlementaire controle zou niet bij een 
wettelijke regeling gebaat zijn. Het financiële toezicht van GS was überhaupt 
geen voorwerp van parlementaire controle, behoudens dan de verantwoor
delijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken voor het al of niet ingrij
pen in besluiten van GS. Maar het parlement kon de minister ook in de be
staande situatie ter verantwoording roepen.116

Nu, veel nieuws had Beel niet te melden. Wel gaf hij nog een uitgebreid 
overzicht van de werkzaamheden van de investeringscommissie, waarbij tot 
20 maart 1952 734 investeringsplannen aanhangig waren gemaakt tot een

434



Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

bedrag van rond ƒ 484 miljoen. Slechts zeventig projecten, die een bedrag 
van ƒ 30 miljoen vertegenwoordigden, kwamen in aanmerking voor wijzi
ging of uitstel, terwijl 88 plannen (ƒ 57 miljoen) nog in behandeling waren.117 
Hoewel de commissie slechts weinig plannen afwees, moet haar feitelijke 
invloed op de investeringsbeperking veel groter geweest zijn. Ongetwijfeld 
hebben veel gemeenten op eigen initiatief investeringsplannen uitgesteld in 
het besef dat zij geen kans maakten op een positief advies. Voorlopig zag de 
regering dan ook geen aanleiding de investeringscommissie op te heffen.

Tot slot

Op 5 augustus 1952 richtte de VNG een verzoek aan de ministers van Bin
nenlandse Zaken, Financiën a.i. en Volkshuisvesting om de investerings
commissie op te heffen. De betalingsbalans was aanmerkelijk verbeterd en 
de gemeentelijke kasgeldschuld was substantieel afgenomen. Er was geen 
reden meer om de discriminatie van de lagere publiekrechtelijke lichamen te 
continueren.118 Beel, J. van de Kieft en H.B.J. Witte, ministers in het kabinet- 
Drees III, lieten op 12 december weten het met die gedachtengang eens te 
zijn. Zij hadden kort daarvoor aan de colleges van GS al meegedeeld dat de 
investeringscommissie het gros van haar werkzaamheden zou staken. Zij 
zou nog slechts overleg in algemene zin plegen en tevens zou zij paraat blij
ven voor het geval investeringscontrole in de toekomst opnieuw nodig zou 
blijken. De regering verzocht GS echter dringend ervoor te waken dat de 
gemeenten niet onbeperkt zouden gaan investeren. Wel achtte zij het, binnen 
zekere grenzen, verantwoord als gemeenten hun investeringen weer zouden 
voorfinancieren met kort krediet.119

Daarmee was een voorlopig einde gekomen aan een pijnlijk hoofdstuk in 
de geschiedenis van de autonomie van de Nederlandse gemeenten. Het is 
opmerkelijk met hoe weinig feitelijke argumenten de regering erin slaagde 
de investeringscontrole te handhaven. Bezwaren van gemeenten en parle
ment werden niet zo zeer weerlegd, alswel domweg als onjuist of simplis
tisch terzijde geschoven. De observatie van Wendelaar - Lieftinck krijgt nooit 
de schuld, want Lieftinck weet het altijd het beste - lijkt niet ver bezijden de 
waarheid. Lieftinck bewees hier andermaal dat hij, kundig, terend op zijn 
prestige en enigszins zelfingenomen tegelijk, een grootmeester was in het 
krijgen van zijn gelijk, ook als dat gelijk discutabel was. Daar moet wel bij 
worden opgemerkt dat de regeringsfracties, met de aanvaarding van Rom
mes ontwerp-regeerprogram, hun speelruimte aanmerkelijk hadden inge
perkt.

De achtereenvolgende bewindslieden op Binnenlandse Zaken, Van Maar
seveen, Teulings en Beel, verscholen zich in hoge mate achter Lieftincks ge
zag, als ze het al niet met hem eens waren. Zolang diens sombere financieel- 
economische opvattingen werden geslikt - morrend of 'con amore' viel er
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ook niet veel af te dingen op de inbreuken op de gemeentelijke autonomie. 
Bovendien was de 'vrijwillige samenwerking' in de investeringscommissie 
een gouden vondst van de regering. Eventuele parlementaire kritiek van de 
anders zo machtige gemeentelijke lobby was bij voorbaat ontkracht en het 
was niet nodig, anders dan bij een wettelijke regeling, een termijn te stellen 
aan de duur van de investeringscontrole. Bovendien bleef de gemeenten, 
oppervlakkig gezien, gezichtsverlies bespaard. Niettemin was die veelge
roemde 'vrijwilligheid' in de praktijk niet meer dan een schaamlap voor een 
ongegeneerd stukje overheidsdirigisme. Een wettelijke regeling had nauwe
lijks dwingender kunnen zijn.

Het zakgeld van de gemeenten in de spaarpot? De verlenging 
van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën

Inleiding

De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten is altijd een bijzonder 
teer punt geweest. De gemeentelijke autonomie staat of valt immers met de 
financiële zelfstandigheid van de gemeenten. Of, zoals het in de literatuur 
wel eens is uitgedrukt: 'De financiële verhouding dient min of meer een af
spiegeling te zijn van de bestuurlijke verhouding tussen Rijk en gemeen
ten.'120

Voor de oorlog was bij wet van 15 juli 1929 (Stbl. nr. 388) een geheel 
nieuwe regeling van de financiële verhouding totstandgebracht. Enerzijds 
was een deel van het belastinggebied aan de individuele gemeenten onttrok
ken teneinde de grote verschillen in belastingdruk tussen de gemeenten te 
egaliseren. Anderzijds werd het Gemeentefonds ingesteld, dat overigens pas 
in 1931 in werking trad, een fonds waaruit aan de gemeenten naar behoefte 
uitkeringen werden gedaan. Het Gemeentefonds werd gevoed met algemene 
heffingen, waaronder de gemeentefondsbelasting en opcenten op de vermo
gensbelasting.121 De middelen van het Gemeentefonds werden onder de 
gemeenten verdeeld volgens een formule waarin onder andere de draag
kracht van de gemeenten en de druk van de uitgaven voor politie, lager on
derwijs en armenzorg tot uitdrukking werden gebracht.122

De Financiële Verhoudingswet van 1929 bood voor langere tijd perspec
tief op de oplossing van het vraagstuk van de gemeentefinanciën. De eco
nomische en financiële crisis van de jaren dertig maakte echter een abrupt 
einde aan dit vooruitzicht. De inkomsten van het Gemeentefonds daalden in 
deze jaren spectaculair. Speciale regelingen waren nodig voor steun aan een 
groot aantal noodlijdende gemeenten. Vooral de kosten van de werkloosheid 
waren voor veel gemeenten een zware last.123

Tijdens de Duitse bezetting verslechterde de positie van de gemeenten 
nog verder door maatregelen die van het systeem van 1929 weinig heel lieten 
en door het stil vallen van de bedrijvigheid in de meeste gemeenten aan het
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einde van de bezetting. De helft van hen was inmiddels noodlijdend. Na de 
bevrijding zag de rijksoverheid zich daarom genoodzaakt om vergaand toe
zicht op de gemeenten uit te oefenen.124

Om uit de impasse te geraken vond de regering het noodzakelijk het 
vraagstuk van de gemeentelijke financiën opnieuw in beschouwing te ne
men. In januari 1946 werd een commissie benoemd onder voorzitterschap 
van P.J. Oud, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de VNG, die 
voorstellen moest doen tot herstel van de financiële zelfstandigheid van de 
gemeenten en provincies. De commissie zag echter geen kans op korte ter
mijn een definitieve regeling te ontwerpen. Maar omdat zij de bestaande toe
stand onhoudbaar vond, stelde zij in 1947 in haar eerste tussenrapport voor 
een noodregeling te treffen voor de jaren 1948-1950, die de gemeenten de 
middelen ter beschikking moest stellen om tot een sluitende begroting te 
komen. Het kabinet-Beel volgde de adviezen van de commissie-Oud op, zo
dat op 15 juli 1948 de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën tot
standkwam. Voor de parlementaire geschiedenis van deze voorlopige rege
ling zij verwezen naar een vorig deel uit deze reeks.125

Bij de eerste begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken na de ver
kiezingen van 1948 spraken de meeste woordvoerders hun tevredenheid uit 
over de regeling.126 In 1949 kon de minister de Kamer meedelen dat alle ge
meenten hun begroting sluitend hadden kunnen maken voor het dienstjaar 
1948, al was daartoe voor ongeveer de helft van de gemeenten een bijzonde
re uitkering nodig geweest.127

In de loop van 1950 bleek een duurzame regeling van de financiële ver
houding nog steeds niet mogelijk. Het onderzoek van de commissie-Oud 
vergde veel tijd en werd belemmerd door ingrijpende herzieningen van de 
belastingwetgeving. Met name de afschaffing van de ondememingsbelasting 
had belangrijke repercussies voor de financiële positie van de gemeenten.128 
In haar tussenrapport van 1950 stelde de commissie-Oud dan ook een ver
lenging van de Noodvoorziening voor, een suggestie die de regering over
nam. De aandacht van regering en parlement voor het wetsontwerp was 
groot, vooral met het oog op de gevolgen voor de gemeentelijke autonomie 
en op de belangrijke financiële consequenties voor het algemeen regerings
beleid.

Belangrijke wijzigingen in de Noodvoorziening

Op 13 november 1950 werd het wetsontwerp houdende voorzieningen ten 
aanzien van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten bij de 
Tweede Kamer ingediend onder verantwoordelijkheid van de ministers van 
Financiën en Binnenlandse Zaken.129 Het wetsontwerp hield, voor zover het 
ging om de uitkeringen uit het Gemeentefonds, vast aan het systeem van de 
Noodvoorziening Gemeentefinanciën. Deze kende vier uitkeringen: de jaar-
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wedde-uitkering, een bijdrage in de kosten van het bestuurlijk apparaat ter 
hoogte van 75% van de jaarwedden van burgemeester en secretaris tot een 
maximum van ƒ 4500; de algemene uitkering, een uitkering per inwoner, be
rekend naar het gemiddelde der uitgaven per inwoner over de jaren 1939- 
1941 door de gemeenten gedaan voor onderwijs en armenzorg; de belas- 
tinguitkering ter aanvulling van het bedrag dat de gemeente kon verkrijgen 
uit de heffing van een in de wet vermeld aantal opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting en de personele belasting; tot slot de bijzondere uit
kering voor de gemeenten die daaraan behoefte bleken te hebben om de be
groting sluitend te maken, een bijdrage die op voorstel van GS door de mi
nisters van Binnenlandse Zaken en Financiën éénmaal voor elk der jaren 
1948-1950 was vastgesteld.

De Noodvoorziening had als inkomsten van het Gemeentefonds de op
brengsten van een groot aantal belastingen aangewezen: de zuivere op
brengst van de hoofdsom van de grondbelasting, personele belasting en on- 
dernemingsbelasting plus een jaarlijkse uitkering uit 's Rijks kas ter hoogte 
van 8% van de overige rijksbelastingen.130

Het verlengingsontwerp bracht op een aantal belangrijke onderdelen wij
ziging in de uitkeringen en inkomsten van het Gemeentefonds. Soms ging 
het om puur technische zaken, soms om zeer principiële.

In de eerste plaats werd de jaarwedde-uitkering voor alle gemeenten be
paald op ƒ 4500. Daarnaast werd de mogelijkheid geopend om voor de jaren 
1951 en 1952 de in 1948 vastgestelde bijzondere uitkeringen te herzien, ter
wijl bovendien de gemeenten die in de voorgaande jaren geen bijzondere 
uitkering hadden ontvangen, daarvoor alsnog in aanmerking kwamen. Dit 
was nodig gebleken omdat de algemene uitkering op het niveau van 1939- 
1941 bevroren bleef.

Zeer ingrijpend was het voorstel de mogelijkheid te openen middelen van 
het Gemeentefonds over een bepaald dienstjaar te reserveren en de uitkering 
voorlopig op te schorten. In de jaren 1948-1950 bleek dat de opbrengsten van 
een aantal belastingen, en dus de inkomsten van het Gemeentefonds, aan
zienlijk hoger waren dan geraamd. De regering achtte het onwaarschijnlijk 
dat deze situatie zou voortduren. Een omslag van de conjunctuur was niet 
uitgesloten. Daarom stelde zij voor af te stappen van de volledige opdeling 
van het fonds en een deel van de middelen te reserveren, waardoor het 
fonds ingrijpend van karakter zou veranderen.131 In aansluiting hierop wilde 
zij ook een bedrag van ƒ 278 miljoen reserveren uit de middelen van het 
fonds over de jaren 1948-1950. Gelet op het totaal aan uitgaven in de rijksbe
groting over 1948 van ƒ 3,5 miljard, was dit een aanzienlijk bedrag; het 
kwam ongeveer overeen met een jaaruitkering van de algemene en bijzonde
re uitkering op basis van 1948. Voor de jaren 1951 en 1952 wilde de regering 
ook tot reservering overgaan. Door de inschakeling van de zogenaamde 
Rijkscommissie van advies inzake de gemeentefinanciën bij de verdeling van
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de middelen hoopte zij enige invloed van gemeentelijke en provinciale zijde 
te realiseren.

