Klink
dat ik de maatvoering, ook van de sancties, belangrijk
vind. Met het bestuderen van de genoemde benadering
heb ik er niet tegelijkertijd heel warme gevoelens bij. Het
punt van de mixdrankjes, ook in avondwinkels, zal bij de
afwegingen worden betrokken.
De heer Vendrik (GroenLinks): Voorzitter. Ik hoor de
minister niet heel veel verkeerde dingen zeggen, maar
goed, er komt nog een uitgebreide brief. De minister legt
terecht de nadruk op goede controle. Bij ons is de indruk
dat die controle op dit moment heel spaarzaam is. Een
avondwinkel moet echt zijn best doen om één keer in de
paar jaar voorwerp van zo’n controle te zijn. Wat is de
norm die deze minister in gedachten heeft? Eén keer per
jaar, één keer per halfjaar, het gemiddelde voor
Nederland? Wat zijn de afspraken met de gemeenten die
de controle gaan overnemen? Hoe ziet de minister dit
voor zich?
Minister Klink: Voorzitter. Wij zullen eerst de handhaving
decentraliseren. Daar komen aspecten van openbare
orde samen met zaken als de leeftijdsgrens en de
handhaving daarvan. Ik heb al gewezen op de pilot en de
inzet ervan. Twintig personen is op zichzelf nog
betrekkelijk weinig. Desalniettemin zijn het er voor de
tien gemeenten toch twee per gemeente. Wij zullen de
uitkomsten van deze pilot moeten afwachten. Wij hebben
geïnvesteerd in extra controle door die vijfentwintig
personen toe te voegen. Het antwoord op de vraag in
hoeverre er in de handhaving doelstellingen worden
gehanteerd van minimaal zoveel bezoeken per horecaonderneming, zal ik de Kamer schriftelijk doen toekomen.
Daarin zal ik verdisconteren wat die vijfentwintig
personen extra daarvoor betekenen.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): Voorzitter. De minister
spreekt steeds over decentraliseren naar gemeenten. Er
worden dus taken overgedragen. Bij taken horen
mensen. Ik neem aan dat de minister in november met
een heel helder plaatje komt. Het mag niet het zoveelste
voorbeeld worden van iets over de schutting van de
gemeente gooien.
Minister Klink: Van dat laatste kunt u op aan. Bovendien
hebben wij in de pilot al boter bij de vis geleverd. In die
zin zal het altijd samen op moeten lopen. Ik gaf nog iets
anders aan. De gemeenten hebben een zelfstandig
belang bij het handhaven van die leeftijdsgrenzen.
Immers, er zijn openbareordeaspecten mee gemoeid. Ik
heb een aantal gemeenten bezocht waar men ontzettend
veel doet aan het handhaven van de leeftijdsgrenzen.
Men zit er bovenop. Dat gerechtvaardigde eigenbelang
van gemeenten willen wij een kans geven en activeren.
Dat is de reden waarom wij het naar de gemeenten
willen brengen. Het gezondheidsbelang en het belang
van de openbare orde kunnen elkaar dan versterken. Ik
ben er niet zo beducht voor dat gemeenten dit zullen
ervaren als het over de schutting kieperen van een
verantwoordelijkheid die vervolgens in het niets
verdwijnt.

Vragen van het lid Ulenbelt aan de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over zijn vergelijking van
de vaste arbeidsovereenkomst met een afdrijvende
ijsschots.
©
De heer Ulenbelt (SP): Voorzitter. Er is een paradijs in
ons land. Minister Donner heeft dat ontdekt: het paradijs
van de vaste arbeidsovereenkomst. En het is waar. Wie
was niet blij, trots en gelukkig bij zijn eerste vaste
arbeidsovereenkomst? Die bood zekerheid en haalde je
uit de draaimolen van de tijdelijke contracten. De
minister schrijft in de krant dat het paradijs van de vaste
arbeidsovereenkomst echter voorbij is. Volgens hem is
de vaste arbeidsovereenkomst een ijsschots die afdrijft
en smelt, alsof het een natuurverschijnsel is. Niet dus,
minister!
De ontslagplannen van het kabinet zijn mensenwerk
en het ontslagrecht moet worden aangepast, omdat het
niet anders kan, zo schrijft de minister. Werkenden
moeten volgens hem inschikken. Wat is de reactie van de
minister op de uitspraken van het PvdA-congres over het
ontslagrecht? Is de uitspraak van dat congres voor hem
wel of niet een reden om de plannen voor de aanpassing
van het ontslagrecht nu van tafel te halen? PvdAfractievoorzitter Jacques Tichelaar sprak tijdens het
congres de ferme woorden: ’’Wij zullen de verslechtering
van de ontslagbescherming van werknemers niet
accepteren. Dat regelt de PvdA.’’ Wat is de reactie van de
minister hierop? Heeft de PvdA al iets met de minister
geregeld en zo ja, wat dan? Minister, haal nu eindelijk de
onzekerheid weg, trek dat ontslagplan in, maak van ons
land geen smeltende ijsberg waar werknemers gaan
verdrinken in onzekerheid!
