Van der Ploeg
vier maanden zes maanden maakt,
bouwt men het ook navenant op. Dat
wil dus niet zeggen dat het advies
dan noodzakelijkerwijs beter wordt.
Ik snap wel wat met de suggestie
bedoeld is. Het ’’drukpunt’’ noem ik
dat.
De heer De Boer vroeg nog een
definitie van het kwaliteitsoordeel. Ik
denk dan aan zaken als originaliteit,
oorspronkelijkheid, ambachtelijkheid,
zeggingskracht. Dat zijn subjectieve
begrippen. Bij het verdelen van
subsidies in de wetenschap beschik
je over objectievere criteria, zoals
citaten, publicaties in toptijdschriften
en dergelijk. Zelfs in die sector is het
echter moeilijk, want mensen gaan
dan snel ’’scoren’’ en geven minder
kans aan meer verdiepend onderzoek. Dat soort dingen bestaan hier
minder. Je kunt natuurlijk bekijken
welke toprecensies men heeft
gekregen in buitenlandse kranten of
Nederlandse kranten, maar er zit
altijd een subjectief element in. Als je
het helemaal losknipt van elkaar, dus
als je zegt dat de een alleen het
kwaliteitsoordeel doet en de ander
alleen het bestuurlijk oordeel, dan is
dat ook moeilijk. Kwaliteit is immers
een breed en pluriform begrip,
waarbij ook de interactie met het
publiek een rol speelt. Ik vind het
dan ook een moeilijke kwestie, waar
wij best nog een debat over moeten
hebben. De zaak is ook een debat
waard. Een groot gedeelte van het
debat heb ik anderhalf jaar geleden
met de Raad voor cultuur gehad,
toen de raad met zijn vooradvies
kwam, met de aanloop erheen en,
nadat het advies was uitgebracht,
met de gesprekken over het
pluriforme kwaliteitsbegrip. Het blijft
een beetje onbevredigend, maar ik
zou niet weten hoe het anders moet.
Dan het laatste punt, dat ook door
de heer De Boer is aangesneden.
Hoezeer verschilt de Raad voor
cultuur van andere adviesraden? Je
hebt een VROM-raad of een RIVM,
die een puur adviserende taak
hebben, waar het het beleid aangaat.
De Raad voor cultuur is eigenlijk een
soort amalgaam, want hij heeft iets
dubbels. De Raad voor cultuur, zoals
hij nu gewerkt heeft, is zowel een
adviesorgaan à la de SER of het
RIVM als een verdeelorgaan. Je zou
dus eigenlijk moeten kiezen. Je kunt
het adviesorgaan en het verdeelorgaan van elkaar splitsen. Dan krijg
je een fondsachtig iets, waarbij je
allerlei beroepsmogelijkheden en
vernietigingsmogelijkheden nodig

hebt. Een puur fonds vinden wij toch
ook wel gek. Je kunt ook zeggen dat
je de adviserende taak voor de
richting van het beleid losknipt. Het
losknippen kan ook betekenen dat je
het als ministerie zelf doet, op basis
van onderzoek door deskundige
derden op het gebied van boekhouden en dergelijke. Je kunt een
artistiek advies niet zomaar naast je
neerleggen. Het is ceteris paribus.
Als een instelling een positief
kwaliteitsoordeel heeft, maar
financieel een ramp is, doordat er
niemand naartoe gaat, dan kun je
daar geld op geven. Trekt een andere
instelling heel wat publiek, terwijl
men zegt dat het toch gewoon pet is,
dan moet je dat niet doen. Die
discussie, die casus, heb ik in de
Tweede Kamer gehad. De Kamer had
mij voorzien van een motie, waarin
stond dat mijn uitgangspuntenbrief
vooral moest zeggen dat kwaliteit het
primaire criterium was. Dat staat zo’n
beetje om de andere bladzijde in de
uitgangspuntenbrief. Het is wel
belangrijk dat wij dat even markeren.
Op zichzelf had ik die steun in de rug
niet nodig.
Vergelijk dit eens met het
buitenland. Het systeem dat wij nu
hebben, is een soort middenpositie.
Dat zegt ook de Raad van Europa,
die ernaar gekeken heeft. Wij zitten
ergens tussen het Britse model, dat
wel heel erg op afstand staat, en het
Franse en Italiaanse model, waarin
de politiek heel erg dominant is en
ook een beetje centralistisch,
etatistisch georiënteerd is. Er zijn ook
veel mensen die van buiten naar
Nederland kijken. Misschien hebben
wij wel het beste van twee werelden.
Dat brengt mij bij de heer Luijten en
de heer Kohnstamm, die zeggen dat
wij voorzichtig moeten zijn, omdat
wij anders het kind met het badwater
weggooien. Alles zo genoemd
hebbende, ben ik van mening dat er
toch genoeg redenen zijn om de
problemen die wij vandaag
besproken hebben, en een aantal
andere problemen eens goed neer te
leggen in een brief en een aantal
beslispunten voor te leggen. Dan
kunnen wij bekijken of wij het stelsel
hier en daar kunnen verhelderen en
verbeteren. Ik kijk daarom uit naar de
discussie van de komende maanden.
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Besluiten en ingekomen stukken