Het wetsontwerp trof ook een aantal voorzieningen in verband met het 
vervallen van de ondernemingsbelasting die immers ten goede was geko
men zowel aan het Gemeentefonds als aan de individuele gemeenten recht
streeks. Ter compensatie zou voor de jaren 1949 en 1950 in totaal ƒ 120 mil
joen uit 's Rijks kas in het Gemeentefonds worden gestort, terwijl aan de in
dividuele gemeenten voor deze jaren ƒ 28 miljoen beschikbaar werd gesteld. 
Voor de jaren 1951 en 1952 zouden de individuele gemeenten een aanvul
lende uitkering (suppletieregeling) ontvangen, die was berekend naar het 
niveau van 1950 en naar schatting in totaal ƒ 186 miljoen zou bedragen.

Voor de jaren 1951 en 1952 was ook van belang welk percentage van de 
rijksbelastingen in het Gemeentefonds zou worden gestort. In de Nood
voorziening 1948 was dit aandeel bepaald op 8%. Dit percentage bleek echter 
achteraf te hoog omdat de opbrengsten van de belastingen veel te laag waren 
geraamd. Daarom besloot de regering een deel van de middelen van het 
Gemeentefonds te reserveren en voor de komende twee jaar een nieuw per
centage, namelijk 6,62, vast te stellen. Zij moest echter tevens rekening hou
den met de verliezen voor Gemeentefonds en gemeenten als gevolg van de 
afschaffing van de ondernemingsbelasting, terwijl zij bovendien moest letten 
op de omvang van het bedrag voor de algemene en de bijzondere uitkering, 
nodig voor het sluitend maken van de gemeentebegrotingen in de komende 
jaren. Daarom stelde de regering voor de jaren 1951-1952 een uitkering voor 
van 125% (voorschot-uitkeringspercentage) van het basisbedrag 1948 (100%), 
hetwelk als dekkingspost voor het fonds zou hebben 9,4% van de rijksbelas
tingen. Correctie als gevolg van het af schaffen van de ondernemingsbelas
ting bracht het uiteindelijke percentage op 11,7% van de rijksbelastingen.132

'Op elk onderdeel hebben de gemeenten de slag verloren'

De landelijke pers besteedde nauwelijks aandacht aan het wetsontwerp. Het 
was dan ook geen kost die zich licht bij de ochtendthee liet verteren. Het 
ontwerp liet de gemeentelijke vakpers echter niet onberoerd. Vooral de reac
tie van De Gemeentestem was buitengewoon fel. Voor de reservering uit het 
Gemeentefonds over de jaren 1948-1950 had het blad geen goed woord over: 
'De lezer zal met verbijstering kennis nemen van het wetsontwerp en zich 
afvragen, hoe het in een rechtsstaat mogelijk is, dat aan de gemeenten bij de 
wet toegekende rechten haar achteraf worden ontnomen.' Kennelijk zag mi
nister Lieftinck zijn kans schoon om door middel van de reservering de posi
tie van 's Rijks kas wat te verbeteren. Het blad schatte dat 36% van de liquide 
middelen van het Rijk uit gemeentegeld bestond en dat de vorderingen van 
de gemeenten op het Rijk uit het Gemeentefonds zo'n ƒ 400 miljoen bedroe
gen. En dat alles in een tijd waarin de kasgeldpositie van de gemeenten ui-
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terst precair was: 'Kort samengevat, eisen wet en rechtvaardigheid, dat elke 
gemeente, individueel, ontvangt waarop zij met de wet in de hand recht 
heeft.' Ook voor het overige vond De Gemeentestem het wetsontwerp niet veel 
zaaks. De compensatie voor de ondernemingsbelasting en het gemeentelijk 
aandeel in de rijksbelastingen waren volstrekt onvoldoende. En zelfs op 
punten van ondergeschikt belang, zoals de handhaving van de kortingsrege
ling voor gemeenten waar de belastingtarieven beneden de daarvoor gestel
de normen bleven, had de regering gekozen voor de voor de gemeenten on
gunstigste oplossing, ongeacht het advies van de commissie-Oud. 'Omtrent 
de sfeer, waarin dit wetsontwerp tot stand kwam, kan in gemeentelijke kring 
slechts teleurstelling bestaan, nu in het overleg tussen Binnenlandse Zaken 
en Financiën bijna bij elk onderdeel door de gemeenten de slag werd verlo
ren.'133

De Nederlandse Gemeente, het periodiek van de VNG, dacht er niet veel an
ders over, zij het dat dit weekblad wat minder polemisch formuleerde, wel
licht om VNG-voorzitter Oud wat te ontzien, wiens commissie in meerder
heid tot reservering uit het Gemeentefonds had geadviseerd. DNG achtte de 
individuele gemeenten zeer wel in staat zelf in goede tijden een reserve op te 
bouwen. Het verdergaande toezicht van het Rijk op de gemeentelijke finan
ciën was 'een ernstige teleurstelling' die nog werd geaccentueerd door de 
dreigende materiële achteruitgang voor de gemeenten. Ook dit periodiek 
vond de compensatie voor de ondernemingsbelasting ronduit 'schriel': vol
ledige compensatie vond slechts plaats over de jaren 1949 en 1950, maar dan 
nog zonder dat er rekening was gehouden met het accres dat de onderne
mingsbelasting in die jaren ongetwijfeld zou hebben vertoond. Ook rekende 
het blad uitvoerig voor dat het percentage van de rijksbelastingen dat voor 
het Gemeentefonds was bestemd, veel te laag was. Hoewel DNG begrip had 
voor de financiële moeilijkheden van het Rijk, problemen die niet geheel aan 
de gemeenten voorbij konden gaan, stuurde de VNG op 18 december 1950 
een adres aan de Tweede Kamer waarin zij aandacht vroeg voor de bezwa
ren tegen het wetsontwerp, en met name voor die voorschriften 'waarbij 
principieel nieuwe gezichtspunten worden geopend'. Een klein jaar later, op 
13 oktober 1951, vlak voor de plenaire behandeling van het wetsontwerp in 
de Tweede Kamer, herhaalde de VNG die actie nog een keer. Zij wist zich 
toen gesteund door een resolutie van het buitengewoon VNG-congres van 11 
oktober, waar ruim 1600 gemeentelijke vertegenwoordigers de bezwaren te
gen het wetsontwerp onderstreepten.134

Gemeenten gedwongen tot royale uitgaven?

Zoals zo vaak was de gemeentelijke lobby niet aan dovemansoren gericht. 
Het VV, dat op 20 maart 1951 verscheen, was een regelrechte reprise van de 
jammerklachten in de gemeentelijke pers, waarnaar trouwens regelmatig

440



Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

werd verwezen. De algemene teneur van de kritiek v>as dat het wetsontwerp 
de financiële toestand van de gemeenten verslechterde, dat de gemeentebe
sturen in een toestand van financiële afhankelijkheid werden teruggebracht 
en dat de gemeenten de mogelijkheid werd ontnomen hun eigen overschot
ten over de jaren 1948-1950 te beheren, terwijl zij daar volgens de geldende 
wet wel recht op hadden: 'Onder deze omstandigheden worden de gemeen
tebesturen vrijwel gedwongen tot het voeren van een royale uitgavenpoli- 
tiek. Wie het minst zuinig is geweest, komt er op deze wijze het beste af. De 
Regering behoort (...) te streven naar een versterking van de eigen verant
woordelijkheid der gemeenten, waartoe het verschaffen van een financiële 
basis, die niet achteraf wordt aangetast, een eerste vereiste is.'135

De Kamer sprak de verwachting uit dat veel gemeenten er niet in zouden 
slagen de komende jaren hun begroting sluitend te maken gezien de stij
gende kosten van onder meer onderwijs en armenzorg. De verstrekking van 
bijzondere uitkeringen, die leidde tot financiële afhankelijkheid, zou dan een 
algemeen karakter krijgen. Een fondsuitkering van 125% van het basisbedrag 
1948 was gewoon te laag,

Voor de reservering van middelen uit het Gemeentefonds over de jaren 
1948-1950 had de Kamer geen goed woord over. Het ging om gelden die de 
gemeenten rechtens toekwamen. Waren deze eerder betaalbaar gesteld, dan 
hadden de gemeenten niet de financiële moeilijkheden gekend waar zij nu in 
verkeerden. Daarnaast vroegen vele leden zich af, waarom de gemeenten 
niet zelf konden reserveren, eventueel onder wettelijke waarborgen. Tegen 
reservering over de jaren 1951 en 1952 uit conjunctureel-politieke overwe
gingen had de Kamer minder bezwaar, al wilde zij zich niet binden voor de 
definitieve regeling.

Naast deze principiële bezwaren had de Kamer ook praktische bezwaren 
cegen het wetsontwerp. Zo vond zij de voorzieningen in het kader van de af
schaffing van de ondernemingsbelasting volstrekt onvoldoende. Vele leden 
betoogden dat de individuele gemeenten volledige compensatie dienden te 
krijgen over de afgelopen èn de komende jaren. Een kamermeerderheid 
vond ook het aandeel van het Gemeentefonds in de rijksbelastingen te laag. 
De commissie-Oud was in haar voorstellen uitgegaan van handhaving van 
een percentage van 8, vermeerderd met een percentage wegens gemis van de 
ondernemingsbelasting. Verscheidene leden rekenden onder verwijzing naar 
het VNG-adres voor, dat de regering dat percentage in eerste instantie had 
verlaagd tot 6,62, alvorens door de compensatieregeling voor ondermeer de 
ondernemingsbelasting te komen tot 11,2%. Hierdoor liepen de gemeenten 
een bedrag van ƒ 50 miljoen mis. Tenslotte kon de handhaving van de 'kor
tingsregeling' geen genade vinden in de ogen van de Kamer, al was het maar 
omdat de regeling zeer veel werk opleverde en financieel weinig opbracht. 
Alleen over de nieuwe jaarwedde-uitkering waren vrijwel alle betrokkenen 
tevreden.136
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Een gedetailleerde MvA liet niet lang op zich wachten.137 Zij werd ingezon
den op 17 september 1951. De regering nam afstand van de meeste punten 
van kritiek. Van financiële afhankelijkheid van de gemeenten was volgens 
haar geen sprake omdat zij vrij bleven om, behoudens het normale toezicht 
van GS, de uit het Gemeentefonds toekomende gelden te besteden zonder 
inmenging van het Rijk. De toekenning van bijzondere uitkeringen leidde op 
zichzelf niet tot financiële afhankelijkheid. Maar gemeenten konden zich wèl 
in een afhankelijke positie plaatsen wanneer zij onvoldoende probeerden 
hun begroting sluitend te maken en te veel rekenden op een bijzondere uit
kering als sluitpost van de begroting.

Ook bestreed de regering de stelling dat zij de gemeenten niet toever
trouwde haar eigen overschotten te reserveren. Het ging hier om een princi
piële verandering van het stelsel, waarvoor, meer dan in het verleden, aan
sluiting werd gezocht bij het beoogde anticyclische economische beleid van 
de regering: 'Bij het gemeentefonds gaat het er om, door middel van een re
serve, de uitkeringen in een depressie op peil te kunnen houden teneinde 
daarmede enerzijds een bijdrage te leveren tot de bestrijding dier depressie 
en anderzijds de gemeenten te behoeden voor het verlies van haar financiële 
zelfstandigheid. In deze gedachte past alleen een collectieve reservering, 
welke met een zeker automatisme bereikt wat anders slechts met speciale 
voorschriften en/of toezicht bereikt zou kunnen worden. (...) Men make zich 
vertrouwd met de gedachte, dat tussen het Rijk en de gemeenten de collec
tiviteit der gemeenten hier een plaats vraagt.'138 Van aantasting van verkre
gen rechten voor de gemeenten over de jaren 1948-1950 wilde de regering 
niets weten. Het was al eerder gebleken dat het percentage van de rijksbelas
tingen dat in het Gemeentefonds vloeide te hoog was. De regering had vol
gens de wet de mogelijkheid gehad dat percentage tussentijds aan te passen. 
Maar zij had dit achterwege gelaten, zodat een reserve kon worden opge
bouwd. Zij zag dit dan ook eerder als een gunst, ‘een liberaliteit, waarvoor 
het tijdsverloop een gunstige factor is geweest, dan als een terugkomen op 
verkregen rechten'.139 De regering betwijfelde ook of de financieringspro
blemen van de gemeenten bij uitkering van de gereserveerde bedragen min
der zouden zijn geweest, omdat in dat geval het Rijk een groter beroep op de 
beleggers had moeten doen. Tegen een integrale uitkering bestond boven
dien bezwaar op monetaire gronden. De regering vreesde in dat geval voor 
overbesteding.