©
Minister Donner: Voorzitter. Ik begrijp dat de heer
Ulenbelt zijn wekelijkse update wil over het ontslagrecht.
Wij kunnen dat misschien ook beter schriftelijk doen,
maar ik begrijp dat hij zich bezorgd maakt of er nog iets
komt. Dat kan ik mij voorstellen, omdat wij inderdaad
voorwaar met enige problemen te maken hebben, zoals
ik geprobeerd heb duidelijk te maken. Zo moeten
volgens het kabinetsbeleid 200.000 mensen extra naar de
arbeidsmarkt worden gebracht. Dan is er, zoals de heer
Ulenbelt ook zegt, door de cijfers heen een geleidelijke
verschuiving te zien – als er niets gebeurt – van de vaste
arbeidsovereenkomst naar de figuur van zelfstandigen
zonder personeel en flexcontracten. De problematiek
vormt een rem op de vernieuwing en de innovatie in de
markt, zoals ook de Raad van Economisch Adviseurs van
dit parlement heeft gezegd. Ik kan mij voorstellen dat de
heer Ulenbelt zich zorgen maakt en zich afvraagt: komt er
nog wat van? Ik kan hem toezeggen dat het kabinet op
dit punt met een regeling komt, zoals ook in de
troonrede is aangegeven.
De heer Ulenbelt (SP): Dit is geen antwoord op mijn
vraag. Ik vroeg de minister om een reactie op de
uitspraken van de heer Tichelaar en op de uitspraken van
het congres van de Partij van de Arbeid. Die waren
duidelijk aan het kabinet gericht. Vervolgens heb ik een
vraag voor de heer Tichelaar, of voor de woordvoerder
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Donner
van de PvdA, want de heer Tichelaar is nu niet in de zaal.
Vindt de PvdA dit nu een fatsoenlijk antwoord op de
oproep die haar congres in al zijn strijdvaardigheid aan
deze minister en aan dit kabinet heeft gedaan? Ik hoor
graag het antwoord van de minister en ik ben heel
benieuwd naar de reactie van de collega’s van de PvdA.
Minister Donner: Ik sta hier niet om reacties te geven op
een aantal feiten zoals die buiten dit parlement plaatsvinden. Ik heb aangegeven wat de lijn van het kabinet is. Ik
zie niet ten principale dat dit haaks staat op wat tijdens
het PvdA-congres is gezegd, want ik begrijp dat het daar
vooral ging om de problematiek van de rechtsbescherming. Daarover heb ik geen verschil van mening met de
PvdA, en de heer Ulenbelt weet – ik heb het herhaalde
malen in deze Kamer gezegd – dat het kabinet zich buigt
over de problematiek zoals die uit de meningen van de
Stichting van de Arbeid naar voren komt. De voorstellen
van het kabinet zullen te zijner tijd bij de Kamer komen.
Mevrouw Hamer (PvdA): Voorzitter. Volgens mij is de
uitspraak van het congres van de Partij van de Arbeid
conform datgene wat ik steeds in de Kamer, overigens
ook vaak op verzoek van de heer Ulenbelt, heb gezegd.
In die zin is het congres heel consistent aangesloten bij
de fractie van de PvdA. Wij hebben gereageerd op de
adviesaanvraag die naar de Stichting van de Arbeid is
gegaan. Het voorstel is nog niet naar de Kamer
gekomen. Ik heb steeds gezegd dat het mij verstandig
lijkt om in dit stadium helder te maken waar de Partij van
de Arbeid staat. Dat is de stand der dingen.
Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Wij krijgen inderdaad
een bijna wekelijkse update. Wij moeten wekelijks
vaststellen dat de SP de PvdA een beetje in de greep
houdt. Er is een congres en dat vind ik interessant, want
GroenLinks is ook niet voor de plannen van Donner die
er nu liggen. Ik zou wel eens een voorstel van de
minister willen zien in plaats van loden deuren en
ijsschotsen. Het enige wat hier gebeurt, is dat door de
wrijving binnen de coalitie het ijs misschien gaat
smelten. De minister heeft het over tweehonderdduizend
mensen. Wanneer komt hij met voorstellen om die
mensen aan de slag te helpen? Of vindt hij het gewoon
gezellig om hier wekelijks juridisch zijn mening te geven,
terwijl er vervolgens niets gebeurt? Dat kan zo niet
langer. Ik vraag minister Donner om die wekelijkse
update te voorkomen door snel met voorstellen te
komen. Het plan dat hij had, moet van tafel, zou ik
zeggen. Hij moet met een beter plan komen en wel een
beetje opschieten. Wanneer kunnen wij dat verwachten?