De voorzitter: Afhandeling van
wetsvoorstel 27400-VIII, Vaststelling
van de begroting van de uitgaven en
ontvangsten van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

pen voor het jaar 2001 (onderdeel
Cultuur), vindt plaats na behandeling
van de overige onderdelen van deze
begroting.
Sluiting 18.47 uur
Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:
a. de plenaire behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op:
30 januari 2001
Wijziging begrotingen voor het
jaar 2000 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (27514 t/m
27526 en 27530 t/m 27532 en 27534
t/m 27535 en 27537 t/m 27539 en
27541);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2001 (27400 VI);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar
2001 (27400 XVI);
10 april 2001 (inclusief eventuele
stemmingen)
Toetsing van levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding en
wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en van de Wet op de
lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding) (26691);
b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden door de vaste commissies voor
Financiën
op 6 februari 2001:
Wijziging van enkele artikelen van
de Comptabiliteitswet houdende
onder andere de verdere invoering
van het baten-lastenstelsel als
begrotingsstelsel bij het Rijk en de
invoering van een interne
begrotingsreserve (Zevende wijziging
van de Comptabiliteitswet) (26974);
Justitie
op 6 februari 2001:
Wijziging van de regeling van de
bevrijdende verjaring in het
Burgerlijk Wetboek voor gevallen van
verborgen schade door letsel of
overlijden (26824);
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Wijziging van de titels 6 en 8 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(rechten en plichten echtgenoten en
geregistreerde partners) (27084);
Justitie
op 13 februari 2001:
Wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele aanverwante
wetten naar aanleiding van de
evaluatie van de Algemene wet
bestuursrecht (Eerste evaluatiewet
Awb) (26523);
Wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht, de Provinciewet en de
Gemeentewet in verband met de
samenvoeging van de afdelingen 3.4
en 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht tot één uniforme
openbare voorbereidingsprocedure
(Wet uniforme voorbereidingsprocedure Awb) (27023);
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
op 20 februari 2001:
Regels inzake de reconstructie van
de concentratiegebieden
(Reconstructiewet concentratiegebieden) (26356).
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. het volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstel:
Wijziging van de wet van 11
september 1964, houdende
vaststelling van een nieuwe regeling
van de bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State en
de staatsraden, alsmede van de
president en de overige leden van de
Algemene Rekenkamer (Stb. 387)
(afschaffing anti-cumulatieregeling)
(27119).
Dit wetsvoorstel zal in handen
worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
de teksten van de GBVB-verklaringen
die de Raad van de Europese Unie
heeft aangenomen (griffienr. 126361);
een, van alsvoren, ten geleide van
de geannoteerde agenda van de
Algemene Raad van 22 en 23 januari
2001 (griffienr. 126362);
een, van alsvoren, ten geleide van
een overzicht van verkiezingswaarnemingen waar Nederland
overweegt om in 2001 waarnemers
naartoe te zenden (griffienr. 126581);
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een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
twee fiches die werden opgesteld
door de Werkgroep Beoordeling
Nieuwe Commissievoorstellen met
betrekking tot civiele bescherming in
noodsituaties en voorstellen voor
een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake
schadeverzekeringsondernemingen
(griffienr. 126578);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, inzake
studie naar de effecten van
deregulering, autonomievergroting
en schaalvergroting in het onderwijs
(griffienr. 126586);
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake
permanente bewoning van recreatieverblijven (griffienr. 126333.3);
een, van alsvoren, ten geleide van
het Besluit van 9 januari 2001 tot
wijziging van het Waterleidingbesluit
(griffienr. 126585);
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van de publicatie ’’Cijfers
over Wonen 2000-2001’’ (griffienr.
126503);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister en de staatssecretaris van Financiën, ten geleide
van de Nota Grondbeleid (griffienr.
126560);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake Wijziging van
de Regeling Toezicht Luchtvaart
(griffienr. 126562.1);
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van een afschrift van
haar brief aan de Tweede Kamer
inzake het capaciteitsvraagstuk in de
mondzorg (griffienr. 126359);
een, van alsvoren, ten geleide van
het RVZ-rapport ’’De rollen verdeeld’’
en de daarbij behorende
achtergrondstudies en het essay
(griffienr. 126360).

door H.M. de Koningin van een
aantal door de Eerste Kamer der
Staten-Generaal aangenomen
wetsvoorstellen (griffienr. 126469).
De voorzitter stelt voor, deze missive
voor kennisgeving aan te nemen. De
bijlage is neergelegd op het Centraal
Informatiepunt ter inzage voor de
leden;

3. de volgende missive:
een, van de directeur van het
Kabinet der Koningin, houdende
mededeling van de goedkeuring

4. de volgende geschriften:
een, van C. Rink te Krimpen aan
den IJssel, inzake het beleid van de
regering (griffienr. 126358).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Algemene Zaken en Huis der
Koningin;
een, van Stichting Garantiefonds
Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam,
inzake wetsvoorstel 22775
(Gerechtsdeurwaarderswet) (griffienr.
125700.2).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Justitie;
een, van burgemeester en
wethouders van Zwolle, inzake
wetsvoorstel 27034 (correctief
referendum) (griffienr. 126584).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat;
een, van W. Griffioen, inzake
kleine zelfstandigen en ziekenfonds
(griffienr. 124373.18).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Financiën;
een, van Overlegorgaan Waddeneilanden te Den Burg (Texel), inzake
beloodsing in de Waddenzee
(griffienr. 126403).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Verkeer
en Waterstaat;
een, van VEWIN te Rijswijk, inzake
Bestrijdingsmiddelenwet (27076)
(griffienr. 126123.3);
een, van Vereniging van Drentse
Boermarkten te Assen, inzake Floraen Faunawet (griffienr. 126494.1).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
een, van A.M. Oosterbaan te
Amsterdam, inzake de bestuurswijze
en financiële beleid van de Bond van
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De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;
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