Op één belangrijk punt kwam de regering aan de bezwaren van de Kamer 
tegemoet. Zij erkende dat het loon- en prijspeil sinds de indiening van het 
wetsontwerp zodanig was gestegen, dat een uitkeringspercentage van 125 
voor 1951 niet meer voldoende was om de normale stijging van de uitgaven 
op te vangen. Zij bepaalde het voorschotpercentage daarom nu op 135 en liet 
weten dat de gemeenten mochten rekenen op een jaarlijkse na-uitkering van
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5% om de tegenvallers op te vangen die zich in de loop van het dienstjaar 
voordeden.

Op het punt van de compensatie voor het vervallen van de onderne
mingsbelasting hield de regering echter het been stijf. Over de jaren 1942-
1950 werd volledige compensatie verleend, maar voor de lopende jaren was 
dat onmogelijk gezien de zorgelijke toestand van de rijksfinanciën. De hier
boven genoemde suppletieregeling bleef het maximaal haalbare.

Bij de vaststelling van het percentage van de rijksbelastingen dat in het 
Gemeentefonds werd gestort, ging de regering zelfs nog een stapje verder 
door terug te komen op haar eerdere berekeningen. Er hadden zich tussen de 
vaststelling van het VV en de inzending van de MvA nieuwe omstandighe
den voorgedaan die tot herziening van dat percentage noopten. De regering 
ging er nu van uit dat de belastingopbrengst voor 1951 ƒ 1257 tot ƒ 1307 
miljoen hoger zou zijn dan het aanvankelijk geraamde bedrag van ongeveer 
ƒ 3600 miljoen. Zij wees onder meer op de stijging van het loon- en prijspeil 
en op de wijzigingen in de belastingwetgeving140 met name in verband met 
de verhoogde defensie-inspanningen.141 Het zou vooral niet juist zijn als de 
gemeenten deelden in de opbrengsten van de belastingen ten behoeve van 
de militaire inspanning. Daarom stelde de regering voor het percentage te 
verlagen tot 10,3.

De Kamer was allerminst tevreden met de MvA. In een schriftelijk ver
slag, vastgesteld op 9 oktober 1951, drong de commissie van voorbereiding 
aan op uitkering van een deel van de gereserveerde middelen ter consolida
tie van de vlottende schuld van de gemeenten. Om aan de monetaire bezwa
ren tegemoet te komen dacht de commissie aan een geleidelijke deblokke
ring. Daarnaast stelde zij nogmaals voor de storting van 8% van de rijksbe
lastingen in het Gemeentefonds te handhaven, welk percentage dan zou 
worden verminderd met een afzonderlijk percentage in verband met de be
lastingmaatregelen en vermeerderd met een percentage ter compensatie van 
het vervallen van de ondernemingsbelasting.142 Maar al vier dagen later 
wees de regering in een nota naar aanleiding van het verslag de beide sug
gesties van de commissie van de hand.143

Administrateurs of zelf-regeerders

Onder dit ongelukkig gesternte begon op 16 oktober 1951 de openbare be
handeling van het wetsontwerp. Algemeen was de klacht dat andermaal de 
financiële zelfstandigheid van de gemeenten werd aangetast. Die kon alleen 
worden hersteld als aan de gemeenten weer een substantieel eigen belas
tinggebied werd toegekend. Nu waren gemeentebesturen 'principieel admi
nistrateurs, en niet zelf-regeerders', zoals Algera (ARP) het uitdrukte:'(...) het 
begrip regeren is zeer onvolledig, wanneer daar niet onder valt het zelf bepa
len van inkomsten en uitgaven in hun onderlinge relatie.'144 In die zin was
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ook de introductie van de nieuwe figuur van de 'collectiviteit der gemeenten' 
een gevaar voor de autonomie van de individuele gemeenten.

Concreet richtte de kritiek zich vrijwel algemeen op de reservering over 
de jaren 1948-1951, de compensatie voor de ondernemingsbelasting, het uit
keringspercentage van 135 en het percentage van de rijksbelastingen dat 
voor het Gemeentefonds was bestemd (10,3).

Algera en Beernink (CHU) hadden vrijwel identieke bedenkingen. Het ge
reserveerde bedrag kwam de gemeenten rechtens toe. Het argument van de 
regering dat zij in een eerder stadium een poging had kunnen doen de voe
ding van het Gemeentefonds te verlagen, maar dit niet had gedaan met het 
oog op de reservering was 'op zich zelf achtenswaardig, (...) maar rechtens 
irrelevant', aldus Algera.145 Beernink stelde zelfs wantrouwend: 'Blijft het 
bedrag zonder meer gereserveerd, dan ben ik er niet gerust op dat de ge
meenten er ooit een cent van zullen zien!'146 Beiden ondersteunden het voor
stel van de commissie van voorbereiding om de gereserveerde middelen 
deels te gebruiken voor consolidatie van de vlottende schuld der gemeenten, 
waartegen geen monetaire bezwaren konden bestaan, terwijl daarnaast re- 
keningen-courant bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten geopend moes
ten worden, waarop de tegoeden voor iedere gemeente werden bijgeschre
ven. Volgens Algera werd ƒ 470 miljoen aan de gemeenten onthouden (ƒ 280 
miljoen uit het Gemeentefonds en ƒ 190 miljoen aan belastingschuld van het 
Rijk aan de gemeenten). 'Dit is toch eigenlijk ontstellend', zeker nu de ge
meenten niet aan kapitaal konden komen, met name voor de woningbouw 
'waardoor Nederland in zijn levenskracht wordt bedreigd'. De compensatie 
van de ondernemingsbelasting was voor de komende jaren onvolledig en 
deswege onvoldoende, zo meenden beide kamerleden. Ook het uitkerings
percentage van 135 was te laag en in ieder geval onvoldoende beargumen
teerd. Een percentage van 145 leek realistischer. Het aandeel van het Ge
meentefonds in de rijksbelastingen moest daarom ook hoger zijn dan 10,3%: 
volgens Algera minstens 10,7%, volgens Beernink 11,2%. Tot slot drong 
Beernink ook nog aan op het doen vervallen van de kortingsregeling voor 
gemeenten die hun belastinggebied onvoldoende benutten.147

KVP-woordvoerder Maenen betwijfelde (terecht!) of bij de behandeling 
van het ontwerp 'na de gehouden congressen en stroom van artikelen in de 
vakpers nog nieuwe gezichtspunten kunnen worden geopend'. Toch liet 
Maenen zich wat voorzichtiger uit over de regeringsvoorstellen dan Algera 
en Beernink. Zo stelde hij terzake van de reservering: 'Ik wil niet verhelen 
(...) dat de zaak voor ons enigszins moeilijk ligt. Het is een afwegen van be
langen; enerzijds het belang dat wij zien in het vormen van een reserve van 
betekenis, zodat de gemeenten bij onverhoopte omslag van de conjunctuur 
niet binnen afzienbare tijd vastlopen; anderzijds de schroom om verkregen 
aanspraken van de afzonderlijke gemeenten aan te tasten.' Toch aanvaardde 
de KVP het systeem van reservering slechts voor de jaren na 1950. Voor de 
jaren 1948-1950 ondersteunde zij het voorstel van de commissie van voorbe-

Hoofdstuk VIII

444



reiding. In de kwestie van de voeding van het Gemeentefonds steunde zij 
echter de regering: 'Gelet op de omstandigheden, is mijn fractie van oordeel, 
dat het niet starten van de 8 pct.-basis niet onredelijk is. Naar ons gevoelen 
moet opnieuw worden nagegaan wat de gemeenten nodig zullen hebben 
(...).' Maenen vond ook de compensatie voor de ondernemingsbelasting vol
doende, zij het dat hij vreesde voor een ongelijke behandeling van individu
ele gemeenten. Uitgesproken negatief was hij slechts over het uitkeringsper
centage van 135, dat een groot aantal gemeenten geen sluitende begroting 
garandeerde, en over de berekening van de algemene uitkering naar het ni
veau van de jaren 1939-1941. Gemeenten die toen soberheid hadden betracht, 
werden nu benadeeld.148

Ook H.J. Hofstra, financieel specialist van de PvdA, stond genuanceerd 
tegenover het wetsontwerp, al was hij uitgesproken pessimistisch over een 
definitieve oplossing van het probleem. Die was alleen denkbaar als aan de 
gemeenten voldoende eigen belastingen werden toebedeeld, maar 'wat er 
nog aan goeds aanwezig was en wat er nog aan mogelijkheden bestond om 
aan de gemeenten eigen belastingen toe te delen, met name de onderne
mingsbelasting, heeft men afgebroken.' Op het wetsontwerp zelf had hij ook 
nog wel wat kritiek. Het Gemeentefondsaandeel van 10,3% in de rijksbelas
tingen vond hij op zichzelf niet te laag; wel had hij bedenkingen tegen het 
uitkeringspercentage van 135 voor 1952. Hij meende dat de regering hierbij 
'iets te sterk de nadruk legt op de eigen behoefte (...). In de beschouwingen 
van de Regering wordt in het bijzonder onvoldoende rekening gehouden 
met de kapitaalsuitgaven van de gemeenten en met de moeilijke schuldposi
tie, waarin vele dezer lichamen verkeren.’ Hofstra meende ook dat de ge
meenten, gezien de in het verleden gedane toezeggingen, recht hadden op 
volledige compensatie voor het verlies van de ondernemingsbelasting. Ook 
tegenover de reservering uit het Gemeentefonds over de jaren 1948-1951 
stond hij kritisch, tenminste voor zover het een collectieve reservering betrof. 
Onder het motto 'als hadden komt, is hebben te laat' wees hij het argument 
van de hand dat de regering in het verleden al had kunnen ingrijpen. Hij 
vond het niet aangaan dat het Rijk 'de dikke pot' van de Gemeentefondsre- 
serve gebruikte om, zonder rentevergoeding, eigen kapitaalbehoeften te 
dekken, terwijl de gemeenten met een stevige schuldenlast zaten, waarover 
zij wèl rente betaalden. Daarom pleitte Hofstra voor individuele reservering, 
mits de gemeenten daarin een forse stem hadden.149

W D-fractievoorzitter Oud, die natuurlijk gepokt en gemazeld was in de 
materie, tracteerde de vergadering op een uitvoerig, zij het grotendeels theo
retisch college over de geschiedenis van de financiële verhouding tussen Rijk 
en gemeenten. Hij meende, mèt Hofstra, dat een behoorlijk eigen belasting
gebied voor de gemeenten een conditio sine qua non was voor de oplossing 
van de problematiek. Oud erkende dat er bezwaren bestonden tegen het toe
kennen van een groter belastinggebied aan de gemeenten, maar de Nood
voorziening 1948 had het beginsel op basis van de bekende 8% wel aanvaard

Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

445



voor de collectiviteit van de gemeenten. Die 8% van de rijksbelastingen 
waren geen rijksgeld dat naar de gemeenten ging, maar (collectief) gemeen
telijk belastinggeld. Daarom, zo betoogde Oud, tastte het wetsontwerp de 
gemeentelijke zelfstandigheid aan voor zover het tornde aan het gemeente
lijk belastinggebied, o.a. door het inkrimpen van het aandeel in de rijksbelas
tingen. Hierdoor kwam de algemene uitkering onder druk te staan en dreig
den de bijzondere uitkeringen de pijlers te worden waarop de regeling rust
te, met alle rompslomp van accountantscontrole vandien. Als dat de bedoe
ling van de regering was, kon de commissie die Oud presideerde 'beter van 
advies dienen over de vraag op welke wijze de gemeenten met de minste 
kosten kunnen worden bedeeld'. De wijze van compensatie voor de onder
nemingsbelasting en de reservering over de jaren 1948-1950 waren volgens 
Oud trouwens ook in strijd met het beginsel van de financiële zelfstandig
heid van de gemeenten. De regering beschikte naar behoeven over de Ge- 
meentefondsreserve en liet de gemeenten in de kou staan. Alleen een indi
viduele reservering vond hij aanvaardbaar; gemeenten zouden het geld dan 
slechts mogen gebruiken zolang er geen monetaire gevaren dreigden.150