Minister Donner: Ik heb aangegeven dat het kabinet zich
op dit moment buigt over de standpunten in de Stichting
van de Arbeid. Ik heb al eerder aangegeven dat wij deze
kwestie niet eindeloos voor ons uit kunnen schuiven,
vanwege die tweehonderdduizend mensen waar u op
doelt. Ik kan niet voorkomen dat ik hier wekelijks moet
komen. Het is aan de Kamer om daarover te beslissen.
Misschien gaat het sneller, als zij mij daarvan ontslaat.
De heer Nicolaï (VVD): Het is duidelijk dat de heer
Donner de steun van de PvdA-fractie bij voorbaat al kwijt
is. Het is misschien verheugend voor hem dat de steun
van de VVD-fractie alleen maar groeit naarmate de
verhoudingen zich verharden voor de heer Donner. Mijn
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vraag gaat over steun. Als ik spreek over het planDonner tot versoepeling van het ontslagrecht, zegt hij
standaard dat het een breed kabinetsplan is, maar wij
horen niet of nauwelijks iets van de andere bewindspersonen. Ik heb vicepremier Bos hier alleen terughoudend
over horen spreken. Als wij wat horen van andere
bewindspersonen, is het in de trant van de opmerking
van staatssecretaris Frans Timmermans, die de heer
Donner inflexibiliteit voor de voeten wierp. Ik ben
benieuwd hoe het zit met de steun van de PvdAbewindslieden, zoals de heer Aboutaleb, de eigen
staatssecretaris, en vicepremier Bos.
Minister Donner: De laatste keer dat hierover is
gesproken, was tijdens de algemene politieke beschouwingen. De minister-president heeft toen namens het
hele kabinet aangegeven dat er een voorstel komt en wat
de strekking daarvan zal zijn. Als het alleen ging om
plannen-Donner, was het vrij eenvoudig. Het gaat ook
niet om een plan, maar om een probleem dat niet alleen
ik heb gedefinieerd, maar dat in het coalitieakkoord en in
het beleidsprogramma van het kabinet is neergezet. Er
moet een antwoord worden gevonden op de vraag hoe
wij de arbeidsparticipatie structureel hoger krijgen. Daar
zijn alle coalitiepartijen op aangesproken.
Mevrouw Koşer Kaya (D66): Voorzitter. D66 staat wat de
modernisering betreft aan de kant van de minister. Wij
zullen echter nog spreken over de invulling daarvan. Ik
weet niet of wij dan ook gelijk optrekken met de minister.
De minister gaf net aan dat er geen verschil van mening
bestaat met de fractie van de PvdA over de rechtsbescherming van de werknemer. Is de bedoeling dat de
werknemer achteraf naar de rechter gaat, als er sprake is
van ontslag, of dat de werkgever die ontslag wil, eerst
naar de rechter gaat?
Minister Donner: Mevrouw Koşer Kaya, u weet dat er in
het Nederlandse rechtssysteem regels zijn over de
rechtsbescherming. Die regels zullen hier ook van
toepassing zijn.
Vragen van het lid Dezentjé Hamming aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
bericht dat verkeerde studiekeuzes 16 mld. kosten
en een dreigend lerarentekort 7,5 mld.
©
Mevrouw Dezentjé Hamming (VVD): Voorzitter.
Vandaag verscheen een alarmerend rapport. Bijna de
helft van alle mbo’ers blijkt jaarlijks een verkeerde
studiekeuze te maken. De opleiding blijkt na een paar
maanden niet leuk, te moeilijk, te makkelijk of totaal iets
anders te zijn dan wat er van werd verwacht. Dat is niet
alleen voor de scholieren zelf vervelend, maar het kost
Nederland ook ontzettend veel geld, 16 mld. per jaar,
naar nu blijkt uit een rapport van McKinsey. Dat is toch
echt geldverspilling van de bovenste plank. Wat kun je
allemaal niet doen met 16 mld.: bijvoorbeeld het
lerarentekort aanpakken, want niet alleen verkeerde
studiekeuzen, maar ook het oplopend lerarentekort en de
bijbehorende lesuitval kosten de staatskas veel te veel
geld. In dit rapport is sprake van 7,5 mld. Dat is niet niks.
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