C.N. van Dis (SGP) sloot zich van harte bij het betoog van Oud aan151 
terwijl G. Wagenaar (CPN) ook in dit wetsontwerp aanleiding vond flink uit 
te varen tegen de 'oorlogspolitiek' van de regering en 'het altijd maar meer 
eisende militairisme’, volgens hem de oorzaken van de financiële problemen 
van de gemeenten. Hij verklaarde zich overigens tegen elke vorm van reser
vering, want: 'De Regering verkeert niet in de positie van een brave huis
moeder die wat opzij legt voor de oude dag.' Ook Wagenaar vond de com
pensatie voor de ondernemingsbelasting èn het aandeel van het Gemeente
fonds in de rijksbelastingen onvoldoende.152

Iedere ketter heeft zijn letter

In zijn antwoord aan de Kamer toonde Lieftinck zich weer eens van zijn 
meest onverzettelijke zijde. Hij rekende de Kamer voor dat haar meest ex
treme wensen de schatkist tezamen ƒ 570 miljoen zouden kosten. Zelfs de 
verwezenlijking van eentiende deel hiervan zou uit monetair oogpunt on
verantwoord zijn. Lieftinck vond nog steeds dat zijn argumenten voor reser
vering standhielden, maar hij liet het aan zijn collega Van Maarseveen over 
om een debat aan te gaan over de staatsrechtelijke aspecten van de reserve
ring over de jaren 1948-1950. Wel wees hij erop dat tegenover de claim van 
de gemeenten het feit stond dat het Rijk met aanzienlijke bedragen over de 
brug was gekomen om te voorzien in de kapitaalbehoeften van de gemeen
ten: zo'n ƒ 200 miljoen via de Bank voor Nederlandse Gemeenten en over de 
jaren 1948-1950 ƒ 240 miljoen aan woningwetvoorschotten. De boodschap 
was duidelijk: 'Dit is dus zuiver Rijksgeld; het is bepaald geen geld, dat aan 
de gemeenten toekomt.' Niet zeuren dus. Wel was Lieftinck bereid om met
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de commissie-Oud te bestuderen, hoe de gemeenten invloed konden uitoe
fenen op de reserve van het Gemeentefonds en hoe het Rijk in verband met 
de aanwezigheid van de reserve de gemeenten kon bijstaan in hun financie- 
ringsmoeilijkheden.

Ook op andere punten gaf Lieftinck niet toe. Het uitkeringspercentage van 
135 vond hij ruim voldoende, temeer daar er over de jaren 1948 en 1949 nog 
wel een na-uitkering van telkens 5% inzat. Voor de bijzondere uitkeringen 
was bovendien ƒ 10 miljoen beschikbaar, zodat er maar weinig gemeenten 
zouden zijn die hun begroting niet sluitend konden krijgen.

Over het aandeel van het Gemeentefonds in de rijksbelastingen was de 
bewindsman ook optimistisch. Met een percentage van 10,3 zou het fonds in 
1951 en 1952 van voldoende voeding zijn verzekerd. De minister durfde zelfs 
de voorspelling aan dat daarmee voor 1952 een uitkeringspercentage van 150 
(inclusief een na-uitkering) mogelijk was, terwijl de reserve in die twee jaar 
nog eens met ƒ 50 tot ƒ 100 miljoen zou toenemen.

Inzake de compensatie voor de ondernemingsbelasting stelde Lieftinck 
dat een hogere compensatie meteen vertaald moest worden in een lager 
aandeel in de rijksbelastingen. De voorgestelde compensatie was toch al 
royaal want 'de Regering heeft zich uit de goedheid haars harten op het 
standpunt gesteld, dat zij wel aan mocht durven een compensatie op basis 
van het waarschijnlijke topjaar 1950'.153

Na deze inderdaad wat taaie en voor de Kamer weinig smakelijke hoofd
schotel beperkte Van Maarseveen zich tot het opdienen van een 'licht ver
teerbaar dessert' in de vorm van enkele beschouwingen over de gemeente
lijke autonomie en de staatsrechtelijke aspecten van de reservering uit het 
Gemeentefonds. Hij bestreed de stelling van Oud dat de financiële zelfstan
digheid van de gemeenten werd aangetast door de bijzondere uitkering tot 
sluitstuk van de regeling te maken. De bijzondere uitkering was in de Nood
voorziening 1948 bedoeld als een correctie op de verouderde maatstaven 
waarnaar de algemene uitkering werd verstrekt, namelijk naar de uitgaven 
over de jaren 1939-1941. Bij de verlenging van de Noodvoorziening waren de 
omstandigheden opnieuw veranderd, zodat het nodig was de bijzondere 
uitkering te herzien. Volgens de minister had het Rijk er altijd op aange
drongen zo weinig mogelijk gebruik te maken van de bijzondere uitkering 
om te vermijden dat de gemeenten te veel op het Rijk gingen steunen.

Van Maarseveen ging tevens in op de vraag of de regering inbreuk had 
gemaakt op verkregen rechten van de gemeenten door een deel van de mid
delen in het Gemeentefonds te reserveren. Onder verwijzing naar de oude 
waarheid dat iedere ketter zijn letter heeft, deed hij een poging de standpun
ten te verzoenen. Hij concludeerde na een gedetailleerde analyse van de 
wetsbepalingen van de Noodvoorziening 1948 'dat zowel voor het standpunt 
van het Rijk als van de gemeenten goede argumenten bestaan. Onder die 
omstandigheden meen ik, dat men deze zaak minder op haar theoretische 
verdiensten dan op haar praktische betekenis moet bezien, en dan geloof ik,
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dat, waar de Minister van Financiën, in overleg met mij, gezegd heeft, dat hij 
bereid is een band te leggen tassen de gereserveerde bedragen en de kapi- 
taalsbehoeften van de gemeenten, misschien langs deze weg een oplossing 
kan worden gevonden, die èn de gemeenten èn het Rijk kan bevredigen.'154

De niet bestaande boeman van Lieftinck

Van Maarseveens pogingen de tegenstellingen te overbruggen bleven voor
alsnog zonder resultaat. De halsstarrige Lieftinck had het vooral bij Oud 
verkorven, die in zijn dupliek veler gevoelens verwoordde. Lieftinck had 
zich bediend van 'een volkomen irreële bestrijding (...), omdat de Minister 
allerlei schrikbeelden heeft opgeroepen, die in werkelijkheid niet bestaan'. 
Kennelijk wilde de minister voor Kamer en publieke tribune de boeman op
roepen, door te gaan schermen met het bedrag van ƒ 570 miljoen. Maar 'wie 
van de onderhavige materie iets weet, weet ook, dat de boeman van de Mi
nister niet bestaat'. Dat bedrag had de Kamer namelijk niet gevraagd en zelfs 
als het wel zo was, zou de budgettaire positie van het Rijk niet echt bedreigd 
worden, omdat de reserve van ƒ 280 miljoen van dat bedrag afviel. Ook de 
borstklopperij van Lieftinck over de hulp die het Rijk boven de Noodvoor
ziening had verstrekt, viel in verkeerde aarde: 'Kan men zeggen, dat de Re
gering iets boven de noodvoorziening doet, wanneer zij vervult de normale 
taak die voor de Regering is weggelegd krachtens een wetgeving, die reeds 
lang bestond, voordat de noodvoorziening tot stand kwam? Kan de Minister 
nu zeggen: ik doe zoveel boven de noodvoorziening, wanneer het Rijk door
gaat met de normale uitvoering van de Woningwet?' Het antwoord op deze 
retorische vraag lag voor de hand. Ronduit geërgerd bleef Oud door het feit 
dat het Rijk de reserve uit het Gemeentefonds gebruikte, zelfs zonder er 
rente over te betalen, en over de weigering van de minister om ook maar iets 
aan het voedingspercentage van 10,3 te doen. Hij besloot zijn dupliek in mi
neur: 'Ik wil tenslotte uitspreken, dat het mij zeer teleurgesteld heeft, dat ie
dere tegemoetkomendheid bij de Minister heeft ontbroken (...).'155

Daar zou niet veel aan veranderen. Lieftinck bleef in grote lijnen op zijn 
standpunten staan en nadat hij de stemming in de Kamer had gepeild sprak 
hij op voorhand het onaanvaardbaar uit over ieder voorstel het percentage 
van 10,3 te verhogen, 'in de eerste plaats omdat het niet nodig is en in de 
tweede plaats, omdat het alleen maar het tekort op de totale Rijksbegroting 
verhoogt'.156 Toch deed hij een kleine concessie aan de Kamer, namelijk op 
het punt van de reserveringen. Bij nota van wijzigingen opende de regering 
de mogelijkheid aan gemeenten rentedragende kasgeldleningen te verstrek
ken uit het Gemeentefonds, voor zover daartegen volgens de verantwoor
delijke minister uit monetair oogpunt geen bezwaar bestond.157

Bij de artikelsgewijze behandeling volgden nog enkele pittige, maar in
houdelijk weinig nieuws brengende discussies naar aanleiding van de amen-
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dementen. De regering nam overigens een amendement van Algera c.s., dat 
de kortingsregeling wilde doen vervallen, zonder tegenwerpingen over om
dat ze het een zaak van secundair belang vond. Zij wilde zich echter uitdruk
kelijk niet vastleggen voor een toekomstige regeling.158

Vervolgens werden uitvoerige beschouwingen gewijd aan een amende- 
ment-Algera c.s. en een amendement-Hofstra-Maenen die beide betrekking 
hadden op de gereserveerde middelen in het Gemeentefonds over de jaren 
1948-1950.159 De amendementen beoogden deze reserve geclausuleerd op te 
delen aan de gemeenten door haar op geblokkeerde rekeningen te plaatsen, 
waarna deblokkering slechts met machtiging van de betrokken bewindslie
den kon geschieden.160 Het amendement-Algera voorzag daarbij in meer 
waarborgen voor de gemeenten: iedere gemeente afzonderlijk zou een reke- 
ning-courant krijgen, waarover alleen dan niet mocht worden beschikt als er 
monetaire bezwaren tegen bestonden; bovendien werd vastgelegd dat de 
rentevergoeding over het geblokkeerde bedrag 4% per jaar bedroeg. Het 
amendement-Hofstra-Maenen wilde de reserve storten op een geblokkeerde 
rekening bij het Rijk, liet zich niet uit over de hoogte van de rentevergoeding 
en, het belangrijkst, liet het wel heel gedwee aan de ministers van Financiën 
en Binnenlandse Zaken over om te bepalen onder welke voorwaarden de
blokkering kon plaatsvinden.

Lieftinck meende dat beide amendementen kozen voor het systeem van 
individuele reservering, waartegen de regering fundamentele bezwaren 
hield. Het onaanvaardbaar sprak hij echter niet uit. Afgezien van de princi
piële bezwaren, ging zijn voorkeur uit naar het amendement-Hofstra-Mae
nen: 'In het bijzonder, omdat - ik zeg dit volkomen openhartig - het amende
ment van de geachte afgevaardigden de heren Hofstra en Maenen de Rege
ring meer vrijheid laat om in dezen naar eigen inzicht te handelen dan het 
amendement van de geachte afgevaardigde de heer Algera.'161 Het amen
dement-Algera werd, met de stemmen van PvdA en KVP tegen, verworpen. 
Het amendement-Hofstra-Maenen werd daarna met algemene stemmen aan
genomen.162

De overige amendementen werden vervolgens snel afgehandeld. Een 
amendement-Oud werd met een kleine meerderheid aangenomen. Het 
strekte ertoe in de wet tot uitdrukking te brengen dat het deel van de rijksbe
lastingen dat voor het Gemeentefonds was bestemd, gezien moest worden 
als het belastinggebied van de collectiviteit der gemeenten. Een amende- 
ment-Beernink, dat het aandeel van het fonds in de rijksbelastingen wilde 
verhogen tot 11,2% stuitte echter op het onaanvaardbaar van de regering en 
werd vervolgens verworpen met de stemmen van KVP, PvdA en enkele 
CHU-leden tegen. Het wetsontwerp werd vervolgens met algemene stem
men aangenomen.163

In de Eerste Kamer werden de bezwaren in januari 1952 nog eens op een 
rijtje gezet, al vond men algemeen het geamendeerde wetsontwerp een ver
betering. Het is opvallend dat de VVD'er Wendelaar aanmerkelijk minder
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negatief stond tegenover het wetsontwerp dan zijn partijgenoot Oud in de 
Tweede Kamer. Er moest nu eenmaal een knoop worden doorgehakt, het 
was maar een tijdelijke wet en daarom was het om politieke redenen beter 
niet te lang bij de nadelen te blijven stilstaan.164 De meeste aandacht ging 
andermaal uit naar de blokkering van de reserves over de jaren 1948-1950. 
De mededeling van regeringszijde dat deblokkering zou plaatsvinden in een 
nog nader te bepalen aantal jaren leidde tot teleurstelling in 'de senaat. Niet
temin werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen.165 
De wet verscheen op 24 januari 1952 in het Staatsblad (Stbl. 39).

Tot slot

Het Gemeentefonds is wel eens het zakgeld van de gemeenten genoemd.166 
Na de inwerkingtreding van de reserveringsregeling was deze kwalificatie 
meer dan ooit van toepassing. De regering gedroeg zich als de strenge huis
vader die niet alleen bepaalde hoeveel zakgeld de kinderen te besteden kre
gen en hoeveel in de spaarpot verdween, maar ook wanneer ze het mochten 
uitgeven en zelfs waaraan. De concessie die de Kamer wist af te dwingen in
zake de reservering over de jaren 1948-1950 was op de keper beschouwd ui
terst bescheiden. De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken kon
den, als ze dat wilden, de reserve om willekeurige redenen vasthouden voor 
de werkingsduur van de wet. Met dank aan de afgevaardigden Hofstra en 
Maenen en hun respectieve fracties, de steunpilaren van het kabinet.

Het is duidelijk dat de schaduw van de Koreacrisis ook over de behande
ling van dit wetsontwerp lag. Of het nu ging om het uitkeringspercentage 
aan de gemeenten of het voedingspercentage voor het Gemeentefonds, tel
kens beriep Lieftinck zich, behalve op principiële argumenten, op de benarde 
situatie van 's Rijks financiën. Ook de motieven voor de reservering van de 
overschotten uit het Gemeentefonds lijken in dit vlak gelegen te hebben. Het 
ging niet alleen om conjunctuurpolitieke overwegingen, maar ongetwijfeld 
heeft Lieftinck ook gevreesd dat de gemeenten met de besteding van de 
overschotten de investeringsbeperking zouden doorkruisen. De irritatie van 
de Kamer was intussen begrijpelijk. Er was een bizarre situatie ontstaan die 
de gemeenten noodzaakte de raarste sprongen te maken om aan hun finan
ciële verplichtingen te voldoen, terwijl het Gemeentefonds tot barstens toe 
vol was en de rijksoverheid niet met haar vingers van de spaarpot van de 
gemeenten af kon blijven.

Ook op het principiële vlak leverden de gemeenten èn hun pleitbezorgers 
in de Kamer een hoop in. Met de introductie van het begrip 'collectiviteit der 
gemeenten' kwam de financiële zelfstandigheid van de individuele gemeente 
ongetwijfeld nog verder onder druk te staan. Intussen kan men zich afvra
gen of men zich hier niet liet leiden door een fictie. Het amendement-Oud, 
dat nadrukkelijk in de wet wilde vastleggen dat het deel van de rijksbelas-
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tingen dat voor het Gemeentefonds was bestemd, het belastinggebied van de 
collectiviteit der gemeenten vormde, lijkt in de praktijk weinig betekenis te 
hebben gehad. In werkelijkheid werd het eigen belastinggebied van de ge
meenten steeds meer ingekrompen. De econoom Stevers spreekt dan ook 
van 'een gekunstelde constructie’ en 'een schimmengevecht'.167

Het is trouwens opmerkelijk hoe in het spel tussen regering en parlement 
het duo Lieftinck-Van Maarseveen optrad: de eerste onverzettelijk, strooiend 
met dreigementen en doembeelden, overtuigd van zijn gelijk, soms op het 
arrogante af; de tweede de innemendheid zelf, tactvol sussend en voorzich
tig compromissen suggererend die de Kamer dan tot de hare kon maken; 
samen de buit binnen halend, de Kamer achterlatend met wat afgekloven 
restjes. Niettemin lijkt het erop, dat ook dit wetsontwerp, als zoveel andere, 
alleen de eindstreep haalde omdat de werkingsduur van de wet beperkt zou 
zijn. Compromissen kwamen slechts tot stand onder het nadrukkelijke voor
behoud dat de partijen zich daarmee niet vastlegden voor de definitieve re
geling. Die regeling, de Financiële Verhoudingswet, kwam er pas in 1960. 
Voordien werden nog drie keer voorlopige voorzieningen getroffen168 die 
echter minder ingrijpende wijzigingen brachten dan de wet van 24 januari 
1952.

Lopende zaken

Ambtenarenzaken een gesloten winkel vol begerenswaardige dingen.

Inleiding

Het beleid inzake de rechtspositie van de ambtenaren, met name die van het 
rijksoverheidspersoneel, was een beleid van lange adem, waardoor het ge
duld van de Kamer ernstig op de proef werd gesteld. Het was de achtereen
volgende naoorlogse kabinetten niet gelukt op een aantal belangrijke punten 
definitieve regelingen te treffen die tegemoet kwamen aan de parlementaire 
wensen. Deels was dit te wijten aan de frequente ministerswisselingen, deels 
aan het complexe karakter van de materie waarover menige studieuze com
missie zich het hoofd brak. Soms ook schrok het kabinet terug voor de finan
ciële consequenties van eenmaal verleende rechten. Daarom waren inciden
tele regelingen vaak aantrekkelijker dan de in het vooruitzicht gestelde defi
nitieve regeling van de problemen. Geen wonder dat het Tweede-Kamerlid 
De Haas (KVP) bij de behandeling van de begroting voor 1952 verzuchtte: 
'Toen ik de Memorie van Antwoord op dit hoofdstuk doorlas, kreeg ik zo het 
gevoel, dat ik in een etalage allerlei begerenswaardige dingen zag liggen, 
maar dat ik daar niet aan kon komen, omdat de winkel op slot was.'169 Hier
na zal blijken dat de winkeldeur inderdaad slechts een enkele keer openging. 
En dan nog maar op een kier.
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Het aantal werknemers in burgerlijke rijksdienst op arbeidsovereenkomst 
was vóór, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog explosief gestegen in 
vergelijking met het aantal ambtenaren met een vaste of tijdelijke aanstelling. 
Op 1 januari 1947 waren ongeveer 82.000 arbeidscontractanten in dienst. Ten 
dele hield deze toename verband met bijzondere taken van tijdelijke aard die 
de overheid in die jaren verrichtte, zoals de distributie- en controlediensten 
en de bijzondere rechtspleging. Het was echter ook aantrekkelijk gebruik te 
maken van arbeidscontractanten omdat hun rechtspositie aanmerkelijk 
zwakker was dan die van ambtenaren. Op de eerste categorie waren de 
Ambtenarenwet 1929, het Algemeen Rijksambtenarenreglement 1931 en de 
ambtelijke pensioenregelingen immers niet van toepassing, terwijl zij vaak 
wel ambtelijke werkzaamheden van duurzame aard verrichtte.

Ten tijde van het kabinet-Beel had de Kamer herhaaldelijk gevraagd het 
aantal arbeidscontractanten terug te dringen. De regering meende dat de 
voorgenomen versobering van de rijksdienst verhinderde aan arbeidscon
tractanten op grote schaal vaste aanstellingen te verlenen. Zij streefde pri
mair naar afvloeiing van de meeste arbeidscontractanten.170

Bij het aantreden van het kabinet-Drees-Van Schaik bleek het aantal ar
beidscontractanten, met zo'n 50%, nog zeer hoog. De meeste parlementaire 
woordvoerders voor Binnenlandse Zaken maakten dan ook jaarlijks bezwaar 
tegen deze misstand.

In 1948 vroeg A. Stapelkamp (ARP) om een toepassing van de Pensioen
wet op arbeidscontractanten die minstens twee jaar in dienst waren. Minister 
Van Maarseveen wilde wel een pensioenregeling treffen, maar die zou kun
nen afwijken van de Pensioenwet.171 Een jaar later vroeg de Kamer om een 
radicale aanpak van het probleem, nu het aantal arbeidscontractanten nau
welijks afnam. De minister vond een radicale vermindering van het aantal 
arbeidscontractanten door afvloeiing of aanstelling in ambtelijke dienst on
gewenst in verband met het ontwrichtende karakter daarvan. Omzichtigheid 
was geboden.172

In 1950 was enige vooruitgang te bespeuren in de oplossing van het 
vraagstuk. Het aantal arbeidscontractanten was teruggelopen tot ongeveer 
45%. Toch vond het parlement de toestand nog steeds ongezond. Van Sleen 
(PvdA) sprak van een 'volkomen scheve' verhouding, Stapelkamp vond zelfs 
dat misbruik werd gemaakt van veel arbeidscontractanten en Dassen (KVP) 
meende dat het stelsel van arbeidscontractanten zich 'als een woekerplant' 
verbreidde: 'De vaste aanstelling krijgt zo iets als het karakter van een Sint 
Nicolaas-surprise... vol verwachting klopt mijn hart..., het zou wel eens kun
nen, maar het gebeurt niet.'173 Ook minister Teulings vond dat het aantal ar
beidscontractanten verder omlaag moest. Een vaste aanstelling voor iedereen 
zat er echter niet in. Een onderzoek naar de organisatie en de efficiency van

Misbruik van arbeidscontractanten
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de overheidsdienst moest uitwijzen welke arbeidscontractanten in dienst 
konden blijven.174

Na hernieuwde klachten van de Kamer bij de behandeling van de begro
ting voor 1952 kon Teulings meedelen dat hij er bij zijn ambtgenoten op had 
aangedrongen om op ruimere schaal ambtelijke aanstellingen te verlenen. 
Het streefcijfer lag daarbij op ongeveer tienduizend. De bewindsman gaf nu 
voor het eerst ruiterlijk toe dat er sprake was geweest van misbruik: 'Men 
vindt de arbeidscontractanten tegenwoordig ook in functies, welke (...) het
zelfde bestendige karakter vertonen als men van de typisch ambtelijke func
tie kan verwachten. (...) Dit is inderdaad misbruik van het instituut van het 
arbeidscontract, dit is fout. En dit is hierom zo fout, omdat het een onge
rechtvaardigde discriminatie schept in rechtspositie tussen personen, die fei
telijk op gelijke wijze de Overheid dienen.' Vooral waar het ging om de pen
sioenvoorziening was er sprake van discriminatie. De minister had de 
commissie-Van Poelje, die zich al enige tijd boog over de herziening van de 
Pensioenwet, hierover om advies gevraagd. In ieder geval zou op korte ter
mijn een partiële regeling moeten worden getroffen voor contractanten die 
langer dan twee jaar in dienst waren. Maar primair was het beleid nu gericht 
op het verlenen van vaste aanstellingen, overigens zonder dat van een auto
matisme sprake kon zijn.175

Zo trad in de loop van de tijd geleidelijk een verschuiving op in het rege
ringsbeleid. Aanvankelijk lag de nadruk op afvloeiing van het grootste deel 
van het enorme aantal arbeidscontractanten. Nadat dit aantal aanzienlijk 
was verminderd en vele contractanten onmisbaar waren gebleken, verlegde 
de minister het accent naar het verlenen van vaste aanstellingen. De groot
moedige en onvoorwaardelijke erkenning van gemaakte fouten was trou
wens tamelijk uniek. De Kamer zag deze ontwikkeling met voldoening aan, 
al concludeerde zij dat de concrete uitvoering nog te wensen overliet. Per 31 
juli 1951 bedroeg het aantal arbeidscontractanten nog 41.102, terwijl er 54.519 
ambtenaren in vaste of tijdelijke dienst werkzaam waren.

'Pappen en nathouden.' Het lange wachten op een algehele herziening van de pen- 
sioenwetgeving...

Bij de behandeling van de begroting voor 1951 in de Tweede Kamer bekende 
PvdA-woordvoerder Van Sleen enigszins besmuikt dat hij het hoofdje 'Pen
sioenen' had voorzien van de weinig parlementaire ondertitel 'Pappen en 
nathouden’. Want de achtereenvolgende naoorlogse kabinetten, die op het 
gebied van de sociale voorzieningen op 'een mooie staat van dienst’ konden 
wijzen, hadden op dit terrein, onder voortdurende verwijzing naar de zorge
lijke staat van 's Rijks kas, behoorlijk misgetast.176 Dankzij de ernstige aan
drang van het parlement was het probleem weliswaar niet helemaal uit de 
hand gelopen - enkele incidentele regelingen hadden voor sommige groepen

453



gepensioneerden wat verlichting gebracht maar structureel was het pen- 
sioengebouw nog niet veel zaaks.177

Veel kamerleden zagen hierin een grove onbillijkheid. Menigeen had im
mers voor de overheidsdienst gekozen boven het beter betalende bedrijfsle
ven, omdat men van de overheid met reden een betere oudedagsvoorziening 
verwachtte. Daarvan was echter nog niets terecht gekomen. Voor de hoger 
betaalden en weduwen van ambtenaren bestonden bijvoorbeeld onbillijke 
pensioenmaxima, arbeidscontractanten kenden helemaal geen pensioenrege
ling en de huurverhoging van 1951 werd voor gepensioneerden, anders dan 
voor loontrekkenden, niet gecompenseerd. Kamerbreed werd bij de begro
tingsbehandeling voor 1952 aangedrongen op een spoedige algehele herzie
ning van de pensioenwetgeving.

Voor de Kamer viel er echter weinig eer te behalen zolang het probleem 
commissoriaal was. Bij KB van 22 juni 1949 was een staatscommissie tot 
herziening van de pensioenwetgeving ingesteld onder voorzitterschap van 
de hoogleraar administratief recht G.A. van Poelje. De instelling van de 
commissie had ruim een jaar op zich laten wachten.178 Bij de begrotingsbe
handeling van 1950 had de Kamer al aangedrongen op het rapport van de 
commissie. In 1951 vroegen vele leden ten langen leste of een partiële wijzi
ging van de pensioenwetgeving mogelijk was, nu het zich liet aanzien dat 
het advies van de commissie-Van Poelje nog wel even op zich zou laten 
wachten. Minister Teulings stelde dat partiële wijzigingen slechts mogelijk 
waren voor zover deze het werk van de staatscommissie niet bemoeilijkten. 
Principiële punten, die de kern van de pensioenwetgeving raakten, wenste 
hij, tot ongenoegen van de Kamer, niet te behandelen. Daaronder rekende hij 
onder meer het invaliditeits- en het vervroegde ouderdomspensioen en de 
pensioenmaxima, welke laatste volgens de VVD'er Ritmeester 'het typisch 
naoorlogse verschijnsel, de geest van de nivellering' belichaamden. Niet on
begrijpelijk verweet Wagenaar (CPN) de minister dat de tactiek om strijd
punten tot 'principiële punten' te verklaren, slechts bedoeld was om verbete
ringen uit te stellen. Teulings volhardde echter in zijn standpunt. Slechts op 
ondergeschikte punten, zoals de eis van een minimumdiensttijd voor het 
verkrijgen van pensioenaanspraak, waren partiële wijzigingen mogelijk.179

De algehele herziening van de pensioenwetgeving zou nog vele jaren op 
zich laten wachten. Nadat de commissie-Van Poelje in januari 1952 een inter- 
imrapport had uitgebracht, dat overigens alleen betrekking had op de dek
king van de pensioenlasten, presenteerde zij haar eindrapport pas in 1957. 
Ongetwijfeld kwam dat de regering goed uit. Zij was immers steeds te
ruggeschrokken voor de financiële consequenties van substantiële verbete
ringen van de pensioenvoorzieningen. Dat zij de commissie-Van Poelje niet 
in de wielen wilde rijden was een loffelijk streven, maar op de keper be
schouwd een argument van secundair belang om de Kamer koest te houden. 
In die zin was Van Sleens beschuldiging, dat het beleid er een was van 'pap
pen en nathouden' alleszins begrijpelijk.
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...en op een geneeskundige voorziening voor het overheidspersoneel

Terwijl de Ambtenarenwet 1929 in artikel 125 aan het Rijk en de lagere licha
men de plicht oplegde om rechtspositionele regelingen te treffen voor aan
spraken in geval van ziekte, ontbraken in de eerste jaren na de oorlog bijzon
dere, voor ambtenaren geldende regelingen met betrekking tot de genees
kundige verzorging.180 Het probleem keerde dan ook elk jaar terug op de 
agenda bij de behandeling van de begroting voor Binnenlandse Zaken. Pas 
in 1949 leek er wat schot in de zaak te komen. Minister Teulings kon toen 
aan de Kamer meedelen dat interdepartementaal overleg gaande was met de 
ministeries van Financiën en Sociale Zaken, terwijl daarnaast de ambtenaren- 
organisaties in de salariscommissie-ad hoc werden geraadpleegd.181

Bij de behandeling van de begroting voor 1951 verklaarde de minister dat 
de salariscommissie-ad hoc unaniem een bijzondere regeling voor ambtena
ren voorstond. Naar de financiële mogelijkheden werd op dat moment on
derzoek verricht. De minister streefde naar een definitieve regeling vóór het 
einde van 1951. Het lag daarbij niet in de bedoeling ambtenaren op te nemen 
in de verplichte ziekenfondsverzekering.182

De Kamer kon zich in overgrote meerderheid uitstekend in dat streven 
vinden. Met name de confessionele partijen bleken te hechten aan een afzon
derlijke regeling voor ambtenaren.183 Want, zoals de KVP'er Dassen het uit
drukte: 'Met het creëren van een eigen geneeskundige-verzorgingsregeling 
voor het Overheidspersoneel wordt m.i. terecht rekening gehouden met de 
specifieke rechtspositie, waarin dit personeel verkeert of althans verkeren 
moet.'184 Alleen PvdA-woordvoerder Van Sleen had zo zijn bedenkingen bij 
een aparte regeling voor ambtenaren, al waren die niet van principiële aard. 
Maar de ervaring met de regeling van de geneeskundige verzorging voor de 
politie had geleerd dat de kosten hoog waren, zowel voor de verzekerden als 
voor het Rijk. Hij gaf in overweging in ieder geval de lager betaalden in de 
verplichte ziekenfondsverzekering op te nemen.185

Ondanks de hoge mate van overeenstemming tussen Kamer, minister en 
ambtenarenorganisaties wilde een definitieve regeling maar niet van de 
grond komen. Wel werd de ministerraad het eens over een interimregeling 
ziektekosten voor 1951, een tegemoetkoming voor ambtenaren in de kosten 
van genees- en heelkundige behandeling. Maar ook deze interimregeling 
was niet gemakkelijk totstandgekomen. Anders dan Teulings het in de 
Tweede Kamer had doen voorkomen, was de regering het nog niet eens over 
de richting waarin een definitieve regeling gezocht moest worden. Lieftinck 
verklaarde zich in de ministerraad in ieder geval tegen de interimregeling, 
omdat men daarmee vooruit dreigde te lopen op het principiële besluit en de 
pas afsneed voor de toepassing van de normale ziekenfondsverzekering. 
Ook Drees begreep niet waarom die wel goed genoeg was voor werknemers 
in het bedrijfsleven en niet voor ambtenaren. Bovendien was een afzonder
lijke regeling duurder voor Rijk en verzekerden. Joekes liet weten dat hij in
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het voorontwerp-Ziekenfondswet had voorgesteld ook de ambtenaren erbij 
te betrekken, met welk voorstel Teulings het eens was geweest. Het was ech
ter uit het voorontwerp geschrapt toen de ambtenarenorganisaties ertegen 
bleken te zijn. Op voorstel van Lieftinck zouden de minister-president en de 
ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken het probleem nog eens 
in klein comité bespreken met enkele deskundigen. Hier werd, zoals gezegd, 
overeenstemming bereikt over de interimregeling.186

Intussen was de Tweede Kamer aan algehele verwarring ten prooi geval
len. Bij de behandeling van de begroting voor 1952 maakte Van Sleen zich tot 
tolk van de daar heersende gevoelens. Hij was blij met de op handen zijnde 
interimregeling, maar, zo voegde hij er aan toe: 'Het ligt mogelijk aan mij 
(...), maar ik kan er, eerlijk gezegd, moeilijk een touw meer aan vastknopen. 
Welke richting gaan wij uit? Heeft men een vast doel voor ogen of dobbert 
men op de wilde baren, veroorzaakt door de tegengestelde adviezen van 
ambtenarenorganisaties en ziekenfondsen? Een definitieve oplossing schijnt 
nog niet in zicht te zijn. (...) Begrijpt men op die Departementen niet, dat het 
eigenlijk een meer dan merkwaardige figuur genoemd moet worden, dat, 
terwijl de Regering de particuliere werkgevers dwingt voor hun werknemers 
een ziekenfondsregeling tot stand te brengen, het Rijk zelf daartoe zo moei
lijk kan komen?'187

Ook Stapelkamp zag door de bomen het bos niet meer. Hij had begrepen 
dat Joekes, anders dan Teulings en de ambtenarenorganisaties, voorstander 
was van opname van de ambtenaren in een algemene regeling. Hij wenste 
eindelijk duidelijkheid over het regeringsstandpunt.188 Teulings kon slechts 
geduld vragen, maar hij bevestigde dat hij hechtte aan de bijzondere status 
van ambtenaren en dus ook aan een eigen ziektekostenvoorziening: 'Ik vind 
de kwestie van de ambtelijke status zeer belangrijk, een zaak die mij per
soonlijk zeer aanspreekt en ter harte gaat.' Een kabinetsbesluit terzake was 
echter nog niet gevallen. Joekes had wel een ontwerp-Ziekenfondsbesluit 
voor advies aan de SER voorgelegd, waarin de bepaling was opgenomen dat 
ambtenaren beneden de loongrens onder de algemene bepalingen van het 
ontwerp zouden vallen. In een noot was echter uitdrukkelijk vermeld dat de 
ministerraad hierover nog niet had beslist: 'De bedoeling hiervan is, dat mijn 
ambtgenoot van Sociale Zaken (...) het standpunt, dat van de andere zijde 
wordt ingenomen, als een mogelijkheid in het ontwerp heeft neergelegd.'189 
Zo kwam het ook in de kabinetsperiode-Drees II niet tot een definitieve re
geling. Het kabinet wachtte voorlopig op het advies van de SER en van het 
georganiseerd overleg. En de Kamer wachtte mee.

De totstandkoming van de jaarlijkse vakantietoeslag: van 'gunst' tot 'aanspraak'

In navolging van het bedrijfsleven, dat sinds 1947 een vakantietoeslag kende 
in de vorm van een gratificatie tot 2% van het jaarloon, besloot het kabinet-
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Beel in 1947 en 1948 ook aan het rijkspersoneel een gratificatie uit te keren. 
Deze was echter gebonden aan een maximum van ƒ 50 én aan een salaris- 
grens van ƒ 4380 per jaar omdat de toestand van 's Rijks financiën niet an
ders zou toestaan. Onderwijzers werden van de regeling uitgesloten omdat 
voor hen al enige vooruitgang in een nieuwe salarisregeling was gereali
seerd.190 Uiteraard leidde dit tot protesten uit de Kamer: de regeling werkte 
onnodig nivellerend, zij was discriminerend voor ambtenaren en zij was 
strijdig met het in 1946 geformuleerde uitgangspunt dat de financiële positie 
van de onderwijzers gerelateerd zou worden aan die van de ambtenaren. 
Minister Van Maarseveen zag in de protesten echter geen aanleiding zijn be
leid te wijzigen.191

In 1949 werd de gratificatie op dezelfde voorwaarden uitgekeerd als in 
voorgaande jaren. Joekes en Lieftinck hadden in de ministerraad bezwaren 
geuit tegen een ongelimiteerde uitkering, gezien de nadelige effecten voor 
het bedrijfsleven en de financiële gevolgen voor de overheid.192 Dat stand
punt verdedigde Teulings ook in de Kamer. Een vergelijking met het be
drijfsleven ging volgens hem niet op omdat de uitkering daar afhankelijk 
was van de bedrijfsresultaten. Hij wees een jaarlijkse vaste uitkering in de 
vorm van een vakantietoeslag af, nadat het CPN-lid Gortzak daarom had 
gevraagd.193

Een jaar later ging de regering echter overstag. Uit de MvA bij de begro
ting voor 1951 bleek dat zij nu welwillend stond tegenover de toekenning 
van een vakantietoeslag. Zij had een voorstel terzake van de salariscommis- 
sie-ad hoc overwogen en inmiddels bereidde de commissie een concreet 
voorstel voor.194

Bij de openbare behandeling van de begroting wees Stapelkamp erop dat 
de vakantietoeslag in het bedrijfsleven een essentieel onderdeel van het ar
beidsvoorwaardenbeleid vormde. Hij was blij met de welwillende houding 
van de regering, maar de overheid liep wel sterk achter bij het bedrijfsleven. 
Hij drong aan op een snelle beslissing. Dassen verwachtte dat deze zou lei
den tot een regeling zonder limitering en met terugwerkende kracht over 
1950.195 Minister Teulings waarschuwde echter voor te hoog gespannen 
verwachtingen. Weliswaar had de regering de vakantietoeslag-gedachte 
principieel aanvaard, maar de regeling die voor 1951 zou gaan gelden zou 
niet dezelfde zijn als die in het vrije bedrijf.196

Het bleek echter niet mogelijk de regeling al in 1951 te doen ingaan. Tij
dens de ministerraadsvergaderingen van maart-april 1951 betoogde Lief
tinck dat de gratificatie, gelet op de noodzaak om te bezuinigen, dat jaar 
maar beter helemaal achterwege kon blijven. Van Maarseveen verzette zich 
echter tegen een verslechtering van de regeling. Zoals zo vaak verwoordde 
Drees weer het compromis. Aanvankelijk was hij voorstander geweest van 
een uitbreiding van de regeling volgens het model van de cao's in het be
drijfsleven. Gelet op de financiële toestand was dat geen haalbare kaart. 
Maar het helemaal achterwege laten van de toeslag vond hij ook onverant-
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woord. De raad kwam daarop tot het besluit de bestaande regeling voor
1951 te handhaven.197

Bij de behandeling van de begroting voor 1952 deelde minister Teulings 
aan de Kamer mee dat de rechtspositiewijziging inzake de jaarlijkse toeken
ning van een vakantietoeslag in 1952 zou ingaan. Hoewel de salariscommis
sie-ad hoc had voorgesteld de geldende limieten op te heffen, wilde de rege
ring daar nog niet aan. Verwezenlijking van het voorstel zou de schatkist 
ƒ 11 miljoen kosten, op dat moment een onverantwoorde uitgave. Voor 1952 
werd de uitkering gelimiteerd tot ƒ 75 voor gehuwden en tot ƒ 50 voor onge- 
huwden, maar de salarisgrens verviel.198

Hoewel het kabinet de Kamer een stukje tegemoet was gekomen, reageer
den de woordvoerders teleurgesteld op de handhaving van de limieten. 
Terwijl Stapelkamp nog enig begrip toonde - 'maar bevredigend is de rege
ling toch allerminst' -, sprak Ritmeester van een nivellerend stelsel 'dat onre
delijk is' en De Haas zelfs van een sluitpost op de begroting. Teulings wierp 
die laatste beschuldiging ver van zich, 'want per slot van rekening kan men 
dan ieder verlangen en ieder streven vanuit de Kamer om te komen tot ver
hoogde uitgaven voor dit en voor dat kwalificeren en etiquetteren als sluit
post op de begroting'. Teulings begreep best dat de Kamer nog niet helemaal 
tevreden was, maar hij zag de zaak liever van de zonzijde: 'Ik wil (...) niet 
nalaten er met nadruk op te wijzen, dat ten principale een belangrijke beslis
sing is gevallen, nu de gratificatie-uitkeringsregeling, die elk jaar weer moest 
worden getroffen en die kennelijk het karakter van een gunst droeg, is ver
vangen door een aanspraakgevende regeling, welke haar plaats zal vinden in 
de rechtspositieregeling van het Overheidspersoneel.' En hij sprak tot slot de 
hoop uit dat de rijksbegroting spoedig de ruimte zou bieden voor een voor 
allen bevredigende regeling.199

Tot slot

Wil men het beleid inzake de personeelsaangelegenheden van het Rijk in één 
woord karakteriseren, dan is dat woord: traag. Minister Teulings gaf dat tij
dens de behandeling van zijn begroting voor 1952, na herhaalde klachten uit 
de Kamer, ook onomwonden toe. Hij excuseerde zich daar uitvoerig voor, 
maar hij zag geen kans tot een snellere afhandeling van de problemen, ge
zien hun ingewikkelde karakter en de plicht om zorgvuldig te handelen: 'Ik 
zou in dit verband de aandacht van de Kamer ervoor willen vragen, dat de 
aard van de materie deze langzame gang, ik zou haast zeggen: van nature, 
medebrengt.' Zorgvuldige advisering en diepgaand interdepartementaal 
overleg waren onmisbaar: 'Als men eenmaal met publieke verantwoorde
lijkheid zit en men weet, dat men voor alles wat men doet in het publiek ter 
verantwoording kan worden geroepen in de Staten-Generaal, dan brengt die 
verantwoordelijkheidsplicht vanzelf met zich mede, dat men veel secuurder
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te werk gaat (...), en dat veroorzaakt nu eenmaal een ander tempo dan in het 
bedrijfsleven.’200

Op die redenering viel op zichzelf niet veel af te dingen. De Kamer accep
teerde haar ook en zij heeft geen gebruik gemaakt van haar mogelijkheden 
een ander beleid af te dwingen, hoewel ook de regeringspartijen niet echt de 
handen op elkaar konden krijgen voor het ambtenarenbeleid. Van erg veel 
slagvaardigheid getuigde de Kamer daarmee niet. Want hoe overtuigend 
Teulings' excuus ook was, het was toch maar een deel van het verhaal. Meer 
dan eens heeft het kabinet onmiskenbaar geprobeerd moeilijke principieel- 
politieke keuzes voor zich uit te schuiven. Bij de kwestie van de arbeidscon
tractanten verschool de regering zich te lang achter het efficiencybeleid, tot
dat zij noodgedwongen open kaart moest spelen. De herziening van de pen
sioenwetgeving werd op de lange baan geschoven onder verwijzing naar de 
hersenbrekende arbeid van de commissie-Van Poelje, zoals Wagenaar scherp 
had gezien. En ook in de kwestie van de geneeskundige voorziening voor 
ambtenaren durfde een intern verdeeld kabinet geen keuze te maken. Intus
sen werden de ambtenaren langdurig gediscrimineerd ten opzichte van de 
werknemers in het bedrijfsleven. Niet zelden weigerde het kabinet door 
middel van incidentele maatregelen een einde te maken aan die onrecht
vaardige toestand. Het valt moeilijk in te zien welke externe omstandighe
den het kabinet daartoe dwongen. Het was een politieke keuze; en ook die 
werd uiteindelijk door de Kamer gesanctioneerd.

De Kieswet van 1951

Inleiding

De Kieswet-Van Houten uit 1896 werd in vijftig jaar tijd niet minder dan 22 
keer gewijzigd en aangevuld. De wet had daardoor geleidelijk het aanzien 
van een lappendeken gekregen.201 Zij besloeg ruim 250 artikelen en daar
naast kenden Gemeentewet en Provinciale Wet een aantal regelingen van 
kiesrechtelijke aard.

Daarom vroeg de minister van Binnenlandse Zaken, Beel, in 1947 aan het 
'Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden der Staten-Generaal' 
een advies uit te brengen over een herziening van de wettelijke voorschriften 
betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigende organen. In decem
ber 1949 bracht het Stembureau rapport uit, waarbij het een geheel nieuw 
ontwerp-Kieswet voorlegde, vergezeld van een toelichting.

Het ontwerp bevatte een groot aantal veranderingen en verbeteringen van 
technisch-administratieve aard. De kiesrechtbepalingen uit andere wetten 
waren in het geheel nieuw geredigeerde ontwerp geïncorporeerd. Het ont
werp bevatte tevens een voorstel tot vereenvoudiging van het stemmen bij 
volmacht en van het stemmen in een andere gemeente dan de woonplaats.
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Ook beoogde het de omslachtige, jaarlijks vast te stellen kiezerslijst te ver
vangen door een kiezersregister. Tenslotte stelde het Stembureau voor de ei
gen naam te wijzigen in Kiesraad en zijn adviserende functie een wettelijke 
grondslag te geven.

Daarnaast deed het Stembureau twee opmerkelijke en vergaande voorstel
len tot wijziging van het kiesstelsel. Het bestaande lijstenstelsel met enkel
voudige voorkeur diende plaats te maken voor het (lijsten)stelsel met facul
tatieve meervoudige voorkeur.202 Voor de verkiezing van kleine gemeente
raden, bestaande uit zeven of elf leden, zou een gematigd personenstelsel 
moeten gelden, waarbij de kiezer het recht had de door hem gewenste volg
orde aan te geven, zonder aan één bepaalde lijst gebonden te zijn 203

De voorstellen van het Stembureau maakten in de dagbladpers heel wat 
reacties los. Zowel de NRC als het Algemeen Handelsblad verwachtte dat de 
politieke belangstelling van de kiezer bij het gewijzigde kiesstelsel gestimu
leerd zou worden. De kiezer zou in zijn keuze immers minder belemmerd 
worden door de door partijorganen vastgelegde volgorde op de kandidaten
lijsten. De NRC verwachtte wel dat er vanuit de partijgelederen bezwaren 
zouden worden opgeworpen. Zo lag het voor de hand dat de KVP, die sterk 
hechtte aan het werken met kwaliteitszetels, de voorstellen van het Stembu
reau zou afwijzen. Volgens het Rotterdamse dagblad moesten kamerleden 
echter in de eerste plaats volksvertegenwoordigers zijn en niet alleen maar 
gespecialiseerde deskundigen 204

Natuurlijk verdedigde Romme in de Volkskrant de gegroeide praktijk bin
nen de KVP. Had hij op 20 en 21 januari nog betoogd dat het rapport van het 
Stembureau 'geen min of meer revolutionaire wijzigingen in ons kiesstelsel 
bepleitte' - het streefde slechts naar de consequentie van het kiesstelsel -, drie 
weken later hield hij naar aanleiding van het NRC-artikel een uitdrukkelijk 
pleidooi voor het fenomeen kwaliteitszetel. Kamerleden behoorden welis
waar breed en veelzijdig te zijn ingesteld, maar het was tevens gewenst dat 
veel kamerleden over speciale kundigheden beschikten, al was het maar om 
de kloof met de regering en haar ambtelijke staf niet te groot te laten wor
den.205 De Maasbode, ook katholiek, meende dat een wijziging van het kies
stelsel zoals het Stembureau die in gedachten had, in de praktijk niet veel 
zou uithalen. Niets immers stond de partijen in de weg om kandidaten de 
belofte af te laten leggen om een benoeming niet te aanvaarden als de ver
kiezing bij voorkeurstemmen had plaats gevonden 206

Ook over de voorstellen betreffende de verkiezingen in kleine gemeenten 
waren de meningen verdeeld. J. van der Haar had in De Nederlandse Gemeente 
vooral praktische bezwaren geopperd. Als kiezers massaal en naar hartelust 
hun voorkeuren zouden gaan nummeren, was het twijfelachtig of de verkie
zingen in één dag achter de rug konden zijn. Het verwerken van de stembil
jetten zou monnikenwerk worden. De staatsrechtsgeleerde G. van den 
Bergh, voorzitter van het Stembureau, meende dat die bezwaren in de prak
tijk in andere landen allang waren weerlegd. Hij vond dit onderdeel van de
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voorstellen van het Stembureau 'het beste, het zegenrijkste en het doelma
tigste'.207 De NRC kwalificeerde de voorstellen als 'op het eerste gezicht bijna 
revolutionair'. Het blad vond ze alleszins redelijk omdat ze aansloten bij 'een 
werkelijkheid, die zich van de grote politieke beginselen niet al te veel aan
trekt'. Als politieke partijen er niet in slaagden de behoefte aan een persoon
lijke, niet-principiële voorkeur weg te nemen, moest de wetgever aan de be
staande behoefte tegemoet komen.208 Romme was het daar echter niet mee 
eens. Het politieke beginsel en het streven naar algemeen welzijn kwamen 
naar zijn smaak te veel in het gedrang. Hij vreesde dat de politiek in de klei
ne gemeenten zou ontaarden in het najagen van particuliere belangen.209 De 
Maasbode vond zelfs dat het Stembureau op dit punt zijn boekje te buiten was 
gegaan want: 'Daar wordt iets meer geraakt dan de techniek der democra
tie.'210

De minister won het advies in van een groot aantal instanties die bij de 
uitvoering van de Kieswet betrokken waren, de besturen van de politieke 
partijen en de VNG inbegrepen. Zij oordeelden vrijwel unaniem negatief. Op 
2 maart 1951 werd het ontwerp van een nieuwe Kieswet aan de Tweede Ka
mer aangeboden.

Geen spectaculaire voorstellen

Het ontwerp van het Stembureau vormde op het oog de grondslag van het 
ontwerp van de regering. Toch nam zij de meest ingrijpende voorstellen niet 
over. De nieuwe minister, Teulings, had net als Van der Haar in De Neder- 
landse Gemeente vooral praktische bezwaren. De voorstellen stelden te hoge 
eisen aan veel kiezers die bij de bestaande praktijk al moeite hadden het 
stembiljet in te vullen. Ook bij het verwerken van de stembiljetten vreesde hij 
problemen. Het geldig verklaren van de biljetten zou tot uiteenlopende be
slissingen kunnen leiden. Het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen 
zou aan een klein aantal deskundigen overgelaten moeten worden. Dezen 
zouden nauwelijks te controleren zijn, 'een hoogst ongewenste situatie'. Ten
slotte wees Teulings erop dat de Nederlandse kiezers in de regel op de num
mer één van een lijst stemden; kennelijk hadden zij er geen behoefte aan van 
een afwijkende voorkeur blijk te geven. Tegen een apart kiesstelsel voor ge
meenteraadsverkiezingen in kleine gemeenten was in gemeentelijke kring 
bezwaar gemaakt. Men vreesde dat de kiezer door verschillende kiesstelsels 
in verwarring zouden worden gebracht.211 Het wetsontwerp bevatte daarom 
in hoofdzaak slechts technisch-administratieve wijzigingen. De meeste voor
stellen van het Stembureau in die richting werden door de minister overge
nomen.212

Blijkens het W  deelde de Kamer de opvattingen van de minister vrijwel 
unaniem. Zij juichte de in het ontwerp aangebrachte verbeteringen toe en 
wees met algemene instemming de twee voorstellen van het Stembureau af,
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die in de ogen van de Kamer onvoldoende rekening hielden 'met de betrek
kelijk geringe scholing, welke het gros der kiezers heeft ten opzichte van de 
uitoefening van het kiesrecht'. De voordelen wogen onvoldoende op tegen 
de nadelen.213 Daarmee was de zaak voor de Kamer afgedaan. Aan de ver
dediging van de voorstellen door de autoriteit Van den Bergh in De Neder
landse Gemeente ging zij eenvoudig voorbij.

Een merkwaardig verschijnsel

Niettemin ontbrandde tijdens de parlementaire behandeling op andere wijze 
een discussie over een herziening van het kiesstelsel. Want, zo stelde PvdA- 
woordvoerder Van der Goes van Naters: 'Wij beleven hier het merkwaardige 
verschijnsel, dat enkele recente technische wijzigingen, in de kieswet voorge
steld, aanleiding zijn tot een debat dat daar ver boven uit gaat.'214 De ver
schillende kamerfracties grepen de gelegenheid van de algehele herziening 
van de Kieswet aan, om het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging, 
dertig jaar na de invoering, opnieuw te beoordelen. Zeer veel kamerleden 
achtten daarbij een wijziging van het kiesstelsel op korte termijn noodzake
lijk. De afstand tussen kiezers en gekozenen was naar hun mening zo groot 
geworden, dat de facto gesproken kon worden van een gestaag afnemende 
belangstelling van de vertegenwoordigden voor de politiek. Bij monde van 
De Graaf en Van der Goes pleitten met name de KVP en de PvdA voor de in
stelling van een staatscommissie 'op hoog niveau', die, met het oog op de 
kamerverkiezingen van 1956, een onderzoek zou moeten instellen naar de 
noodzakelijk aan te brengen wijzigingen in het kiesstelsel. Ook de functie en 
de positie van de politieke partijen dienden bij het onderzoek te worden be
trokken. Chr. van den Heuvel (ARP) en Welter (KNP) sloten zich bij het 
voorstel aan.215

Met name de PvdA en de VVD deden in het W  al concrete voorstellen 
voor een wijziging van het kiesstelsel. De PvdA wees, onder verwijzing naar 
een uitvoerige beschouwing van Burger in Socialisme en Democratie216, op het 
voordeel van het districtenstelsel (meerderheidsstelsel) dat doorgaans leidde 
tot een eenvoudige kabinetsformatie, een regeerkrachtig gouvernement én 
een verzetskrachtige oppositie. Daar stond het bezwaar tegenover dat kleine 
partijen nauwelijks tot vertegenwoordiging konden geraken. Het evenredig- 
heidsstelsel echter leidde mogelijk tot versplintering van partijen en een 
minder stabiel regeerstelsel. Bovendien vervaagde de politieke verantwoor
delijkheid bij de kabinetsvorming. Juist in landen met een dergelijk stelsel 
was het moeilijk de belangstelling van het electoraat levend te houden. Een 
strijd tussen personen, zoals in het districtenstelsel, sprak meer tot de ver
beelding van de kiezers.

Niettemin achtte de PvdA een terugkeer tot het meerderheidsstelsel tont 
court mogelijk noch wenselijk. Zij stelde een kiesstelsel voor, waarin beide
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vormen naast en als complement van elkaar zouden worden gebruikt: de 
helft van de zetels zou op basis van evenredigheid, de andere helft op grond 
van districtsverkiezingen bezet moeten worden. De regeerkracht zou daar
mee voldoende zijn gewaarborgd.217

Het is opvallend dat Van der Goes deze opvatting in de vergaderzaal nu
anceerde. Sterker nog, het in het VV geformuleerde voorstel betitelde hij als 
een 'noodsprong': 'Terecht hebben vele leden gesteld, dat vermenging van de 
twee stelsels onmogelijk is, dus dat men moet komen of tot een aanvulling 
van de zuivere evenredige vertegenwoordiging met meer locale elementen 
of tot de evenredige vertegenwoordiging integraal; in dit laatste geval kan 
men dan kijken, of men de kernen van die evenredige vertegenwoordiging 
misschien wat meer locaal kan oriënteren. (...) Het is naar mijn mening mo
gelijk om in de partij-organisatie de locale representatie meer systematisch te 
bevorderen.'218 Dat zou in een organieke wet geregeld kunnen worden. De 
PvdA-fractie leek aldus intern verdeeld over een ingrijpende wijziging van 
het kiesstelsel.

Het is ook opvallend dat de W D , die zich in de jaren zeventig hardnekkig 
zou verzetten tegen een beperkt districtenstelsel, nu grotendeels instemde 
met het voorstel dat de PvdA in het W  had doen opnemen. Fractievoorzitter 
Oud had in De Nederlandse Gemeente reeds zijn voorkeur uitgesproken voor 
een beperkt districtenstelsel.219 In het VV pleitte de VVD opnieuw voor een 
herstel van het enkelvoudige kiesdistrict voor een deel van de kamerzetels, 
een pleidooi dat vergezeld ging van een uitgewerkt systeem 220

Ook de AR-fractie achtte een meer algehele herziening van het kiesstelsel 
wenselijk. Chr. van den Heuvel bepleitte verdeling van het land in een be
perkt aantal kiesdistricten (vier of zes) op grond van de bekende argumen
ten: verstarde politieke verhoudingen, afnemende belangstelling van de kie
zers en groeiende afstand tussen kiezers en gekozenen bij het bestaande lijs- 
tenstelsel.221 Andere fracties, zoals de KVP, onthielden zich vooralsnog van 
een oordeel, of wezen verandering af, zoals de CHU. Beernink achtte wijzi
ging van het kiesstelsel zonder Grondwetswijziging onmogelijk en be
schouwde overigens het vigerende stelsel als 'het minst slechte’. In het ur- 
gentieprogram had de CHU weliswaar gepleit voor wijziging van de Kies
wet opdat een nauwere band tussen kiezers en volksvertegenwoordiging 
ontstond, maar zij wenste het stelsel van evenredige vertegenwoordiging te 
behouden 222 Beernink voegde daar in de Kamer aan toe dat de afnemende 
politieke belangstelling naar zijn oordeel eerder te wijten was aan de stel
selmatige afbraak van de gemeentelijke zelfstandigheid dan aan het vige
rende kiesstelsel.223 De CPN tenslotte verzette zich krachtig tegen wijziging 
van het kiesstelsel. Wijziging had slechts ten doel 'om de invloed van de ar
beiders terug te dringen', communistisch jargon waarin de, overigens ge
rechtvaardigde, vrees werd uitgedrukt, dat de relatief kleine CPN bij een 
(beperkt) districtenstelsel aan macht zou inboeten.224
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Enkele minder vergaande wijzigingen van de Kieswet kwamen eveneens ter 
sprake zonder dat dit overigens tot de indiening van amendementen leidde. 
Zo bepleitte de ARP, conform haar beginselprogramma, de afschaffing van 
de opkomstplicht, terwijl de PvdA en de CHU wensten vast te houden aan 
het adagium 'publiek recht is publieke plicht'.225 Ook werd gediscussieerd 
over de storting van een borgsom bij kamerverkiezingen, de wederinvoering 
van een beperkte mogelijkheid tot lijstverbindingen en het invoeren van een 
kiesdrempel van tenminste twee- tot driemaal de kiesdeler.

Het technische karakter van het herzieningsontwerp wordt het aardigst 
geïllustreerd door de discussie over de plicht tot het afsluiten van de stem
hokjes met gordijnen. CHU, ARP en CPN voerden de nodige tegenargumen
ten aan zoals de hoge kosten en het tijdverlies bij het te verwachten 'stumpe
rig' gedrag van de kiezers; ieder moest immers tweemaal het gordijn open en 
dicht schuiven.'226 Overigens was een gordijn voor een geheime stemming 
niet nodig. Beernink diende een amendement in om de plicht tot afsluiting 
met gordijnen te doen vervallen. De minister erkende het belang van het kos- 
tenargument - we schrijven niet voor niets mei 1951 - en wilde het amende
ment overnemen.227 Aangezien een aantal kamerleden, onder wie Burger, 
bezwaar maakte, vond alsnog een stemming plaats waarbij het amendement 
een meerderheid behaalde.228

Hoofdstuk VIII

Slechts technische wijzigingen

Tot slot

De verdediging van het wetsontwerp leverde minister Van Maarseveen ui
teraard geen moeilijkheden op. Van erg veel lust in een kiesrechtelijk avon
tuur had de Kamer niet getuigd. De minister stond niet afwijzend tegenover 
de instelling van een staatscommissie als een grote kamermeerderheid zulks 
wenste. De staatscommissie kon de voorstellen van de kamerleden in haar 
onderzoek betrekken. In afwachting van de resultaten van het onderzoek 
onthield de minister zich van een standpunt terzake. De functie en positie 
van de politieke partijen zou in eerste instantie onderwerp van onderzoek 
zijn voor de al functionerende Grondwetscommissie onder voorzitterschap 
van Van Schaik. Kortom: de commissoriale rituele dans kon andermaal be
ginnen. Het probleem bleef op de politieke agenda staan, maar meer ook 
niet. Het wetsontwerp werd in beide kamers zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen.

Bij KB van 23 januari 1953 werd een Staatscommissie van advies inzake 
het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen ingesteld onder 
voorzitterschap van oud-minister Teulings. De commissie rapporteerde pas 
in 1958.
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Slotbeschouwing

Hoewel tijdens de korte kabinetsperiode-Drees II bepaald geen lichtgewich
ten het 'Torentje' bevolkten - Van Maarseveen, Teulings en Beel waren poli
tiek èn bestuurlijk zeer ervaren en gepokt en gemazeld in de materie -, zal 
het verblijf ter plaatse de bewindslieden niet zijn meegevallen. De voortdu
rende ministerswisselingen maakten het er niet gemakkelijker op, zeker nu 
de schaduw van de Koreacrisis ook over dit departement viel.

Als er financieel-economische belangen in het geding waren, en dat was 
nogal eens het geval, bepaalde Lieftinck hoe groot het speelveld was, met 
instemming van de bewindslieden van Binnenlandse Zaken. Voor het par
lement viel er op dit vlak dan ook weinig eer te behalen. Dit werd vooral 
duidelijk in de kwestie van de controle op de investeringen van de gemeen
ten, die de schuld in de schoenen geschoven kregen van de uit de hand ge
lopen financiering van investeringen met korte kredieten. Van een echt debat 
over de oorzaken van de problemen was geen sprake. In feite verweet Lief
tinck de gemeenten en hun pleitbezorgers in de Kamer regelrechte onkunde: 
hun argumenten waren onjuist of simplistisch. Daarmee vond de minister 
van Financiën centraal ingrijpen in het doen en laten van de gemeenten vol
doende gelegitimeerd. Bovendien hadden de regeringsfracties tijdens de 
formatie ingestemd met het regeringsprogramma. Aan de doelstellingen van 
het beleid konden zij niet meer tornen.

Ook de verlenging van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën 
werd door Lieftinck weinig elegant, maar wel effectief, door het parlement 
gesleurd. En passant sleepte hij een belangrijk succes in de wacht door de in
troductie van het begrip 'collectiviteit der gemeenten' bij de bepaling van het 
gemeentelijke belastinggebied, een beperking van de autonomie van de in
dividuele gemeenten, die niet gemakkelijk meer ongedaan te maken zou zijn.

Lieftinck speelde ook een grote rol bij de uitkleding van de oorspronke
lijke plannen voor de burgerlijke verdediging, waarbij hij op de warme steun 
van Drees kon rekenen. Hoewel de Kamer zich heftig verzette tegen het 
schuilplaatsenbeleid, of beter gezegd: het ontbreken daarvan, werd er voor 
dat doel geen cent beschikbaar gesteld, te meer omdat minister van Oorlog 
en Marine, Staf, niet wenste op te draaien voor extra uitgaven voor de bur
gerlijke verdediging.

Meer nog dan onder Drees-Van Schaik had het parlement onder Drees II 
alleen wat in te brengen als zijn wensen geen geld kostten. Ook voor de amb
tenaren, die beslist gediscrimineerd werden ten opzichte van werknemers in 
het bedrijfsleven, zat er, tot ergernis van de Kamer, nauwelijks iets in het vat. 
Zo slaagde de Kamer er alleen in enkele centralistische bepalingen over de 
bevelsverhoudingen en de bestuurstaken uit de BB-wetsontwerpen te wijzi
gen. Ook werden wat scherpe kanten afgeslepen van het ontwerp-Wet bui
tengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Al met al was het een mager re-

465



sultaat voor een parlement dat slechts zelden zijn tanden durfde te laten 
zien.
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